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Warszawa, 28 lutego 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 Odpowiedź 

Czy Zamawiający dopuści ramki aluminiowe o 
grubości 17 mm 

 

W sytuacji, gdy pytanie dotyczy RW/01 Komplet ram 
do prezentacji fotografii wraz z wydrukami, TOM 2.2 
"WYPOSAŻENIE RUCHOME", to  dopuszczamy  ramki 
o grubości 17mm.  

 

 Z naszego doświadczenia i znajomości rynku wynika 
iż  płyty sandwiczowe na ściany SP i EP przekraczają 
dopuszczalny w specyfikacji ciężar mają 35 kg a w 
SIWZ jest zapis iż mogą mieć max 20 kg. Nie da się 
zachować obecnego ciężaru ponieważ do budowy 
niezbędny jest laminowany MDF oraz aluminiowe 
kratowanice.  Prosimy o dopuszczenie w/w ciężaru. 

Zamawiający podtrzymuje wymogi opisu przedmiotu 
zamówienia.  

Aby Mocowania ścian EP do podłogi i sufitu były 
stabilne trzeba będzie takie mocowania wprowadzić 
tym bardziej, że w niektórych wersjach ściany EP 
mają stać tylko liniowo. Prosimy o dopuszczenie 
takiego rozwiązania. 

Nie jest dopuszczalne mocowanie elementów 
systemów EP do posadzki i sufitu. System musi być 
całkowicie samonośny. 
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 Elementy systemu SP są mocowane górą do 
poziomego relingu ściennego, a dołem usztywniane 

 

Zamawiający w rozdziale 5 pkt. 1 ppkt 2 
dotyczącym zdolności technicznych lub 
zawodowych wymaga aby Wykonawca 
dysponował : 
a )osobami, które posiadają następujące 
właściwości: 
jedną osobą posiadającą co najmniej 3-letnie 
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji 
kierownika lub zastępcy kierownika projektu w co 
najmniej dwóch dostawach wraz z montażem 
wyposażenia wnętrz oraz wyposażenia 
ekspozycyjnego w przestrzeni muzealnej lub 
przestrzeni 
instytucji kultury o wartości 300 000 złotych każda; 
oraz 
Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie wykonali: 
- jedną dostawę wraz z montażem w przestrzeni 
muzealnej lub przestrzeni instytucji kultury, 
elementów mobilnych systemów wystawienniczych, 
złożonych z ekranów szklanych i 
pełnych o wartość realizacji nie mniejszej niż 300 
000,00 złotych brutto, oraz 
- jedną dostawę wraz z montażem elementów 
indywidualnego (nietypowego) wyposażenia wnętrz, 
w przestrzeni muzealnej lub instytucji kultury o 
wartość realizacji nie mniejszej niż 300 000,00 
złotych brutto. 
Zamawiający określając warunki udziału w 
postępowaniu bardzo szczegółowo opisał 
doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Zważywszy 
jednak na bardzo ograniczoną ilość dostaw tego typu 
na naszym rynku, 
bardzo trudne jest spełnienie tego warunku, co 
Dbałość Zamawiającego o zapewnienie prawidłowej 
realizacji zadania poprzez dopuszczenie do udziału w 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  
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postępowaniu tylko Wykonawców posiadających 
odpowiednie 
doświadczenie jest zrozumiała, jednak postawienie 
tak wysokich wymagań może spowodować 
ograniczenie konkurencji do jednego lub dwóch 
Wykonawców, co z pewnością wpłynie niekorzystnie 
na konkurencyjność złożonych ofert. W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu 
również Wykonawców dysponujących : 
-osobami, które posiadają następujące właściwości: 
jedną osobą posiadającą co najmniej 3-letnie 
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji 
kierownika lub zastępcy kierownika projektu co 
najmniej dwóch dostaw w tym jednej dostawy wraz 
z montażem obiektów muzealnych lub przestrzeni 
instytucji kultury elementów mobilnych systemów 
wystawienniczych, złożonych z ekranów szklanych i 
pełnych lub elementów indywidualnego 
(nietypowego) wyposażenia wnętrz, w przestrzeni 
muzealnej lub instytucji kultury oraz co najmniej 
jednej dostawy wyposażenia wnętrz obiektów 
użyteczności publicznej. 
Oraz 
- Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: 
- co najmniej dwie dostawy w tym jedną dostawę 
wraz z montażem obiektów muzealnych lub 
przestrzeni instytucji kultury elementów mobilnych 
systemów wystawienniczych, złożonych z ekranów 
szklanych i pełnych lub elementów indywidualnego 
(nietypowego) wyposażenia wnętrz, w przestrzeni 
muzealnej lub instytucji kultury oraz co najmniej 
jedną dostawę wyposażenia wnętrz obiektów 
użyteczności publicznej. 
Zważywszy na znaczną wartość wyposażenia 
będącego przedmiotem postępowania celowym 
wydaje się również zwiększenie wartości 
wymaganych dostaw, którymi musi wykazać się 
Wykonawca, do kwoty co najmniej 500 000 zł. 
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Zgodnie z zapisami SIWZ :” Przedmiot zamówienia nie 
obejmuje oświetlenia z wyłączeniem iluminacji.”  Na 
rzutach załączonych do dokumentacji określono 
jednak trzy zakresy:  

- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO 
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE I PO 
MODYFIKACJI 

- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO 
ELEMENTY PODLEGAJĄCE MODYFIKACJI WZGLĘDEM 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

- KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO 
ELEMENTY DO USUNIĘCIA 

Dodatkowo dokumentacja wymienia i określa 
wymagania względem instalacji elektrycznej oraz 
opraw wewnętrznych. Prosimy o precyzyjne 
określenie, które prace wchodzą w zakres 
zamówienia.  

- Czy wyłącznie oprawy oświetlenia zewnętrznego?  

- Czy z instalacją elektryczną? 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie wykonania 
iluminacji zgodnie z projektem.  

Wszystkie projekty zawierają opis: „Opracowanie 

rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi biura 

Żera2Architekci wraz ze zmianami i projektami 

zamiennymi powstałymi na etapie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych w obiekcie Muzeum 

prowadzone przez firmą FURMANEK RENEWAL Sp. z 

o.o. S.K.A.”. Prosimy o udostępnienie w.w. 

dokumentacji. 

 

Dokumentacja biura Żera2Architekci stanowi 
załącznik do pisma.  

 

Zamawiający zgodnie z SIWZ żąda:  

„-zaświadczenia niezależnego podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 
że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym; 
 
-zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego 
się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę 
określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli 
zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania 
jakości opartych na odpowiednich seriach norm 
europejskich;” 

Zamawiający informuje, iż wszystkie normy zostały 
szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej.  
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Prosimy o precyzyjne określenie spełnienia jakich 
norm wymaga Zamawiający?  

 

Zarówno Multimedia jak i Oprawy oświetleniowe 

zostały opisane jako: „Oprawy 

oświetleniowe/urządzenia multimedialne muszą 

spełniać standardy muzealne, muszą być wykonane z 

wysokiej jakości materiałów ze szczególną dbałością 

o wykończenie i detale”.  

Prosimy o precyzyjne określenie o jakie standardy 

chodzi Zamawiającemu. 

 

Jak wskazano w cytowanym zapisie Zamawiający 
wymaga aby zarówno elementy wyposażenia 
systemu multimedialnego jak i oprawy 
oświetleniowe były "wykonane z wysokiej jakości 
materiałów ze szczególną dbałością o wykończenie i 
detale."  

 

Dotyczy Identyfikacji Wizualnej: Czy w skład 

zamówienia wchodzi również wykonanie instalacji 

elektrycznej dla zewnętrznych pylonów 

informacyjnych? 

 

Tak. 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie opisów oraz 
nagrań audiodeskrypcji leży po stronie Wykonawcy 

Wykonanie opisów i nagrań audiodeskrypcyjnych nie 
jest przedmiotem zamówienia   

Jeżeli Wykonawca ma wykonać nagrania 

audiodeskrypcji prosimy o określenie długości tych 

nagrań oraz ilości języków. 

 

 

Wykonanie nagrań audiodeskrypcyjnych nie jest 
przedmiotem zamówienia   

Czy po stronie Wykonawcy leży wykonanie 

jakiegokolwiek kontentu? 

 

Wykonanie kontentu nie stanowi przedmiotu 
zamówienia.  

Wydaje nam się, że Zamawiający nie przewidział  w 

dokumentacji żadnych odtwarzaczy dźwięku ani 

wideo (poza 1 szt dedykowaną do 50” monitora). Czy 

Zamawiający potwierdza, że nie są one objęte 

postępowaniem? 

