Warszawa 10 października 2014 r.
Znak sprawy: ZP-271-17/2014

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie obiektu X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa,
montaż i uruchomienie”.
Zamawiający - Muzeum Niepodległości w Warszawie działając na podstawie
art.

38

ust.

2

ustawy

z

dnia

29.01.2004

r.

Prawo

Zamówień

Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w
przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez
Zamawiającego.

Pytanie 1:
Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga dostarczenia wraz z ofertą opisów
technicznych, folderów lub katalogów oferowanych urządzeń jako potwierdzenie spełnienia
minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza
dołączenie wspomnianych opisów technicznych/folderów/katalogów w formie elektronicznej
w postaci plików zapisanych na płycie CD/DVD dołączonej do oferty? Taka forma
zdecydowanie ułatwi przygotowanie oferty przez Oferentów, jednocześnie pozwoli na
znaczne zmniejszenie objętości papierowej części oferty (kilkadziesiąt pozycji w ofercie, dla
każdej opisy/foldery/karty katalogowe mają niejednokrotnie po kilka stron).
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 9.5 siwz dokumenty określone w pkt 9.1 winny być złożone w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia i
dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na
język polski.
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku, w którym
realizowane ma być Zamówienie oraz o wyznaczenie terminu wizji. Wizja lokalna umożliwi
nam zapoznanie się ze specyfikacją obiektu, co jest niezwykle istotne zważywszy na brak
jakiejkolwiek dokumentacji dołączonej do SIWZ. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie
oferty.
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Odpowiedź:
Zamawiający

nie

przewiduje

przeprowadzenia

wizji

lokalnej

w

przedmiotowym

postępowaniu.
Pytanie 3:
W nawiązaniu do wyżej wymienionego przetargu, mamy pytanie odnośnie folii
projekcyjnych, czy w czasie braku projekcji na nich ona mogą być matowe? Czy mają być
przezroczyste nawet przy braku projekcji?
Odpowiedź:
Folie powinny być przezroczyste.
Ww. wyjaśnienia do siwz stanowią jej integralną część. Wykonawcy winni je
uwzględnić w złożonych ofertach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje
zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
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