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Warszawa, 1 marca 2018 roku 

 

DOP.26.6.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pomieszczeń biurowych - meble 
  kuchenne pod zabudowę wraz ze sprzętem AGD. Realizowanego w  ramach Regionalnego 
  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 
  Dziedzictwo Kulturowe „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i 
  efektywne wykorzystanie”. 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego na Dostawę wyposażenia pomieszczeń biurowych - meble kuchenne pod zabudowę wraz ze 
sprzętem AGD. Realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe  "Poprawa dostępności do 
zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, niemniejszym przekazuję treść zapytań wykonawców wraz z 
wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie Odpowiedź 

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 
wyszczególnionych w załączniku numer 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
rozwinięcie pomieszczenia P0.02: 

- Kuchenki mikrofalowej 
- Czajnika elektrycznego  

      Jeśli tak, proszę o podanie ich parametrów 
technicznych 

2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 
wyszczególnionych w załączniku numer 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
rozwinięcie pomieszczenia P1.07: 

- Kuchenki mikrofalowej 
- Czajnika elektrycznego  
- Ekspresu do kawy 
3. Jeśli tak, proszę o podanie ich parametrów 

technicznych. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu tylko 
wyspecyfikowanych przedmiotów w poz. 1 – 3 na 
stronach 11, 13 i 15 SIWZ; 

1. Zamawiający nie wymaga dostarczenia 
kuchenki mikrofalowej i czajnika 
elektrycznego do pomieszczenia numer 
P0.02 

2. Zamawiający nie wymaga dostarczenia 
kuchenki mikrofalowej, czajnika 
elektrycznego i ekspresu do kawy do 
pomieszczenia numer P1-07 

3. Zamawiający nie wymaga dostarczenia, 
montażu oświetlenia; 
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        Czy Zamawiający dopuści oświetlenie w formie 
listwy LED zamiast oświetlenia punktowego 
(żarówki LED).  

 

 