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w części: TOM 3 
SPRZĘT MULTIMEDIALNY, odtwarzacze znajdują się 
na stanowiskach P0.17 oraz P0.01/3. Dodatkowo 
należy dostarczyć odtwarzacz analogiczny do 
odtwarzaczy ze stanowisk P0.17, P0.01/3 do 
stanowiska PG.01. Ponadto funkcję odtwarzaczy 
pełnić będa cztery kontrolery PC mobilne opisane w 
pkt. 14.7. WYPOSAŻENIE MOBILNE  

 

Co będzie źródłem odtwarzanych treści dla każdego 

ze stanowisk multimedialnych 

Zgodnie z zapisami zawartymi w części: TOM 3 
SPRZĘT MULTIMEDIALNY, odtwarzacze znajdują się 
na stanowiskach P0.17 oraz P0.01/3. Dodatkowo 
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należy dostarczyć odtwarzacz analogiczny do 
odtwarzaczy ze stanowisk P0.17, P0.01/3 do 
stanowiska PG.01. Ponadto funkcję odtwarzaczy 
pełnić będa cztery kontrolery PC mobilne opisane w 
pkt. 14.7. WYPOSAŻENIE MOBILNE  

 

Dotyczy zapisów SIWZ punkt 10 podpunkt 4 oraz 5 – 
zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji 
odnośnie których dokładnie produktów Zamawiający 
żąda dostarczenia zaświadczeń dotyczących 
spełnienia określonych norm. Czy dla przykładu 
odnośnie tablicy pamiątkowej Zamawiający żąda 
dołączenia do oferty jakichś certyfikatów? Jeżeli tak 
to jakich i wydanych przez kogo? To samo tyczy się np. 
stojaka na pocztówki? Obecny zapis jest bardzo 
niejasny. Wykonawca nie ma bowiem wiedzy jakie 
konkretnie zaświadczenia ma dostarczyć oraz do 
których konkretnie produktów 

Należy dostarczyć zaświadczenia niezależnego 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty 
odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym dla wszystkich 
elementów określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia, gdzie zostały one wskazane.  

Prosimy o określenie ilości ekspozytorów pocztówek Należy  dostarczyć 1 sztukę ekspozytora RW/02. 

Dotyczy tablicy pamiątkowej czy Zamawiający wyraz 
zgodę na to aby nadruk był nadrukiem UV a nie 
grawerem czy też odlewem ? 

Dopuszczamy, aby tekst i loga były wyłącznie 
nadrukiem UV. 

Dotyczy §4 ust.11 – w jakim terminie Zamawiający 
zaakceptuje ewentualny kosztorys dotyczący prac 
nieujętych w dokumentacji ? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy §5 ust.2 – Zwracamy się z prośbą o obniżenie 
kary za opóźnienia względem terminów. Ze względu 
na bardzo wysoką wartość zamówienia (szacowana 
na podstawie wysokości wadium) wysokość kar w 
kwocie 2% całości wynagrodzenia jest bardzo duża. 
Zamawiający ustanawiając kary umowne powinien 
porządkować Wykonawców, a nie ukazywać chęć 
wzbogacenia się w przypadku ewentualnego 
opóźnienia. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary 
do 1% wartości wynagrodzenia 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy §5 ust.4 – Zwracamy się z prośbą o obniżenie 
kary do 200,00 zł za ewentualne nie stawienie się w 
terminie przedstawiciela. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy §5 ust.6 – Zwracamy uwagę że kara 2000,00 
zł jest karą wyjątkowo wysoką; w naszym wieloletnim 
doświadczeniu nie spotkaliśmy się z aż tak wysokimi 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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karami szczególnie że „brak staranności” nie jest 
pojęciem jednoznacznym; kolejny raz wysokość kar 
nie powoduje porządkowania Wykonawcy a wskazuje 
na chęć wzbogacenia się przez Zamawiającego. Kara 
o 50% niższa od zaproponowanej nadal 
pozostawałaby bardzo wysoka. Wnosimy o zmianę 
tego zapisu. 

