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Warszawa, 12 kwietnia 2018 roku 

 

DOP.26.13.2018 

 

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 

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 dopuszcza wskazane rozwiązanie.  

 Zamawiający wyspecyfikował „bezprzewodową” 
transmisję wideo. Podczas gdy wymaga aby 
transmiter i odbiornik miały wejścia/wyjścia RJ45, co 
wskazywałoby na transmisję po skrętce.  

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający podtrzymuje 
odpowiedź udzieloną w pierwszy postępowaniu oraz 
o wyjaśnienie, która transmisja jest właściwa? 

 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z 
postępowania MW/ZP/5/PN/2018.  
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Czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedź dotyczącą 
takiego samego zapytania z pierwszego 
postępowania dotyczącego w/w przedmiotu 
zamówienia i 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. (Czy 
Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z pierwszego 
postepowania i dopuszcza rozwiązanie łączne.) 

 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z 
postępowania MW/ZP/5/PN/2018. 

 

W związku z odpowiedziami z poprzedniego 
przetargu czy Zamawiający potwierdza i 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 podtrzymuje odpowiedź z 
postępowania MW/ZP/5/PN/2018. 

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

 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z 
postępowania MW/ZP/5/PN/2018. 

Prosimy o potwierdzenie że w skład zamówienia 
wchodzi wyłącznie oświetlenie zewnętrze, 

 

Zgodnie z treścią rozdziału 2 ust. 1 zd. 2 SIWZ: 
„Przedmiot zamówienia nie obejmuje oświetlenia 
wewnątrz obiektu, w ramach przedmiotu 
zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać 
iluminację zewnętrzną.” 

 

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 

Wszystkie normy określone zostały w opisie 
przedmiotu zamówienia.   
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jakości opartych na odpowiednich seriach norm 
europejskich;” 
 
Prosimy o precyzyjne określenie spełnienia jakich 
norm wymaga Zamawiający?  

 

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 

Prosimy o potw ze kontenty a w tym opisy i nagrania 
audiodeskrypcji nie leżą w zakresie wykonawcy 

 

Wykonanie nagrań audiodeskrypcyjnych nie jest 

przedmiotem zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca ma wykonać nagrania 
audiodeskrypcji prosimy o określenie długości tych 
nagrań oraz ilości języków. 
 

 

Wykonanie kontentu nie stanowi przedmiotu 

zamówienia. 

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 
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 

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 przedmiot 
zamówienia, gdzie zostały one wskazane. 
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konkretnie zaświadczenia ma dostarczyć oraz do 
których konkretnie produktów. 

 

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

Zamawiający wyraża zgodę. 

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

Z racji tego ze podczas wizji lokalnej Wykonawcy 
mogli zaobserwować, że prace budowlane trwają 
prosimy o określenie dokładnego terminu 
zakończenia prac przez firmę budowlaną. 

 

Roboty budowlane powinny zostać zgłoszone do 
odbioru przez Wykonawcę nie później niż do 30 
kwietnia.  

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 
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. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy §5 ust.8 – na jakiej podstawie Zamawiający 
będzie ustalał wysokość kary za uszkodzenie obiektu 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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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. 

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. 

Wykonawca ma zdemontować stare ławki - nasze 
pytanie brzmi czy zdemontowane ławki Wykonawca 
ma usunąć z obiektu i usunąć z terenu 
obiektu/zutylizować? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na utylizacje, 
zdemontowane ławki należy przekazać 
Zamawiającemu. 

Jakie obciążenia przenoszą stropy? 

 

Zamawiający załącza dokumentacje budowlaną dla 
obiektu Muzeum Woli. 

Prosimy o podanie rodzaju stropu. W obiekcie znajdują się stropy kleina. 

Czy konieczne będzie wykonanie podkonstrukcji do 
ścian mobilnych? 

