
  

 

Warszawa, 19.04.2021 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

Do: Wykonawców składających oferty 

Zamawiający: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Numer postępowania: 1/2021/ZK 

Nazwa postępowania: Transport dzieł sztuki do wystawy „STRENG - WŁODARSKI” we Lwowie 

Tryb: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWIE ART. 11 ust. 5 pkt 2) USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, Z PÓŹN. ZM. – DALEJ PZP) W 
oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności 
kulturalnej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Pytania do postępowania: Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły 
pytania w dniu 15.04.2021.  

Zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi. 

TREŚĆ PYTANIA TREŚĆ ODOPOWIEDZI 
- czy zakładają Państwo możliwość wywozu 
obiektów do Lwowa na karnecie ATA (w 
karnecie jako właściciel widniało będzie 
Państwa Muzeum)? 

Tak 

- czy wszystkie obiekty wracają do Polski po 
zakończeniu wystawy? 

Tak 

- na początku listy obiektów wymienionych jest 
5 skrzyń + softpacki (przy czym dwie skrzynie 
mają numer 4). Bardzo proszę o wyjaśnienie ile 
jest skrzyń. 

Ilość sumaryczna skrzyń to 5 sztuk 

- czy skrzynie istnieją czy też Wykonawca 
zobowiązany jest je wykonać? 
 

Skrzynie dostarcza zamawiający 

- czy Zamawiający zajmie się organizacją 
pozwoleń na wywóz dla wszystkich obiektów? 

Tak – Zamawiający zgodnie z ustawą rozpoczął 
procedurę ubiegania się o pozwolenie na 
wywóz czasowy. 

- w formularzu oferty widnieje informacja o 
stawce 23% VAT. Przy transporcie na/z 
Ukrainy obowiązuje stawka 0% VAT (dokonamy 
samodzielnej zmiany w formularzu) 

Tak – zgodnie z Ustawą transport poza UE 
obowiązuje 0% Vat. W związku z czym zmianie 
ulega Formularz ofertowy. 

 

Pytania do postępowania: Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły 
pytania w dniu 15.04.2021.  

Zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi. 

TREŚĆ PYTANIA TREŚĆ ODOPOWIEDZI 
1. Czy Zamawiający posiada 5 skrzyń o 
podanych w załączniku nr 1 wymiarach i 
udostępni je wykonawcy? 

Tak. 

2. Czy na czas wystawy wystawy skrzynie 
pozostaną we Lwowie? 

Tak. 

3. Opakowanie części obiektów opisane jest Tak. 



  

 

jako softpack, czy wykonawca 
ma zapakować je na miękko? 
4. Czy dopuszczacie Państwo transport jednym 
środkiem transportu 
obiektów w skrzyniach i zapakowanych na 
miękko? 

Tak. 

5. Czy Zamawiający przewiduje udział kuriera 
w transporcie , jeśli tak 
jakie koszty kurierskie pozostają po stronie 
wykonawcy? 

Nie. Ewentualna podróż kuriera zostanie 
zorganizowana przez Zamawiającego z 
uwzględnieniem sytuacji pandemicznej COVID 
w Polsce i na Ukrainie. 

6. Czy Zamawiający posiada bądź uzyska 
zezwolenie ne wywóz obiektów za granicę? 

Tak. 

7. Czy Zamawiający jest jedyną stroną 
użyczającą obiekty czy też 
użyczających jest wielu? 

Użyczających jest wielu, umowy wypożyczenia 
zostały zawarte przez Zamawiającego. 

8. Czy Zamawiający posiada/ będzie posiadała 
karnet ATA dla wywożonych 
obiektów bądź możliwy jest transport na takim 
karnecie uzyskanym przez 
wykonawcę? 
 

Tak. 

9. Czy Muzeum Narodowe we Lwowie 
zapewnia konwój po stronie ukraińskiej? 

Nie. 

 

Pytania do postępowania: Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły 
pytania w dniu 15.04.2021.  

Zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi. 

TREŚĆ PYTANIA TREŚĆ ODOPOWIEDZI 
W załączniku z pracami, po zsumowaniu 
wartości w excelu mamy sumę: PLN 2 438 
328,00; tymczasem w wierszu 9 mowa o PLN 
4 876 656,00. 
 

Suma wartości ubezpieczeniowej prac to  
2 438 328,00 PLN 

Rozumiem, że karnet ATA jest dopuszczalny 
 

Tak. Zamawiający przewiduje odprawę celną 
obiektów na podstawie karnetu ATA. 

i nie ma wymogu konwoju na terytorium PL i 
UA? 

Wymagania dotyczące konwoju określa 
załącznik 1. Nie wskazano tam wymaganego 
konwoju. 
 

 

W załączeniu zamawiający przesyła zmieniony Formularz ofertowy. 

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców.  

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia wskazany w sekcji V pkt 4 
Zaproszenia termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert do dnia 26 
kwietnia  2021 roku do godziny 10:00. 

Z poważaniem, 

Szymon Żydek 


