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Warszawa, 10 października 2018 roku 

 

DOP.26.45.2018 

 

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 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie niniejszego 

załącznika nr 1. 

 

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik 
numer 1 została udostępniona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji 

powykonawczej. 

 

Dokumentacja powykonawcza została udostępniona 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Instrukcji 

użytkowania obiektu 
Instrukcja użytkowania obiektu została opublikowana 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dokona oceny 

ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

kryteriów: cena – 60%; okres gwarancji – 40%. 

3. Punktacja w kryterium Okres Gwarancji zostanie 
wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 40): 
Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji równy 
lub dłuższy niż 72 miesiące, otrzyma 40 punktów; 

Zamawiający będzie punktował wyłącznie okres 
równy lub wyższy 60 miesiącom, w związku z czym 
modyfikuje treść tego kryterium i nadaje mu treść: 

„Punktacja w kryterium Okres Gwarancji zostanie 
wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 40): 

Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji równy 
lub  dłuższy niż 72 miesiące, otrzyma 40 punktów; 
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Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji równy 
lub dłuższy niż 61 miesięcy a równy lub krótszy niż 72 
miesiące, otrzyma 20 punktów; 
Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji 60 
miesięcy lub krótszy, otrzyma 10 punktów; 
Minimalny okres gwarancji jaki może zostać 
zaoferowany przez Wykonawcę to 60 miesięcy. Jeżeli 
Wykonawca zaoferuje okres krótszy, oferta 
wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu jako 
niezgodna z SIWZ. 
a) Czy za okres gwarancji równy 72 miesiące 

Wykonawca otrzyma 20 czy 40 pkt? 

b) Czy za okres poniżej 60 miesięcy 

Wykonawca otrzyma 10 punktów, czy jego oferta 

będzie podlegała wykluczeniu jako niezgodna z SIWZ? 

 

Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji równy 
lub dłuższy niż 61 miesięcy a równy lub krótszy niż 72 
miesiące, otrzyma 20 punktów; 

Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji 60 
miesięcy, otrzyma 10 punktów; 

Minimalny okres gwarancji jaki może zostać 
zaoferowany przez Wykonawcę to 60 miesięcy. Jeżeli 
Wykonawca zaoferuje okres krótszy, oferta 
wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu jako 
niezgodna z SIWZ.” 

Zamawiający podtrzymuje, że w przypadku 
zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 
miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ: wykonawca w okresie 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 

wykonał: 

i.jedną dostawę wraz z montażem w przestrzeni 

muzealnej, przestrzeni instytucji kultury lub budynku 

użyteczności publicznej1, elementów mobilnych 

systemów wystawienniczych, złożonych z ekranów 

szklanych i pełnych o wartość realizacji nie mniejszej 

niż 500 000,00 złotych brutto. 

W celu rozszerzenia kręgu potencjalnych 

wykonawców, którzy są obiektywnie w stanie 

wykonać niniejsze zamówienie zwracamy się z prośbą 

o rozszerzenie wymogu i uznanie warunku jeżeli 

wykonawcą wykaże się referencją dotyczącą dostawy 

mobilnych systemów także do dowolnej przestrzeni:  

ii.jedną dostawę wraz z montażem w przestrzeni 

muzealnej, przestrzeni instytucji kultury, budynku 

użyteczności publicznej1 lub innej przestrzeni, 

elementów mobilnych systemów wystawienniczych, 

złożonych z ekranów szklanych i pełnych o wartość 

realizacji nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto. 

 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 

Prosimy o doprecyzowanie w istotnych 

postanowieniach umowy terminu, w jakim 

projektanci sprawujący nadzór autorski działający na 

Zamawiający podtrzymuje treść postanowień § 1 ust. 
4 i 5 IPU. 
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zlecenie Zamawiającego, o których mowa w § 1 ust. 4 

i 5 IPU, będą zobowiązani udzielić Wykonawcy 

wyjaśnień, wytycznych i opinii w ramach nadzoru 

autorskiego. 

 

Prosimy o określenie w IPU terminu w jakim 

Zamawiający będzie zobowiązany udzielić 

wykonawcy zaleceń, o których mowa w § 2 ust. 2 i 9. 