 

Ściany mobilne SP i EP nie wymagają 
podkonstrukcji(poza relingiem  dla ścian SP, 
montowanym do ścian). Natomiast jeżeli chodzi o 
ściany przesuwne SD- Wykonawca dobiera 
technologię mocowania konstrukcji prowadnicy 
ścian w zależności od parametrów technicznych 
istniejących  elementów konstrukcyjnych budynku. 
Jeżeli po wykonaniu oględzin na miejscu i zapoznaniu 
się z dokumentacją techniczną budynku uzna, że 
strop nie przeniesie obciążeń , musi wykonać 
dodatkową konstrukcje dla ścian przesuwnych SD. 

Szanowni Państwo z naszej wiedzy wynika że 
system ścian mobilnych który opisali Państwo w 
specyfikacji w chwili obecnej może zaoferować 
Państwu tylko jedna firma na rynku. Przy obecnych 
zapisach nie ma możliwości zaoferowania Państwu 
produktu równoważnego; nie są więc spełnione 
wymagania zachowania uczciwej konkurencji. 
Zwracamy się więc z prośbą o dopuszczenie innych 
– równie dobrych rozwiązań dotyczących ścian 

Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wagi ścian 
(SP)do 45 kg, oraz nie dopuszcza obniżenia 
dźwiekoszczelności ścian  SD do 42 decybeli. 

 

https://www.google.pl/search?q=strop+kleina&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXwJKR37TaAhWCXiwKHXD9A18QsAQIKQ
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mobilnych, aby systemy takie (których jest na rynku 
kilka) zostały dopuszczone Zamawiający powinien 
zmodyfikować SIWZ i : 

dopuścić wagę ścian do 45 kilogramów; 

 lub obniżyć dźwiękoszczelność do 42 decybeli. 

 

Czy Zamawiający dopuści ramki aluminiowe o 
grubości 17 mm. 

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 
kratownice. Prosimy o dopuszczenie w/w ciężaru. 

 

Zamawiający dopuszcza ramki aluminiowe o grubości 
17 mm. 

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 przewiduje się sytuacji mocowania ścian EP do 
sufitu. Ściany EP stanowią całkowicie samonośny 
system. 

 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zwiększenia 
ciężaru ścian SP o 45%. 

 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie  wagi 
elementów w stosunku do zapisów w projekcie . 
Elementy SP1, EP1 i EP2 muszą zostać wykonane w 
tej samej  technologii .  

Maksymalna waga elementów : SP1-30 kg, EP1-25kg, 

 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zwiększenia 
ciężaru ścian SP o 45%. 

 

Zamawiający w Rozdziale 6 ust. 10 pkt. 4) zawarł 
wymóg, który jest dokładną kopią zapisu § 13 ust. 1 
pkt 3 aktualnego Rozporządzenia Ministra Rozwoju w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia o treści „zaświadczenia 
niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym”. Ten przepis ma charakter blankietowy 
tzn. nie wskazuje konkretnie o jakiego rodzaju o 
jakiego rodzaju normy chodzi, co wynika z tego, że 

Zamawiający informuje, iż wszystkie normy, atesty i 
certyfikaty zostały szczegółowo określone w opisie 
przedmiotu zamówienia.  
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może mieć on zastosowanie do zamówień na 
wszelkiego rodzaju usługi, dostawy czy roboty, gdzie 
mogą występować różne kręgi podmiotów 
certyfikujących, różne certyfikaty, atesty itp. 
Zamawiający w postępowaniu powinien sprecyzować 
(z uwzględnieniem wymagań danego zamówienia) o 
jakiego rodzaju zaświadczenia chodzi w tej 
konkretnej sprawie, jakie normy mają one 
potwierdzać. Dodatkowo zgodnie z Ustawą Pzp. 
(m.in. art. 30b) powinien on dopuszczać np. 
równoważne atesty, certyfikaty potwierdzające 
podobne cechy oferowanego przedmiotu. 
Zamawiający w ww. postępowaniu nie precyzuje o 
jakiego dokładnie rodzaju zaświadczenia chodzi. 
Zgodnie z dawniej panującą dość powszechnie 
zasadą, że nieprecyzyjne wymogi SIWZ (np. co do 
takich dokumentów) nie mogą powodować 
negatywnych konsekwencji dla wykonawców, w 
szczególności nie mogą prowadzić do odrzucenia 
oferty ze względu na niezgodność z SIWZ. Od jakiegoś 
czasu ta zasada w orzecznictwie doznaje ograniczenia 
po wyroku SN IV CSK 626/13, gdzie Sąd Najwyższy 
wskazał, że profesjonalny wykonawca powinien 
jednak poprosić o wyjaśnienia takiego zapisu, o jego 
doprecyzowanie. W związku z powyższym zwracam 
się z prośbą o informację czy Zamawiający w tym 
zakresie zaakceptuje przedstawienie atestów dla 
krzeseł, foteli i stołów zgodnie z poniższym 
zestawieniem? 

