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Warszawa, 18 czerwca 2018 roku 

 

DOP.26.29.2018 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niesłyszących 

  i niedosłyszących 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego na Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących 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 wskazał w Załączniku nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 

Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie g. 

Wyposażenie dodatkowe: 

- karta pamięci (25 sztuk), min. 64 

GB;  kompatybilna z urządzeniem, klasa prędkości: 

min. Class 10. Prędkość  

odczytu: min. 290 MB/s.   

Pragniemy poinformować, że nie istnieją karty 

pamięci kompatybilne z urządzeniami 

spełniającymi w stu procentach podaną 

specyfikację. Karty pamięci dysponujące 

prędkością odczytu 290 MB/s nie są kompatybilne 

z tabletami spełniającymi wskazaną specyfikację. 

Najwyższą możliwą prędkością odczytu w kartach 

pamięci typu microSD, które będą w pełni 

kompatybilne z urządzeniami spełniającymi 

specyfikacją jest 275 MB/s. 

W związku z powyższym zwracamy się do 

Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający 

dopuści kartę pamięci o poniższych parametrach: 

 

- karta pamięci (25 sztuk), min. 64 

GB;  kompatybilna z urządzeniem, klasa prędkości: 

min. Class 10. Prędkość  

Zamawiający dopuszcza prędkość odczytu min. 

275 MB/s.  
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odczytu: min. 275 MB/s.   

 

"Oferta winna zawierać oświadczenia wykonawcy 

o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu  

warunków udziału w postępowaniu, próbkę oraz 

powinna być zabezpieczona wadium." 

Pragniemy zauważyć, że w żadnym innym miejscu 

SIWZ Zamawiający nie określa tego co ma 

zawierać próbka ani, że w ogóle należy takową 

dołączyć. Prosimy o informację czy próbka 

faktycznie jest wymagana w tym postępowaniu a 

jeżeli tak to, w jakiej formie i gdzie należy ją złożyć 

oraz co ma ta próbka zawierać i jaka będzie 

metodologia oceny złożonych próbek, jeżeli takie 

faktycznie są wymagane. 

Odnośnie wadium Zamawiający w przytoczonym 

wyżej punkcie wskazał, że oferta powinna być 

zabezpieczona wadium, podobnie na str. 13 SIWZ - 

Załącznik nr 2 do SIWZ wzór formularza 

ofertowego w pkt. 3 należy oświadczyć: 

"Wnieśliśmy wymagane wadium co potwierdza 

załączona kopia."  jednocześnie wskazując na str. 

6 SIWZ:  

"Rozdział 8  

Wymagania dotyczące wadium 

1.  Zamawiający nie wymaga wpłacenia 

wadium." 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani 

załączenia próbki.   

Na str. 8 SIWZ, w kryteriach oceny ofert 

Zamawiający wskazał: Okres gwarancji, natomiast 

na stronie 9 SIWZ, jako kryterium określił: 

Doświadczenie osoby oddelegowanej do realizacji 

zamówienia 

 

Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. 

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz 

SIWZ kryterium oceny ofert jest okres gwarancji, w 

którym punktacja zostanie obliczona zgodnie ze 

wzorem: 

G -    ocena oferty Wykonawcy w kryterium 
„okres gwarancji”; 
GW – okres gwarancji zaoferowany przez 
Wykonawcę zaproponowany przez 
Wykonawcę; 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród 
złożonych ofert. 
 

T  = Tw / Tmax * 10 

 

W związku ze zmianą w zakresie formularza oferty, Zamawiający zmienia treść rozdziału 11 SIWZ: 

Jest: 
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Rozdział 11 

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 18 czerwca 2018 roku, godzina 12:00. 

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

4.  Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2018 roku, godzina 12:15. 

 

Powinno być: 

Rozdział 11 

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 21 czerwca 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: 21 czerwca 2018 roku, godzina 10:15. 

  



Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących 

4 

                                              

 

 


