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Warszawa, 29 grudnia 2016 roku 

DOP. 21. 112.2016  

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na:” Produkcję II etapu wystawy głównej  Muzeum Warszawy”. 

 

 

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 1: 

proszę o uzasadnienie zmiany terminu realizacji zamówienia dot. ogłoszenia 2 etapu  

Odpowiedź 1: 

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 4 Pzp „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, że specyfikacja 

nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.” 

  

Do Zamawiającego w dniu 21 grudnia 2016 roku wpłynęło pismo wskazujące, iż należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie do 30 kwietnia 2017 roku z punktu widzenia technologicznego jest 

niemożliwe do wykonania. Po szczegółowej analizie przywołanych w piśmie argumentów, Zamawiający 

podjął decyzje o dokonaniu podziału przedmiotu zamówienia na dwa etapy: 

1) pierwszy etap ma zostać wykonany nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku; 

2) drugi etap ma zostać wykonany nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający ma prawo do zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, co uczynił 22 grudnia 2016 roku, jednocześnie w związku z dokonaną modyfikacją 

zmienił termin otwarcia ofert. 

 

Zamawiający niniejszym w załączeniu przedkłada treść pisma z dnia 21 grudnia 2016 roku.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytqmjtgq
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Pani Żaneta Urbaniak 
Muzeum Warszawy 
Ul. Jezuicka 1/3 
00-281 Warszawa 
zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:” Produkcję II 
etapu wystawy głównej  Muzeum Warszawy”, MW/ZP/65/PN/2016. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności SIWZ, dotyczących 
produkcji II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy informujemy, że wykonanie elementów 
wystawy w ilościach oraz w standardzie opisanym przez SIWZ oraz dokumentację projektową, nie 
jest możliwe w terminie do dnia 30.04.2016r. 

Powołując się na nasze oraz naszego Partnera kilkunastoletnie doświadczenie w branży 
muzealnej oraz wyposażenia muzealnego, w tym realizację ponad 150 zamówień o podobnym 
charakterze stwierdzamy, że zaproponowany czas realizacji tak skomplikowanego zamówienia o 
indywidualnych rozwiązaniach jest zbyt krótki. Okres ten nie gwarantuje (naszym zdaniem), że 
Zamawiający uzyska produkt finalny, który będzie w pełni zgodny z SIWZ, dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami jakościowymi i estetycznymi Zamawiającego. 

Zasadnicze specjalistyczne wyposażenie, będące przedmiotem niniejszej procedury 
przetargowej, z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technicznego oraz indywidualny 
charakter zastosowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych wymaga zwiększonego 
nakładu inżynierskich prac koncepcyjnych i projektowych, w stosunku do rozwiązań 
standardowych, co finalnie wymusza dłuższą fazę realizacji samych już projektów warsztatowych, 
których wykonania i zatwierdzenia oczekuje Zamawiający. Należy przy tym zauważyć, że na każdy 
opisany dokumentacją projektową Gabinet, składają się odmienne, indywidualne rozwiązania, 
które będą wymagały odmiennego podejścia i odmiennych rozwiązań technicznych i 
technologicznych. Żadne z zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań nie są 
rozwiązaniami typowymi, katalogowymi, pozwalającymi na uruchomienie produkcji zaraz po 
podpisaniu umowy. 

Ponadto, w przypadku szeregu gablot, absolutnie niezbędne będzie wykonanie prototypów 
roboczych, w celu osiągnięcia optymalnych rozwiązań, co również przełoży się na wydłużenie czasu 
realizacji zamówienia. 

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
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Pragniemy podkreślić nasze bieżące pełne rozeznanie technologii, materiałów (w tym 
aktualnych terminów pozyskania tych materiałów) i standardów jakościowych i estetycznych 
(które jest w stanie zaakceptować Zamawiający), zdobyte podczas realizowania I etapu wystawy – 
co umożliwia nam precyzyjne odniesienie się prac objętych niniejszym postępowaniem.  

 
 
 
W chwili obecnej, pomimo posiadanych przez naszą firmę możliwości produkcyjnych i 

zaplecza technicznego, pozwalającego na realizację jednych z największych zamówień jakie istnieją 
na rynku muzealniczym zarówno w kraju jak i za granicą, nie dysponujemy potencjałem 
wystarczającym do zapewnienia rzetelnej realizacji całości zamówienia w terminie do dnia 
30.04.2017r. Z naszego rozeznania na europejskim rynku muzealniczym oraz z naszego „know-
how” uzyskanego w okresie ostatnich kilkunastu lat wynika, że na realizację zamówienia o takiej 
skali konieczny jest okres minimum 6-ciu miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe proponujemy modyfikację treści SIWZ polegającą na 
podzieleniu zamówienia na dwa etapy: etap 1 do dnia 30.04.2017r. (Gabinety wskazane przez 
Zamawiającego jako priorytetowe), etap 2 do dnia 30.06.2017r. (pozostałe Gabinety). 

Ponadto, należy również wziąć pod uwagę fakt, iż okres związania ofertą wynosi 60 dni, co 
umożliwia Zamawiającemu zachowanie wszelkich procedur opisanych ustawą PZP, w tym 
terminów związanych z ewentualnymi odwołaniami, jak miało to miejsce w przypadku przetargu 
nieograniczonego na produkcje wystawy stałej Muzeum Warszawy realizowanej w ramach 
projektu pod nazwą: „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby 
głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego” (MW/ZP/3/PN/2016). W efekcie  może to dodatkowo skrócić rzeczywisty czas na 
realizację zamówienia – co należy w tej chwili również wziąć pod uwagę. 

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze wyjaśnienia i argumenty są na tyle wyczerpujące, że 
pozwolą Państwu na podjęcie decyzji o przedłużenie terminu końcowego realizacji całego 
zamówienia – prosimy o podjęcie takiej decyzji.       
 
 
 