 TOM 2.2 

o PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-
3, PN-EN 1022 wg. pozycji nr 1, 5 

o PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 wg. 
pozycji nr 2, 6, 7, 8 

o PN-EN 521-1, PN-EN 527-2, PN-EN 527-3, 
PN-EN 14074, PN-EN 15372 wg. pozycji nr 9, 10, 11, 
12, 13 

oraz dla pozostałych pozycji asortymentowych atesty 
wytrzymałościowe? 

 

Zamawiający w Rozdziale 6 ust. 10 pkt. 5) wymaga od 
Wykonawców przedłożenia „zaświadczenia 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia 
szczegółowo określił  wszelkie normy, certyfikaty i 
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niezależnego podmiotu zajmującego się 
poświadczaniem spełniania przez wykonawcę 
określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli 
zamawiający odwołuje się do systemów zapewnienia 
jakości opartych na odpowiednich seriach norm 
europejskich”, ale nie precyzuje o jakiego dokładnie 
rodzaju zaświadczenia chodzi. Co Zamawiający miał 
na myśli poprzez ten zapis? Czy Zamawiający w tym 
zakresie zaakceptuje przedstawienie certyfikatu ISO 
9001 oraz ISO 14001? 

 

atesty. Zostaną dopuszczone zaświadczenia, które 
potwierdzają spełnianie przez wykonawcę norm 
jakości i są dopuszczone prawem polskim i 
europejskim.   

Zamawiający w §2 ust. 14 pkt. 1) wzoru umowy 
wskazuje, że Wykonawca oświadcza, że dysponuje 
jedną osobą posiadającą co najmniej 3-letnie 
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji 
kierownika lub zastępcy kierownika projektu (...). Czy 
Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia 
spełniania tego wymogu na jakimkolwiek etapie 
postępowania lub realizacji umowy? 

 

Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia w dniu 
zawarcia umowy oraz będzie tę właściwość 
weryfikował w trakcie realizowania umowy.  

Zamawiający w §4 ust. 7 wskazuje, że w przypadku 
konieczności zaniechania wykonania części zakresu 
przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Proszę o szersze 
opisanie tej konieczności zaniechania, w jakich 
sytuacjach może wystąpić, z jakich powodów. Zapis 
ten w aktualnym brzmieniu daje Zamawiającemu 
możliwość skorzystania z "zaniechania" bez 
określonych wcześniej przyczyn co stawia 
Wykonawcę w bardzo niekomfortowej sytuacji, gdyż 
nie wie on jak duże ryzyko takiego zaniechania 
ponosi, a Zamawiającemu daje możliwość do 
nadużywania tego zapisu. 

 

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie 
przewiduje zaniecania jakiejkolwiek części prac, 
jednakże w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
mogą pojawić się okoliczności, które będą 
uzasadniały zastosowanie przedmiotowej procedury. 

Zamawiający w §7 ust. 3 wskazuje, że w przypadku 
odstąpienia od umowy w razie wypełnienia przez 
Wykonawcę postanowień umowy w sposób 
niezgodny z jej zapisami nie przysługuję mu 
jakiekolwiek wynagrodzenie, natomiast w § 7 ust. 7 
pkt. 2) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może 
żądać wynagrodzenia za dostarczony i odebrany 
przedmiot umowy. Powyżej wskazane zapisy 

Zamawiający informuje, że w przypadku dokonania 
odbioru części przedmiotu umowy, Zamawiający 
potwierdza jego prawidłowe wykonanie.  

