
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 06.11.2018 r. 
 

 
 
ZP/MJP/DW/3/2018 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 
wystawy stałej Muzeum Józsefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 
 
 
 

Wyjaśnienia  
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia treści SIWZ dokonane w odpowiedzi 

na pytania złożone przez Wykonawców:  

Pytanie nr 8: 

Czy w zakresie wykonania stanowiska ekspozycyjnego o symbolu G0.01.002 - 2 szt. 

wykonawca ma wykonać modelu 3d planu wystawy?  

Jeśli tak, to czy ma być to relief wykonany z jednej warstwy blachy mosiężnej o gr. 5mm? 

Z przekroju modelu pokazanym na rysunku nr MJP-W-E-MO-01 wynika większa wysokość 

modelu niż 5 mm 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
 
Tak, w zakres wykonania stanowisk ekspozycyjnych o symbolu G0.01.002 (szt. 2)  wchodzi 

wykonanie modelu 3d planu wystawy.  Modele powinny być wykonane z jednego kawałka 

mosiądzu o wysokości 50 mm w trwałej technice wybranej przez Zamawiającego na etapie 

akceptacji rysunków warsztatowych. Modele nie powinny mieć ostrych krawędzi 

i narożników i powinny być wykonane z myślą o osobach niedowidzących i niewidomych. 

Modele mogą zawierać opisy tekstowe w alfabecie Braille`a. 
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Pytanie nr 9: 
  
Wnosimy o modyfikację SIWZ w zakresie wymaganych przez Zamawiającego warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej i dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu Wykonawcy, który wykaże iż w okresie sześciu ostatnich lat przed 

terminem składania ofert „wykonał – w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się 

wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym 

prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedną wystawę stałą o powierzchni nie 

mniejszej niż 2 000 m2, w zakres której wchodziły minimum: architektura wnętrz, grafika, 

gabloty, gabloty wystawiennicze, instalacje elektryczne, w tym oświetlenie, stanowiska 

multimedialne wraz z zawartością, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł netto”  

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymagające od Wykonawcy realizacji wystawy 

stałej o powierzchni nie mniejszej niż 2500m 2 jest nieuzasadnione w okolicznościach 

niniejszej sprawy, w szczególności z uwagi na powierzchnię projektowanej wystawy. 

Dodatkowo przedmiotowy warunek skutecznie ogranicza konkurencję oraz narusza zasadę 

równego traktowania wykonawców. 

Zwracamy uwagę, że ograniczenie wymagań dotyczących realizacji wystawy stałej do 

powierzchni 2000 m2 nie tylko nie wpłynie na obniżenie jakości realizowanego zamówienia, 

lecz przede wszystkim przełoży się na zwiększenie konkurencyjności i racjonalne 

gospodarowanie środkami publicznymi. Liczba wykonawców mogących wziąć udział w 

postępowaniu, po modyfikacji wymagań SIWZ przez Zamawiającego, znacząco zwiększy się, 

co pozytywnie wpłynie na przedmiotowe postępowanie.  

W świetle powyższego, wnosimy o modyfikację wymagań polegającą na nieznacznym 

obniżeniu powierzchni wystawy której dotyczyć ma referencja. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
 
Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie i brzmieniu zgodnym z treścią SIWZ.  
 
 

Pytanie nr 10: 
 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku, gdy dokumenty potwierdzające 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, nie są w posiadaniu 

Zamawiającego, ani nie są dostępne w formie elektronicznej, Wykonawca pozostawia pkt. 7 

Formularza ofertowego nieuzupełniony. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 
 
Stosownie do art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986): “Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 
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zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 

poz. 352)”.  

w sytuacji, gdy Zamawiający nie posiada oświadczeń lub dokumentów dotyczących 

Wykonawcy lub nie jest możliwe ich uzyskanie za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych - pozostawienie przez Wykonawcę punktu 7 Formularza oferty w postaci 

nieuzupełnionej lub skreślonej lub wpisanie przez Wykonawcę adnotacji „nie dotyczy” lub 

wypełnienie tego punktu w inny sposób, wskazujący na ww. okoliczności będzie prawidłowe. 

 

 

Pytanie nr 11: 
 

Prosimy o potwierdzenie, że względem podwykonawców nie jest wymagane  przedłożenie 

JEDZa oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w pkt.1.19.2.b). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 
 

W punkcie 1.19.1 ppkt 1) SIWZ Zamawiający wskazał, iż: „W przypadku Wykonawców, którzy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegają na zasobach 

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu – w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby - Wykonawca składa 

Zamawiającemu także JEDZ tych podmiotów”. Zamawiający utrzymuje ww. wymaganie. 

W punkcie 1.18.3 SIWZ Zamawiający wskazał, iż: „W przypadku, gdy Wykonawca polega na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2  i 8 ustawy Pzp”. Zamawiający utrzymuje ww. 

wymaganie. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na 

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1.19.2 lit. b) SIWZ. 

 
 
Pytanie nr 12: 
 

Oferent wnosi o wprowadzenie w § 13 wzoru umowy ogólnego limitu kar do wartości 25% 

łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie. Limit taki pozwoli 

na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy, 

a tym samym umożliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto Zamawiający 

w ust. 6 przywołanego paragrafu ustanawia prawa do dochodzenia odszkodowania 
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uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż naliczone kary 

umowne. W ocenie Oferenta wprowadzenie powyższych zmian do Umowy pozwoli 

na odpowiednie oszacowanie oferty przez Wykonawców i pozwoli na wyeliminowanie 

niepotrzebnych, naszym zdaniem, dodatkowych ryzyk przekładających się, a cenę ofert.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
 

Zamawiający podtrzymuje wymagania, w szczególności dotyczące wzoru umowy, w zakresie 

i brzmieniu zgodnym z treścią SIWZ. 

