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Warszawa, 7 marca 2018 roku 

 

DOP.26.2.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych 
  zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy.”. 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 Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym –  
dostawa i montaż elementów wystawy.” 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 

W związku z tym, że nie zgodzili się Państwo na proponowane w wysłanych Państwu pytaniach zmiany 
poniżej wyjaśniamy dlaczego przy obecnych zapisach SIWZ wykonanie ścianek o wadze którą Państwo 
podali jest niemożliwe do wykonania; i nie ma na dzień dzisiejszy na rynku rozwiązań, które można Państwu 
zaproponować, a w konsekwencji nie ma możliwości złożenia oferty spełniającej warunki SIWZ. Poddaliśmy 
analizie ścianki z pokryciem poliwęglanem, płytą kompozytową i tworzywem sztucznym gr. 4mm, klasa 
palności B2: 

Dotyczy ścian SP i EP  

   specyfikacja 

36,78 kg waga jednej ściany SP o wym.  2,8x0,85 m max 20 kg 

24,48 kg waga jednej ściany EP1 o wym.  2,4x0,85 m max 16 kg 

12,10 kg waga jednej ściany EP2 o wym.  2,4x0,42 m nie podano 

               Najlżejsza wersja ścianki wykonanej z profili aluminiowych 30x30x2 pokryta płytą dwustronnie o 
grubości 5mm w najlżejszej wersji  
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Natomiast najlżejszą i najcieńszą płytę drewnianą jaką da się okleić okleiną PCV to 10mm. Wynika to z 
konfiguracji maszyn służących do oklejania (chcą Państwo wszystkie oklejone krawędzie). Płyta MDF gr 
10mm laminowana o wym. 2800 x 850 kg waży 18,6 kg, przy panelu sandwiczowym montujemy 2 płyty na 
ramie alum 20x20x2. Stąd waga wynosi 37,2 kg + rama alum. w środku 3,8 kg. Całość 41 kg płyta 

Najcieńsza płyta jaką można okleić krawędź PCV to 10mm i okleina max 0,8 mm.  W specyfikacji jest okleina 
PCV min. 1 mm.  

Państwa wymagania są niemożliwe do spełnienia w rzeczywistości. Chcąc przygotować Państwu rzetelna 
ofertę i zaproponować wyposażenie (przy czym warto dodać iż mamy duże doświadczenie w tego typu 
pracach) które będzie solidne, estetyczne i trwałe proponujemy zmianę dopuszczalnej wagi ścianek. Prośba 
o modyfikację tych zapisów nie wynika z chęci zaproponowania Państwu innego niż wymagacie 
rozwiązania, a zaproponowania rozwiązania wykonalnego – przy obecnych zapisach nie ma możliwości 
wyprodukowania takich lekkich ścian ze sztywnego materiału, a rozumiemy że ściany które chcą Państwo 
zbudować powinny być sztywne. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z jego wiedzą na rynku dostępne są rozwiązania pozwalające na 
dostarczenie przedmiotu zamówienia o właściwej wadze. 

Jednakże dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ciężaru ścian o nie 
więcej niż 30% wskazanej w projekcie wagi.  

 

Pytanie: 

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Państwa w dniu 28.02.2018r zwracamy się z prośbą o 
wyjaśnienie czy zadaniem Wykonawcy jest wycena, dostawa i montaż pozycji od 1 do 6 w dokumencie:  
07_OT WYTYCZNE INSTALACJI OSW I ELEKTR 1.pdf ( w tym m.in. oświetlenia systemowego typu Profilite 
Spectra lub równoważne ilość 10 sztuk;  elementu dodatkowego do So-01 – So-07 typu Lady Focus Dimm 
oświetlenie reflektorowe ilość 152 sztuki; kinkiet (Op.o-04) ilość 4 sztuk; lampa wisząca 8 sztuk, lampa 
wisząca 3 sztuki, lampka stojąca 2 sztuki). 

Zamawiający na zadane przez nas pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia (oświetlenia) odpowiedział 
że przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie wykonanie iluminacji. Jak Zamawiający interpretuje pojęcie 
„iluminacja” i KONKRETNIE wchodzi w jej zakres. Zamawiający udzielając cytowanej odpowiedzi zostawił 
duże pole do interpretacji Wykonawcom. W chwili obecnej nie jest jasne CO jest przedmiotem zamówienia 
i co Wykonawca powinien wycenić. Iluminacja bowiem może być wewnętrzna i zewnętrzna. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą zakresu przedmiotu zamówienia. Bez konkretnej 
odpowiedzi ceny ofert mogą się od siebie znacząco różnić. Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie 
opisać przedmiot zamówienia; nie pozostawiając pola do interpretacji szczególnie, ze niejasne zakresy 
mogą stanowić bardzo dużą część kosztów. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający ponownie informuje, iż w zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem 2 ust. 1 SIWZ, 

wchodzi wykonanie iluminacji zewnętrznej obiektu, która należy wykonać zgodnie z projektem.  

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert. W związku z czym zmianie 
ulega treść Rozdziału 11 SIWZ: 

Jest: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (Kancelaria  - 
parter). 

2. Termin składania ofert: do 08 marca 2018 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 
00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 08 marca 2018 roku, godzina 10:15. 

 

Powinno być: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (Kancelaria  - 
parter). 

2. Termin składania ofert: do 26 marca 2018 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 
00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 26 marca 2018 roku, godzina 10:15. 

 