§ 7 ust. 3 IPU dotyczy sytuacji, gdy przedmiot umowy 
jest wykonany w sposób nienależyty.  
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wykluczają się wzajemnie. Proszę o wyjaśnienie 
powyższych zapisów oraz zmianę treści umowy w taki 
sposób, aby Wykonawcy przysługiwało 
wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przez 
Zamawiającego przedmiot zamówienia. 

 

Zamawiający w § 5 ust. 1, 2, 3 oraz 10 zapisał 
możliwość naliczenia kar umownych od kwoty 
wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, tj. od całości wartości 
zamówienia. Zapisy w obecnym brzmieniu powodują 
możliwość naliczenia kar umownych rażąco 
wygórowanych w stosunku do wartości odstąpienia 
czy opóźnienia. Wnoszę o zmianę ww. zapisów w taki 
sposób, aby naliczanie kar umownych odbywało się: 

o     w przypadku odstąpienia od 
umowy - w wysokości do 15% wartości 
wynagrodzenia za przedmiot zamówienia od dostawy 
którego Zamawiający odstępuje 

o     w przypadku opóźnienia w 
dostawie względem wyznaczonych terminów - do 2% 
wartości przedmiotu zamówienia, którego 
opóźnienie miało miejsce 

o     w przypadku innego niż określone 
w ust. 2-9 nienależytego wykonania umowy - do 
1%  wartości części zamówienia, którego inne niż 
określone w ust. 2-9 nienależyte wykonanie umowy 
wystąpiło 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie 
kar umownych. 

Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 2 umowy wymaga 
przedstawienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy harmonogramu rzeczowo finansowego ze 
wskazaniem pozycji harmonogramu 
współfinansowanego z "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"" (dalej 
Regionalny Program Operacyjny lub Program). 
Powyższy zapis sugeruje, że nie wszystkie dostarczane 
w ramach umowy produkty współfinansowane są z 
Programu. Proszę o przedstawienie zestawienia 
przedmiotu zamówienia współfinansowanego z 

Zamawiający przekaże wykaz elementów 
współfinansowanych z "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" w dniu 
zawarcia umowy. 

 

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie wyłącznie 
ceny oferty brutto, bez podawania cen 
jednostkowych. W związku z czym w ocenie 
Zamawiającego nie istnieją podstawy do 
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Programu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o 
wprowadzenie do dokumentów oferty formularza 
rzeczowo - finansowego ze wskazaniem pozycji 
przedmiotu zamówienia, ich nazw, producentów i 
modeli, a także cen jednostkowych i kalkulacji 
całościowej wartości zamówienia. Formularz taki 
pozwoli Zamawiającemu na weryfikację na etapie 
składania ofert czy zaoferowane przez Wykonawców 
produkty zgodne są z wymaganiami projektowymi, 
zapoznanie się z cenami jednostkowymi oferowanych 
produktów, a także, na późniejszym etapie ułatwi i 
przyspieszy przygotowanie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. Przede wszystkim jednak 
wprowadzenie formularza rzeczowo-finansowego do 
dokumentów oferty uchroni Zamawiającego przed 
ewentualnymi zarzutami o prowadzenie negocjacji z 
wybranym Wykonawcą odnośnie cen jednostkowych 
oferowanych produktów w związku z koniecznością 
określenia pozycji współfinansowanych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego, a także 
zwiększy w znacznym stopniu transparentność 
postępowania 

negocjowania w jakimkolwiek zakresie cen 
jednostkowych.  