Dotyczy §5 ust.8 – na jakiej podstawie Zamawiający 
będzie ustalał wysokość kary za uszkodzenie obiektu 
zasięg do 5 000,00zł jest bardzo wysoki. Czy – dla 
przykładu- jeżeli przy wnoszeniu urządzeń 
uszkodzona zostanie ściana (bądź przybrudzona) 
którą Wykonawca niezwłocznie naprawi Zamawiający 
mimo wszystko zechce nałożyć karę? Wnosimy o 
zmianę tego zapisu i obniżenie kary tym bardziej że 
sposób ich naliczania nie jest jasny i trudny jest do 
oszacowania. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy §5 ust.9 – Wnosimy o obniżenie kar za 
opóźnienia w usunięciu usterek do 200,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia.  

 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zamawiający określa w specyfikacji minimalne 
wymagania dla wzmacniacza mocy i dedykowanych 
do niego głośników. Głośniki mają być 8 ohm, podczas 
gdy wzmacniacz 4 ohm. Są to sprzeczne wymagania. 
Prosimy o wskazanie poprawnych parametrów tak 
aby zestaw działał wspólnie. 

Parametry wzmacniaczy oraz głośników zostały 
dobrane zgodnie z podstawowymi zasadami 
elektroakustyki. Specyfikacja pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający określa w specyfikacji minimalne 
wymagania dla wzmacniacza mocy i dedykowanych 
do niego głośników. Głośniki mają być min. 30W, 
podczas gdy wzmacniacz 20W. Są to sprzeczne 
wymagania. Prosimy o wskazanie poprawnych 
parametrów tak aby zestaw działał wspólnie 

Parametry wzmacniaczy oraz głośników zostały 
dobrane  zgodnie z podstawowymi zasadami 
elektroakustyki. Specyfikacja pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający wyspecyfikował Projektory z wejściami 
VGA oraz HDMI jednocześnie żądając extenderów 
bezprzewodowych  DVI/USB. Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na 
extendery bezprzewodowe HDMI 

Zamawiający uzna również bezprzewodową 
transmisję wideo [HDMI] oraz audio na pojedynczym 
urządzeniu, pod warunkiem, że minimalna 
częstotliwość pracy zestawu nadajnik-odbiornik 
wyniesie 5GHz, zestaw zapewni zasięg do 30m. 

 

Zamawiający wyspecyfikował „bezprzewodową” 
transmisję wideo. Podczas gdy wymaga aby 

Zamawiający uzna również bezprzewodową 
transmisję wideo [HDMI] oraz audio na pojedynczym 
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transmiter i odbiornik miały wejścia/wyjścia RJ45, co 
wskazywałoby na transmisję po skrętce. Bardzo 
prosimy o wyjaśnienie, która transmisja jest 
właściwa? 

urządzeniu, pod warunkiem, że minimalna 
częstotliwość pracy zestawu nadajnik-odbiornik 
wyniesie 5GHz, zestaw zapewni zasięg do 30m. 

 

Czy Zamawiający potwierdza, że ma zostać 
dostarczona bezprzewodowa transmisja audio 
zgodna z przedstawioną specyfikacją?  Spełniają ją 
jedynie urządzenia tzw. „odsłuchowe”, w których 
odbiornik działa na baterie. A to generuje dla 
Zamawiającego obciążenie w postaci codziennej 
wymiany baterii we wszystkich odbiornikach 

Zamawiający uzna również bezprzewodową 
transmisję wideo [HDMI] oraz audio na pojedynczym 
urządzeniu, pod warunkiem, że minimalna 
częstotliwość pracy zestawu nadajnik-odbiornik 
wyniesie 5GHz, zestaw zapewni zasięg do 30m. 

 

Czy Zamawiający uzna bezprzewodową transmisję 
wideo i audio na pojedynczym urządzeniu? Np. Barco 
WiPG-1600W? Nie spełniającym jednostkowych 
wymagań wobec parametrów postawionych w SIWZ 
ale oferującego dużo większą funkcjonalność bez 
konieczności interwencji ze strony Zmawiającego 

Zamawiający uzna również bezprzewodową 
transmisję wideo [HDMI] oraz audio na pojedynczym 
urządzeniu, pod warunkiem, że minimalna 
częstotliwość pracy zestawu nadajnik-odbiornik 
wyniesie 5GHz, zestaw zapewni zasięg do 30m. 

 

Czy Zamawiający uzna monitor 48-50” o grubości 55 
mm zamiast 50 mm? 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora o 
grubości max: 55mm. 

 

 


