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Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy  

przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych 

 

Warszawa, 11 października 2016 roku 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

DOP.26.95.2016 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na konserwacje muzealiów w czternastu częściach.  

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, jako Zamawiającego na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), 

udzielam wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie: 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości dotrzymania wymaganego terminu realizacji 

02.12.2016,  prac konserwatorskich przy ramach Muzeum Warszawy  , przy terminie 60 dni związania ofertą 

tj do 14.12.2016 , czyli np. podpisania umowy ,brakuje czasu na samą realizację zadania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji zmiany terminu zakończenia projektu, zmianie może ulec zmianie 

termin realizacji zamówienia.   

 

Pytanie: 

"Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio załączniki: 

a. część pierwsza zamówienia –konserwacja skarbu monet –załącznik 2; 

b. część druga zamówienia-konserwacja medali–załącznik 2a; 

c. część trzecia zamówienia-konserwacja obrazów olejnych–załącznik 2b; 

d. część czwarta zamówienia -konserwacjaram–załącznik 2c; 

e. część piąta zamówienia -konserwacja szkła i ceramiki–załącznik 2d; 

f. część szósta zamówienia  -konserwacja brązów i pomników–załącznik 2e; 

g. część siódma zamówienia  -konserwacja metalu–załącznik 2f; 

h. część ósma zamówienia  -konserwacja detalu architektonicznego–załącznik 2g; 

i. część dziewiąta zamówienia  -konserwacja zegarów–załącznik 2h; 

j. część dziesiąta zamówienia  -konserwacja syreny warszawskiej–załącznik 2i; 

k. część jedenasta zamówienia  -konserwacja papieru–załącznik 2j; 
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l. część dwunasta zamówienia  -konserwacja fotografii–załącznik 2k; 

m. część trzynasta zamówienia  -konserwacja ubiorów i tkanin–załącznik 2l; 

n. część czternasta zamówienia  -konserwacja mebli–załącznik 2ł. 

Odpowiedź: 

Załącznikami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia są tabele Exel opisane nazwa zadania.  

 

Pytania: 

Dla część zamówienia  od 1-6 termin wykonania jest określony na 2 grudnia 2016 .Biorąc pod uwagę 

terminy obowiązujące w procedurze przetargowej pozostanie bardzo mało czasu od udzielenia zamówienia 

do 02.12.2016.Czy istnieje możliwość korekty/wydłużenia/ tego terminu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji zmiany terminu zakończenia projektu, zmianie może ulec zmianie 

termin realizacji zamówienia.   

 

Pytanie: 

Czy do oferty należy dołączyć, zgodnie z Rozdz.XI pkt.3 wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w 

 Rozdz.VIII czy tylko te z punktu 1-4 .Z treści wynika ,że dokumenty z punktu 5 i wyżej są wymagane dopiero 

od konkretnego , wybranego już wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII i XI SIWZ. 

 

Pytanie: 

Jaka powinna być kwota polisy n.p  dla części 2 zamówienia-konserwacja medali 

czy 60.000 zl, czy 200.000 /zgodnie z Rozdz.VIII pkt.5 k/ czy też 15.000 /jak określają Istotne Postanowienia 

Umowy  Par.2 pkt.8. 

Odpowiedź: 

Wartość polisy potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu w części drugiej zamówienia 

powinna opiewać co najmniej na 60 000,00 złotych. 

 

Pytanie: 

W pkt VI SIWZ podpunkt 2. d. Gdzie w Polsce jest wydział konserwacji i restauracji dziel sztuki za 

specjalnością np. konserwacja metalu lub ram obrazów czy też szkła i ceramiki (ten ostatni kierunek jest we 

Wrocławiu, ale nie ma jeszcze absolwentów)? Czy dyplom wyższych magisterskich studiów dziennych na 

Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie konserwacji i restauracji elementów i detali 

architektonicznych wystarczy? Program studiów obejmował zarówno kamień jak i metal, drewno oraz 

ceramikę. 
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Odpowiedź: 

Dyplom wyższych magisterskich studiów dziennych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie 

konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych jest uprawniający do złożenia oferty na 

konserwację grup obejmujących : kamień, metal, drewno oraz ceramikę. 

 

Pytania: 

W pkt VIII SIWZ podpunkt 5. – dokumenty mają być aktualne na dzień złożenia oferty czy dzień składania 

wymienionych dokumentów? 

Odpowiedź: 

Dokumenty mają potwierdzić spełnianie warunków udziałów w postępowaniu na dzień złożenia oświadczeń. 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje treści SIWZ: 

Rozdział XI pkt. 9: 

Jest:  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z napisem:  

Oferta na: Konserwację muzealiów w czternastu częściach w ramach projektu pn „Modernizacja, 

konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy 

Rynku Starego Miasta w Warszawie”, część ______________. 

Nie otwierać przed dniem 14 października 2016 roku do godz. 16:45 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Powinno być: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z napisem:  

Oferta na: Konserwację muzealiów w czternastu częściach w ramach projektu pn „Modernizacja, 

konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy 

Rynku Starego Miasta w Warszawie”, część ______________. 

Nie otwierać przed dniem 19 października 2016 roku do godz. 16:45 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Rozdział XII pkt. 1-3: 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w Muzeum Warszawy, III piętro, pokój nr 309 – Kancelaria, adres 

korespondencyjny ulica Jezuicka 1/3, Warszawa. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2016 roku o godz. 15:45.  
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3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 3 piętro, pok. 305, dnia 14 października 2016 roku 

o godz. 16:45. 

 

Powinno być: 

4. Ofertę należy złożyć w Muzeum Warszawy, III piętro, pokój nr 309 – Kancelaria, adres 

korespondencyjny ulica Jezuicka 1/3, Warszawa. 

5. Termin składania ofert upływa dnia 19 października 2016 roku o godz. 15:45.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 3 piętro, pok. 305, dnia 19 października 2016 roku 

o godz. 16:45. 

 