 
 
Pytanie nr 13: 
 

Wnosimy o zmianę § 13 ust. 6 wzoru Umowy (istotne postanowienia umowy), poprzez 

ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej do wartości rzeczywistej szkody, 

z wyłączeniem utraconych korzyści. 

Wykonawca wnosi o ograniczenie odszkodowania do wysokości rzeczywiście powstałej 
(faktycznie wyrządzonej) straty w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. 
W granicach określonych w umowie Wykonawca  będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego 
odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody), z wyłączeniem 
utraconych korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy określić reguły 
przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obowiązku jej naprawienia. 
Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie interesów stron umowy 
w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony 
poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. 
Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty 
finansowe, które bierze na siebie wykonawca w związku z zawarciem umowy. Wobec 
powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, 
uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
 

Zamawiający podtrzymuje wymagania, w szczególności dotyczące wzoru umowy, w zakresie 

i brzmieniu zgodnym z treścią SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 14: 
 

Wnosimy o zmianę § 13 wzoru Umowy, poprzez wykreślenie określenia „opóźnienia” 

we wszystkich opisanych w przedmiotowym paragrafie karach umownych i pozostawienie 

karę za wstąpienie „zwłoki”. 

Zapis o naliczaniu kar umownych za wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla 
Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy, a tym samym umożliwi 
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zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym 
z ogólnymi zasadami k. cywilnego i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 476 k.c. 
Obecny zapis wzoru Umowy prowadzi do naruszenia art 56 i art. 353¹ kodeksu cywilnego 
oraz 484 § 2 k.c., art. 491 § 2 k.c. jak i art. 494 k.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 
Ustawy Pzp. Proponowany przez Zamawiającego zapis o karach umownych za opóźnienie 
prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie 
okoliczności powodujące zmiany terminów realizacji, co powoduje brak możliwości oceny 
ryzyka związanego z umowa, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Jak 
wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/13: 
„[w] języku potocznym pojęcie „opóźnienie” i „zwłoki” używane są zamiennie i traktowane 
jako synonimy. Z samego posłużenia się zwrotem „za opóźnienie” nie można wyprowadzać 
niewątpliwej woli stron, co do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności powoda 
za nieterminowe wykonanie zobowiązania w porównaniu do regulacji wynikającej z art. 483 
§ 1 KC w zw. z art. 471 KC”. W powołanym wyroku Sąd wskazuje dalej, że “[j]eśli zatem 
pozwany rozumie postanowienie zastrzegające karę umowną za nieterminowe wykonanie 
prac powoda w ten sposób, że jest to odpowiedzialność absolutna obejmująca także 
przyczyny opóźnienia leżące po stronie pozwanego, to takie postanowienie umowne 
należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji uznać 
za bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 § 2 KC”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
 

Zamawiający podtrzymuje wymagania, w szczególności dotyczące wzoru umowy, w zakresie 

i brzmieniu zgodnym z treścią SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 15: 
 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie brakujących w dokumentacji plików: MJP-W-E-04-05 

i MJP-W-E-04-06. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 
 

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi z dnia 31.10.2018 r. na pytanie nr 7 do 

SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 16: 
 

Rozdziale I SIWZ w pkt.1.19.1 w Wykazie oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania jest zapis, że „W przypadku Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegają na zasobach innych podmiotów, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
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podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie 

w jakim powołują się na ich zasoby - Wykonawca składa Zamawiającemu także JEDZ tych 

podmiotów (...) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym". 

Pytanie: 

Jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby zagranicznego podmiotu, którego osoba 

reprezentująca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego (brak polskiego 

numeru PESEL) czy w takim przypadku JEDZ tego podmiotu może podpisać polski 

pełnomocnik posługujący się podpisem kwalifikowanym? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 
 

Zamawiający zwraca uwagę, że wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) wymóg opatrzenia JEDZ 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie oznacza konieczności posiadania przez 

Wykonawcę lub podmioty, na których zasobach Wykonawca polega, kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego wydanego przez polskiego dostawcę kwalifikowanych usług 

zaufania.   

Od 01.07.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 

dyrektywę 1999/93/WE (tzw. rozporządzenie eIDAS). Rozporządzenie reguluje m.in. kwestie 

wzajemnego uznawania bezpiecznych podpisów elektronicznych przez kraje Unii 

Europejskiej. 

Powyższe nie wyklucza podpisania JEDZ przez pełnomocnika posługującego się podpisem 

kwalifikowanym, jednakże samo pełnomocnictwo do dokonania ww. czynności również 

będzie wymagało formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 

 

Pytanie nr 17: 

 

Na rysunkach powtarza się określenie: „wykończenie elementu ... z blachy stalowej 

o gr. 2 mm, malowanej proszkowo transparentnie”. Jakiego efektu oczekuje Zamawiający? 

Jaki rodzaj blachy stalowej powinien być użyty w związku z powyższym? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

 

Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga wykonania elementów 

z blachy stalowej o grubości 2mm, walcowanej na zimno wykończonej metodą 

dwuetapowego malowania proszkowego transparentną farbą. Przed malowaniem blacha 

stalowa musi zostać oczyszczona techniką szkiełkowania o gramaturze 20 ziarnistości. 
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Malowanie pierwsza warstwa - powlekanie proszkowo - transparentny (przeźroczysty) 

czarny, metodą glazura błyszcząca.  

Malowanie druga warstwa - powlekanie proszkowo - transparenty (bezbarwny) półmatowy. 

Próbka oczekiwanego efektu wizualnego została zaprezentowana na załączonym zdjęciu 

(załącznik nr 1). 

 

 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


