
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 26.11.2018 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 117: 

 

Pytanie dotyczące BMS-u dla wystawy w Muzeum: Czy zostaną udostępnione hasła dostępu 

do istniejącego systemu BMS? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 117: 

 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy haseł dostępu do istniejącego 

systemu BMS. 

 

 

Pytanie nr 118: 

 

Pytanie dotyczące BMS-u dla wystawy w Muzeum: Czy w zakresie przedmiotu zamówienia 

będzie włączenie systemu wystawy do systemu BMS budynku? Czy w przypadku ingerencji 

Wykonawcy w BMS (w związku z włączeniem systemu wystawy) nie będą naruszone warunki 

gwarancji na istniejącą część BMS? 
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Odpowiedź na pytanie nr 118: 

 

Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ system 

wystawy i system BMS budynku muszą się wzajemnie komunikować. Zamawiający 

nie przewiduje konieczności ingerencji Wykonawcy w system BMS dla budynku w sposób 

mogący naruszać warunki udzielonej na ten system gwarancji. 

 

 

Pytanie nr 119: 

 

Pytanie odnośnie systemu SAP-system Sygnalizacji Pożaru: Rozbudowa istniejącego Systemu 

SAP o dodatkowe elementy systemu wymaga ingerencji w ogólnobudynkowy system SAP. W 

czyim zakresie będzie wykonanie podłączenia do systemu ogólnobudynkowego? Kto obejmie 

gwarancją system SAP ogólnobudynkowy i system dobudowany na wystawie stałej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 119: 

 

Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru opisana w Tomie I dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem. 

 

 

Pytanie nr 120: 

 

Pytanie odnośnie systemu SAP-system Sygnalizacji Pożaru: Prosimy o podanie dokładnych 

danych systemu wykonywanego obecnie na budynku: producent, typ, konfiguracja, 

możliwości dostawienia dodatkowych elementów systemu. Jest to niezbędne do 

prawidłowego oszacowania kosztów wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 120: 

 

Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru opisana w Tomie I dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem. 

 

 

Pytanie nr 121: 

 

Pytanie odnośnie systemu DSO-Dźwiękowy System Ostrzegania: Rozbudowa istniejącego 

Systemu SAP o dodatkowe elementy systemu wymaga ingerencji w ogólnobudynkowy 
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system SAP-kto wykona podłączenie, jeśli Wykonawca - kto wówczas przejmie gwarancję za 

system SAP ogólnobudynkowy i system dobudowany na wystawie stałej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 121: 

 

Rozbudowa istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegania opisana w Tomie I 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres 

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. 

 

 

Pytanie nr 122: 

 

Pytanie odnośnie systemu DSO-Dźwiękowy System Ostrzegania: Prosimy o podanie 

dokładnych danych systemu wykonywanego obecnie na budynku, producent, typ, 

konfiguracja, możliwości dostawienia dodatkowych elementów systemu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 122: 

 

Rozbudowa istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegania opisana w Tomie I 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres 

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. 

 

 

Pytanie nr 123: 

 

Pytanie odnośnie systemu CCTV-system Kamer: Rozbudowa istniejącego Systemu CCTV o 

dodatkowe elementy systemu wymaga ingerencji w ogólnobudynkowy system CCTV-kto 

wykona podłączenie, jeśli Wykonawca, kto wówczas przejmie gwarancję za system CCTV 

ogólnobudynkowy i system dobudowany na wystawie stałej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 123: 

 

Rozbudowa istniejącego Systemu CCTV opisana w Tomie I dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem. 
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Pytanie nr 124: 

 

Pytanie odnośnie systemu CCTV-system Kamer: Prosimy o podanie dokładnych danych 

systemu wykonywanego obecnie na budynku, producent, typ, konfiguracja, możliwości 

dostawienia dodatkowych elementów systemu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 124: 

 

Rozbudowa istniejącego Systemu CCTV opisana w Tomie I dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem. 

 

 

Pytanie nr 125: 

 

Pytanie odnośnie systemu KD-kontrola dostępu: Rozbudowa istniejącego Systemu KD o 

dodatkowe elementy systemu wymaga ingerencji w ogólnobudynkowy system KD-kto 

wykona podłączenie, jeśli Wykonawca-kto wówczas przejmie gwarancję za system KD 

ogólnobudynkowy i system dobudowany na wystawie stałej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 125: 

 

Rozbudowa istniejącego Systemu KD opisana w Tomie I dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem. 

 

 

Pytanie nr 126: 

 

Pytanie odnośnie systemu KD-kontrola dostępu: Prosimy o podanie dokładnych danych 

systemu wykonywanego obecnie na budynku: producent, typ, konfiguracja, możliwości 

dostawienia dodatkowych elementów systemu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 126: 

 

Rozbudowa istniejącego Systemu KD opisana w Tomie I dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie wchodzi w zakres zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem. 
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Pytanie nr 127: 

 

Pytanie dotyczące oświetlenia: Czy Inwestor przewiduje integracje oświetlenia z innymi 

systemami? Jakimi? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 127: 

 

Tak, Zamawijący wymaga integracji oświetlenia z instalacjami multimedialnymi. Wynika to 

z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 128: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ: Pkt VI 10. - Efekt projekcji na materiale o charakterystyce 

podanej w projekcie, będzie gorszy od efektu uzyskanego na dedykowanych powierzchniach 

projekcyjnych. Czy Zamawiający jest świadomy efektów projekcji na tego typu materiale, czy 

oczekuje w tym zakresie odpowiedzialności Wykonawcy? Jeśli oczekuje odpowiedzialności 

Wykonawcy to wg jakich kryteriów? Zwracamy przy tym uwagę, że tak duża powierzchnia 

nie będzie płaska, może zmieniać stopień naprężenia w zależności od warunków otoczenia, 

falować od ruchów powietrza (w efekcie zgubić ostrość projekcji lub rozkalibrować 

edgeblending) i nie posiada parametrów technicznych pozwalających przed prototypem 

przewidzieć jakości projekcji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 128: 

 

Zamawiający zdaje sobie sprawę z właściwości materiału opisanego w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ i związanych z tym konsekwencji, w tym w 

zakresie efektów projekcji. 