 

Zamawiający podtrzymuje treść postanowień § 2 ust. 
2 i 9 IPU. 

Prosimy o precyzyjne określenie sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia, które umożliwiałyby 

zachowanie gwarancji. W § 2 ust. 11 IPU Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienie w 

taki sposób, aby Zamawiający nie utracił gwarancji na 

wcześniej wykonane i odebrane prace, co w opinii 

Wykonawcy jest niemożliwe do przewidzenia na 

podstawie udostępnionego opisu przedmiotu 

zamówienia – zarówno w niniejszym postępowaniu, 

jak i unieważnionym przetargu 

nr MW/ZP/39/PN/2018. 

 

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 
uzależniony jest od systemu wystawienniczego 
zaoferowanego przez Wykonawcę.  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego 

sporządzenia wymaga w § 3 ust. 2 IPU. 

 

Zamawiający załącza wzór. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w §3 ust. 6 

IPU zasady, że za datę zakończenia czynności 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy 

przyjmować się będzie datę powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 

odbioru końcowego także w przypadku, gdy w toku 

odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady 

nieistotne, nie uniemożliwiające korzystanie z 

przedmiotu zamówienia, a następnie wady te zostaną 

przez Wykonawcę usunięte w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 14 

dni. 

 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie 
§ 3 ust. 6 IPU: „Za datę zakończenia czynności 
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy przyjmuje 
się datę ostatecznego powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru końcowego, jeżeli czynności wchodzące w 
zakres przedmiotu Umowy zostaną odebrane przez 
Zamawiającego. Termin zostanie uznany za 
zachowany w przypadkach, gdy Wykonawca w 
terminie określonym przez Strony usunie wady 
nieistotne stwierdzone podczas czynności 
odbiorowych.” 

W § 4ust. 4 i 7 IPU Zamawiający wprowadził wymóg, 

aby w uregulowanych w nich sytuacjach Wykonawca 

sporządzał kosztorysy wykonane metodą kalkulacji 

Zamawiający podtrzymuje brzmienie postanowień § 
4 ust. 4 i 7 IPU.  
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szczegółowej, która to metoda nie znajduje 

zastosowania przy kalkulacji cen dostaw objętych 

przedmiotem zamówienia i nie jest poparta 

uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego – 

zwracamy się o dokonanie korekty zapisów 

i wykreślenie tego obowiązku. 

 

Zwracamy uwagę na rażąco wysokie kary umowne 

jakie zostały narzucone w umowie, co jest niezgodne 

z przepisami prawa oraz zasadami uczciwej 

konkurencji i proporcjonalności określonymi w PZP. 

Obecne zapisy powodują zagrożenie, że Wykonawca 

ponosić będzie ryzyko zapłaty kar umownych nawet 

w sytuacjach, w których opóźnienie nie będzie 

wynikiem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, a nawet będzie wynikiem okoliczności, 

które będą leżeć po stronie Zamawiającego. 

Przykładowo: 

a) Wykonawca ponosić będzie ryzyko zapłaty 

kar umownych w przypadku każdego naruszenia 

terminów wskazanych w harmonogramie, nawet 

w przypadku gdy nie będzie to miało istotnego 

wpływu na realizację zamówienia w terminie – 

prosimy o wykreślenie, bądź wyszczególnienie 

w harmonogramie istotnych prac podlegających 

karom; 

b) odpowiedzialność Wykonawcy względem 

Zamawiającego w przypadku błędów w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym lub projekcie 

warsztatowym, bez względu na charakter błędów 

oraz ich wpływ na realizację zamówienia – prosimy o 

wykreślenie, bądź wyszczególnienie 

w harmonogramie istotnych prac podlegających 

karom; 

c) obowiązek zapłaty kary umownej przez 

Wykonawcę w przypadku innego niż określone w §5 

ust. 2-9 IPU nienależytego wykonania Umowy, 

niezależnie od charakteru tego naruszenia, jego 

istotności i wpływu na realizację przedmiotu 

zamówienia, a także niezależnie od ewentualnego 

stopnia winy Wykonawcy lub jej braku, co powoduje, 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia IPU 
dotyczące kar umownych. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego limit kar 
umownych został ustalony na poziomie 15% zgodnie 
z treścią 5 ust. 12 IPU. 
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że Wykonawca nie wie, jakie dokładnie naruszenia 

postanowień umowy skutkować będzie możliwością 

żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej 

– prosimy o doprecyzowanie wskazanych 

przypadków; 

d) Brak wprowadzonego górnego limitu kar 

umownych związanych z nienależytym wykonaniem 

zamówienia – prosimy o ustalenie limitu. 