Zamawiający w Rozdziale 6 ust. 10 pkt. 4) zawarł 
wymóg, który jest dokładną kopią zapisu § 13 ust. 1 
pkt 3 aktualnego Rozporządzenia Ministra Rozwoju w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia o treści „zaświadczenia 
niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym”. Ten przepis ma charakter blankietowy 
tzn. nie wskazuje konkretnie o jakiego rodzaju o 
jakiego rodzaju normy chodzi, co wynika z tego, że 
może mieć on zastosowanie do zamówień na 
wszelkiego rodzaju usługi, dostawy czy roboty, gdzie 
mogą występować różne kręgi podmiotów 
certyfikujących, różne certyfikaty, atesty itp. 
Zamawiający w postępowaniu powinien sprecyzować 
(z uwzględnieniem wymagań danego zamówienia) o 
jakiego rodzaju zaświadczenia chodzi w tej 
konkretnej sprawie, jakie normy mają one 
potwierdzać. Dodatkowo zgodnie z Ustawą Pzp. 

Wszystkie normy, zaświadczenia i atesty w sposób 
jednoznaczny, szczegółowy zostały wskazane w opisie 
przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną 
część SIWZ.  



Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy  

               MW/ZP/13/PN/2018 

 

 
 

 

  

 

 

11 

 

 

(m.in. art. 30b) powinien on dopuszczać np. 
równoważne atesty, certyfikaty potwierdzające 
podobne cechy oferowanego przedmiotu. 
Zamawiający w ww. postępowaniu nie precyzuje o 
jakiego dokładnie rodzaju zaświadczenia chodzi. 
Zgodnie z dawniej panującą dość powszechnie 
zasadą, że nieprecyzyjne wymogi SIWZ (np. co do 
takich dokumentów) nie mogą powodować 
negatywnych konsekwencji dla wykonawców, w 
szczególności nie mogą prowadzić do odrzucenia 
oferty ze względu na niezgodność z SIWZ. Od jakiegoś 
czasu ta zasada w orzecznictwie doznaje ograniczenia 
po wyroku SN IV CSK 626/13, gdzie Sąd Najwyższy 
wskazał, że profesjonalny wykonawca powinien 
jednak poprosić o wyjaśnienia takiego zapisu, o jego 
doprecyzowanie. W związku z powyższym zwracam 
się z prośbą o informację czy Zamawiający w tym 
zakresie zaakceptuje przedstawienie atestów dla 
krzeseł, foteli i stołów zgodnie z poniższym 
zestawieniem? 

 

Prosimy więc żądamy o dopuszczenie tolerancji 
wagowych określonych +-25% dla produktów 
ponieważ te określone w SIWZ to tylko jeden 
producent na świecie spełniające te wymagania 
dotyczy elementów wystawienniczych – jeżeli 
zamawiający uważa inaczej nich poda 2 różnych 
producentów tego. My odpowiemy że będzie brak 
odpowiedzi ponieważ jest tylko jeden taki 
producenta na świecie. 

Zamawiające zapewne będzie tez tłumaczył się tym iż 
może każdy dystrybutor sprzedać lub zaoferować ale 
my odpowiemy iż nie ma takiej możliwości ponieważ 
producent blokuje produkt tylko dla jednego 
dostawcy nawet możemy wskazać firmę – jeżeli nie 
skierujemy sprawę na kontrole do prezesa zamówień 
publicznych   

 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie  wagi 
elementów w stosunku do zapisów w projekcie . 
Elementy SP1, EP1 i EP2 muszą zostać wykonane w 
tej samej  technologii.  

Maksymalna waga elementów : SP1-30 kg, EP1-25kg 
 
Zakładając doświadczenie projektantów w dziedzinie 
systemów ekspozycyjnych,  oczekujemy wykonania i 
dostarczenia  indywidualnych systemów  ścian 
ekspozycyjnych, dedykowanych dla Muzeum Woli. 
W związku z mobilnym charakterem projektowanych 
elementów systemów ścian, priorytetowym jest 
utrzymanie minimalnej wagi elementów. 
Aby rozszerzyć wybór użycia różnych 
technologii(dostępnych na rynku krajowym) -do 
zbudowania zaprojektowanych elementów 
,dopuszczamy ostateczne zwiększenie masy 
elementów ,odpowiednio ściana SP1- z 20 kg do 30 
kg i ściana EP 1 – z 16 kg  do 25 kg. 
Jednocześnie Zapewniamy, iż na rynku krajowym, 
powszechnie znane i dostępne są materiały i 
technologie (np.lekkie płyty warstwowe, typu” 
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plaster miodu” płyty kompozytowe na bazie  pianki 
XPS, oraz typowa szkieletowa konstrukcja 
aluminiowa), na podstawie których, możliwe jest 
wykonanie ścian ,spełniających podane  parametry 
wagowe.  