Minimalna zmiana stopnia naprężenia (falowanie) jest dopuszczalne przez Zamawiającego.  

Ocena osiągniętego efektu będzie dokonywana na podstawie dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz przy założeniu optymalizacji, w celu osiągnięcia 

możliwie wysokiego efektu wizulanego, rozwiązań projektowych przez Wykonawcę 

z uwzględnieniem wniosków po wykonaniu prototypu. 

 

 

Pytanie nr 129: 

 
Wykonawca zwraca uwagę na wygórowane warunki udziału postawione w niniejszym 
zamówieniu dotyczące Kierownika Projektu. Oferent jest firmą z doświadczeniem w 
wystawiennictwie oraz dysponującą zespołem, który uczestniczył w realizacji największych 
oraz wyjątkowo skomplikowanych ekspozycji stałych. Biorąc pod uwagę potencjał osobowy, 
którym dysponujemy oraz aktualnie panującą sytuację na rynku krajowym oceniamy, że tak 
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zawyżony warunek dot. Kierownika Projektu spełniają pojedyncze osoby (z których część nie 
uczestniczy już aktywnie na rynku wystawienniczym), co w znacznym stopniu ogranicza 
możliwość udziału w niniejszym postępowaniu. Wykształcenie o określonej specjalności nie 
powinno być kluczowe, skoro dana osoba wykazuje doświadczenie zawodowe, potwierdzone 
zakończonymi z sukcesem realizacjami wystaw stałych o wartości powyżej 10 000 000 zł 
netto. Zamawiający dotychczas podtrzymał bez zmian zapisy SIWZ, jednakże biorąc pod 
uwagę dobro zamówienia oraz zachowanie zasad zgodnych z PZP, wnosimy o zmianę 
warunku zgodnie z poniższym: „jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika 
Projektu, posiadającą wykształcenie wyższe, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie 
zawodowe w charakterze kierownika projektu, potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika 
projektu w co najmniej jednym projekcie, który dotyczył wykonania muzealnej wystawy 
stałej, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto;” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 129: 

 
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
 
 
 
Pytanie nr 130: 

 
W Rozdziale I SIWZ w pkt. 1.5.3 widnieją zapisy odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie kierownika projektu i kierownika 
artystycznego. „Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie do 
zatrudnienia w powyższy sposób dotyczy pracowników, którzy w ramach realizacji 
niniejszego zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie: 
Kierownika Projektu, Kierownika artystycznego. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac. 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez niego 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione wyżej 
roboty. Zamawiający będzie w szczególności uprawniony do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę ww. wymogów w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i 
dokonywania ich oceny; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę ww. wymogów; 
c) przeprowadzania kontroli spełniania ww. wymogów w miejscu wykonywania świadczenia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 
1.5.4 W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca przedłoży na każde 
żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie następujące dowody w celu 
potwierdzenia spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wymienione wyżej roboty: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, wskazujące 
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w szczególności: liczbę tych osób, ich imiona i nazwiska, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu; 
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników stosownie do obowiązujących w 
tym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej zwanego: „RODO" z 
wyłączeniem imienia i nazwiska pracownika, rodzaju umowy o pracę, daty jej zawarcia i 
wymiaru etatu; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami RODO, z wyłączeniem imienia i nazwiska pracownika. 
1.5.5 W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.5.3 
czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej 
we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę tego wymogu.  
1.5.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy" 
Pytanie: 
Jakie dokumenty będą podstawą do weryfikacji zatrudnienia, jeżeli w powyższym zakresie 
Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, który to podmiot jest podmiotem 
zagranicznym, nie podlegającym pod polskie ustawodawstwo? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 130: 

 
Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie i brzmieniu zgodnym z treścią SIWZ. 

W przypadku wykonawcy lub podwykonawcy, który jest podmiotem zagranicznym i nie 

podlega prawu polskiemu w zakresie prawa pracy, Zamawiający, zamiast dokumentów, 

o których mowa w punkcie 1.5.4. lit. c) i d) SIWZ może żądać od wykonawcy lub 

podwykonawcy odpowiednich zaświadczeń wystawionych przez właściwy organ kraju, 

w którym wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub innych dokumentów (kopii 

dokumentów) wystawianych w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę, 

potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
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Pytanie nr 131: 

 
W nawiązaniu do treści § 15 Wzoru Umowy oraz zapisów Klauzuli 1.32 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie 

informacji czy Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w sposób wskazany w art. 150 ust. 3, 4 oraz 6 ustawy prawo zamówień 

publicznych, tj. poprzez wniesienie w dniu zawarcia umowy co najmniej 30% kwoty 

zabezpieczenia, a w pozostałym zakresie zabezpieczenie tworzone byłoby poprzez 

potrącanie z należności Wykonawcy za częściowo wykonane dostawy/roboty budowlane lub 

usługi, aż do połowy okresu na jak zawarta została umowa. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 131: 

 
Dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego określa art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). 

W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie i brzmieniu 

zgodnym z treścią SIWZ. 

 
 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