 

Prosimy o przedłożenie wzoru raportu, o których 

mowa w §6 ust. 6 IPU. 

 
 

Zamawiający załącza wzór. 

W nawiązaniu do §7 ust. 2 pkt 4 IPU wnosimy o 

wskazanie w harmonogramie istotnych prac 

mogącym wpływać na realizację całości przedmiotu 

zamówienia w terminie końcowym, co w 

konsekwencji byłoby podstawą do rozwiązania 

umowy. 

 
 

Zamawiający wskazuje, iż wszystkie prace objęte 
przedmiotem zamówienia są istotne i muszą być 
wykonane w terminach.  

W nawiązaniu do §7 ust. 2 pkt 4 IPU wnosimy o 

wykreślenie niniejszego zapisu – w opinii Wykonawcy 

nie powinno to stanowić podstawy do rozwiązania 

umowy. Wystarczające winno być uwzględnienie 

niniejszego w karach umownych 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia IPU.  

W nawiązaniu do § 7 ust. 7 IPU zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, że Wykonawcy przysługuje 

uprawnienie do żądania od Zamawiającego zwrotu 

wszystkich zrealizowanych na mocy umowy 

świadczeń lub zwrotu ich wartości. 

Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy 
postąpi zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 kodeksu 
cywilnego w związku z art. 405 kodeksu cywilnego. 

Wnosimy o zmianę w §8 ust. 5 i 6 IPU wymogu 

poprzez wprowadzenie zapisu podjęcia czynności 

zmierzających do usunięcia zgłoszonej wady w 

terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia, bez 

uwzględnienia sobót i dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz wymogu usunięcia wady do 7 dni od daty 

dokonania zgłoszenia. 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia IPU. 

Wnosimy o wprowadzenie w §10 ust. 2 pkt. 1 IPU 

wyszczególnienie przyczyn uzasadniających 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia IPU. 
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możliwość wydłużenia terminu końcowego realizacji 

umowy w wyniku okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający: 

▪ Opóźnienie w przekazywaniu Wykonawcy 

wyjaśnień, wytycznych i opinii przez projektantów 

sprawujących nadzór autorski tj. przekazanie 

Wykonawcy takich wyjaśnień, wytycznych i opinii 

później niż do 2 dni od dnia przekazania 

projektantom wniosku o ich wydanie lub przekazanie 

w postaci niekonkretnej lub niewyczerpującej 

▪ Opóźnienie w przekazywaniu Wykonawcy 

zaleceń Zamawiającego tj. przekazanie ich 

Wykonawcy później niż do 2 dni od dnia przekazania 

projektantom wniosku o ich wydanie lub przekazanie 

ich w postaci niekonkretnej lub niewyczerpującej. 

 

Poniższe pytania oferent wnosi w oparciu o analizę 

załączników z poprzedniego, unieważnionego 

postępowania (sprawa nr MW/ZP/39/PN/2018). 

Mimo iż przy obecnym postępowaniu Zamawiający 

nie udostępnił załączników tj. dokumentacja 

powykonawcza, dokumentacja projektowa, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie 

odpowiedzi w następującym zakresie, ponieważ 

istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że 

udostępnianie niniejszych załączników do aktualnego 

przetargu nastąpi po upłynie terminu określonego 

w art. 38 PZP. 

 

Dokumentacja została opublikowana na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

Zwracamy uwagę, na problematyczną kwestię 

związaną z montażem ścianek mobilnych. Aby były 

zamontowane stabilnie, zgodnie z zasadami 

użytkowania i pewnością zachowania gwarancji, 

muszą być one montowane na szpilkach do stropu. 