Zamawiający w załączeniu przedkłada Specyfikację 
materiałową  wykonania elementów w trzech 
różnych technologiach, po zwiększeniu dopuszczalnej 
wagi. 

Ponadto Zamawiający zwraca się z prośbą o 
wskazanie podmiotów, które rzekomo blokujących 
dostępne na rynku rozwiązania celem zawiadomienia 
Prezesa UOKiK o zmowie przetargowej.  

 

 

  



Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy  

               MW/ZP/13/PN/2018 

 

 
 

 

  

 

 

13 

 

 

Specyfikacje materiałowe  wykonania elementów w trzech różnych technologiach,  

po zwiększeniu dopuszczalnej wagi 

 

WERSJA A 

Technologia: Płyta  kompozytowa 4cm(rdzeń z HPS oklejony laminatem HPL(2mm)) 

Ściana SP(85cmx280cm) 2,38m2 

Waga płyty kompozytowej – 7,12kg/m2 

2,30 m2 x 7.12 kg/m2 = 16,4 kg 

Konstrukcja ramy obwodowej, w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:7,2mb x 0,3=2,2kg 

Mdf :7,2mbx0,7= 5 kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 16,4+2,2/5+1= 19,6kg/22,5 kg 

 

Ściana EP1(85cmx240cm) 2,0m2 

Płyta :  2,0 m2 x 7,12 kg/m2 = 14,3 kg 

Konstrukcja ramy obwodowej, w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:6,4mb x 0,3=1,9kg 

Mdf :6,4mbx0,7=4,5kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 14,3+1,9/4,5+1= 17,5kg/20kg 

 

WERSJA B 

Technologia: Płyta typu plaster miodu 

Ściana SP(85cmx280cm) 2,38m2 

Płyta :  2,38 m2 x 6 kg/m2 = 14,2  kg 

Konstrukcja ramy obwodowej,w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:7,2mb x 0,3=2,2kg 

Mdf :7,2mbx0,7=5 kg 

Okleina HPL(1mm) : 4,8m2x 1,5 = 7,2kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 14,2+2,2/5 + 7,2 +1= 25kg/27,5kg 

Ściana EP1(85cmx240cm) 2,0m2 

Płyta :  2,0 m2 x 6 kg/m2 =  12 kg 

Konstrukcja ramy obwodowej, w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:6,4mb x 0,3=1,9kg 
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Mdf :6,4mbx0,7=4,5 kg 

Okleina HPL(1mm) : 4,0m2x 1,5 = 6 kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 12+1,9/4,5+ 6+1= 21kg/23,5kg 

 

WERSJA C 

Technologia: KONSTRUKCJA ALUMINIOWA z okładzina z płyt kompozytowych 

Ściana SP(85cmx280cm) 2,38m2 

Konstrukcja wewnętrzna: 

Alu:11mb x 0,3=3,3kg 

Okładzina z płyt kompozytowych gr. 3mm(Alu) : 4,8m2x 3,8 kg = 18,20kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 3,3+18,2 +1= 23kg-24 kg 

Ściana EP1(85cmx240cm) 2,0m2 

Konstrukcja wewnętrzna: 

Alu:9mb x 0,3=2,7kg 

Okładzina z płyt kompozytowych-3mm(Alu)  : 4,0m2x 3,8 kg = 15,2kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 2,7+15,2 +1= 18 kg 

 

WERSJA D 

Gotowy produkt, oparty na technologii plastra miodu, dostępny na rynku o wadze modułu wielkości ściany EP1 
– ok. 21- 23 kg, i  ścianki SP –ok. 24-26 kg 

 

 

 