Oprócz tego musi być szyna / prowadnica mająca ok. 

3 cm grubości, którą trzeba byłoby ukryć (zlicować) z 

linią sufitu. Do tego niezbędna jest ingerencja w sufit 

podwieszany (z płyt gk) po 50 cm w boki od linii 

prowadzenia ścianek. Nawet jeśli prowadnice 

zostaną kotwione do słupów konstrukcyjnych, będą 

musiały pojawić się podpory (punkty nośne) dla ścian 

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 
uzależniony jest od systemu wystawienniczego 
zaoferowanego przez Wykonawcę. 
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mobilnych, więc jeśli nie całość długości, to 

fragmenty będą konieczne do usunięcia i 

odbudowania. W opisie wykonania widnieje zapis 

jedynie o wykonaniu przepierzenia od sufitu do 

dolnego poziomu obudowy instalacji wentylacyjnej. 

Cały opis projektu nie uwzględnia koniczności 

demontowania sufitów, a w dokumentacji 

gwarancyjnej jest jasno określone, że nie można 

ingerować w elementy nośne sufitu, w szczególności 

zawiesia i elementy podkonstrukcji. Tego typu 

operacje może wykonać jedynie jednostka 

autoryzowana. Zabrania się wycinania otworów w 

suficie. Wszystkie prace związane z otworowaniem 

może wykonywać wyłącznie jednostka 

autoryzowana. Sufit GK jest elementem samonośnym 

i nie służy do przenoszenia innych obciążeń 

zewnętrznych. Wszystkie elementy niesystemowe 

montowane w suficie winny być podwieszane do 

stropu za pomocą niezależnych zawiesi. 

a) Czy na etapie tworzenia projektu została ta 

kwestia wyjaśniona?  

b) Czy wykonując prace zgodnie z 

dokumentacją projektową, czyli ingerując w sufit, nie 

zostaną naruszone warunki gwarancji Generalnego 

Wykonawcy? Zwracamy uwagę, że nawet w sytuacji 

zastosowania innego sposobu montażu (np. 

zamontowanie ścianek do słupów konstrukcyjnych) 

niezbędna będzie także ingerencja w sufit dla 

utrzymania stabilności konstrukcji. Czy Zamawiający 

dysponuje rozwiązaniem, które jest zgodne 

z projektem, a jednocześnie nie wpłynie na trwałość 

gwarancji? 

 

I.Zwracamy uwagę, iż istnieje możliwość, że będzie 

należało dostosować konstrukcję nośną do montażu 

ścianek i innych elementów AV, których wycena oraz 

wkalkulowanie w ofertę na obecną chwilę jest 

niemożliwe, ponieważ wiąże się to z koniecznością 

rozebrania sufitów podwieszanych. Prosimy o 

potwierdzenie, że przypadek ten spełnia przesłanki 

określone w ramach §4 ust. 7 Załącznika nr 2 IPU: W 

Wykonawca zobowiązany jest z należytą starannością 
oszacować cenę oferty. 

Każdy przypadek ewentualnej zmiany umowy będzie 
rozpoznawany indywidualnie na podstawie 
zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia okoliczności faktycznych.  
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przypadku, gdy powstanie konieczności wykonania 

przez Wykonawcę prac nieujętych w dokumentacji 

projektowej (prace dodatkowe), niezbędnych do 

należytego wykonania przedmiotu Umowy, 

Wykonawca sporządzi kosztorys i przedstawi go 

Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku zmiany 

wynagrodzenia na podstawie zaakceptowanego 

kosztorysu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zmiana wynagrodzenia zostanie 

dokonana w formie aneksu do Umowy. 

 

 

Zamawiający modyfikuje treść rozdziału 11 ust. 1 -4 SIWZ: 

Jest: 

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

2. Termin składania ofert: do 11 października 2018 r. do godz. 10:00. 

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

4.  Termin otwarcia ofert: 11 października 2018 r. godz. 10:15. 

 

Powinno być: 

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

2. Termin składania ofert: do 18 października 2018 r. do godz. 10:00. 

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

4.  Termin otwarcia ofert: 18 października 2018 r. godz. 10:15. 

 


