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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż specjalistycznych mebli magazynowych 
do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

 
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. 
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 

1. PYTANIE: 
Wniosek o zmianę treści SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu tj. Rozdz. 8 pkt 1 
SWZ. 
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał zamówienia polegające na dostawie i 
montażu przesuwnych regałów magazynowych o długości półek nie mniejszej niż 
1000 mb. i sumarycznej wartości dostaw minimum 500 000,00 zł netto.  

        Bez zmian.  
 
oraz  
 

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięć lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające 
na dostawie i montażu regałów magazynowych wyposażonych w wałki przeznaczone 

        DO ZAINTERESOWANYCH 
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do przechowywania tkanin, obrazów o długości o najmniej 2,8 m i wartości wskazanej 
dostawy minimum 100 000,00 zł netto.  
 
Na: 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno 
zamówienie polegające na dostawie i montażu regałów magazynowych 
wyposażonych w wałki przeznaczone do przechowywania tkanin, obrazów o długości 
o najmniej 2,8 m i wartości wskazanej dostawy minimum 100 000,00 zł netto. 
 
oraz 

 
c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięć 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 
polegające na dostawie i montażu platform przesuwnych o powierzchni łącznej dla 
jednej dostawy co najmniej 100 m2 brutto i wartości wskazanej dostawy minimum 
100 000,00 zł netto.  
 
Na:  
 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno 
zamówienie polegające na dostawie i montażu platform przesuwnych o powierzchni 
łącznej dla jednej dostawy co najmniej 100 m2 brutto i wartości wskazanej dostawy 
minimum 100 000,00 zł netto. 
 
oraz 
 

d) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 
polegające na dostawie i montażu siatek przesuwnych o powierzchni łącznej siatek dla 
jednej dostawy co najmniej 1 000 m2 brutto wartości każdej z wskazanych dostaw 
minimum 100 000,00 zł netto.  
Na:  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno 
zamówienie polegające na dostawie i montażu siatek przesuwnych o powierzchni 
łącznej siatek dla jednej dostawy co najmniej            1 000 m2 brutto wartości każdej z 
wskazanych dostaw minimum 100 000,00 zł netto. 
 
lub 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 
polegające na dostawie i montażu siatek przesuwnych o powierzchni łącznej siatek dla 
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jednej dostawy co najmniej 700 m2 brutto wartości każdej z wskazanych dostaw 
minimum 100 000,00 zł netto. 

 
        oraz 

  
e) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 
polegające na dostawie i montażu regałów magazynowych w zakresie których zostały 
zrealizowane prace projektowe dotyczące wdrożenia indywidualnych rozwiązań dla 
danego Zamawiającego.  
 
Na:  
 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno 
zamówienie polegające na dostawie i montażu regałów magazynowych w zakresie 
których zostały zrealizowane prace projektowe dotyczące wdrożenia indywidualnych 
rozwiązań dla danego Zamawiającego.   
 

ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu.  Przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. 

 
 

2. PYTANIE 
W OPZ panel frontowy do regałów został opisany do wykonania z blachy min. 3mm, 
Wiadoma sprawa, że pełni on funkcję tylko osłony napędu i sterowania, tak więc 
produkcja z blachy 3mm jest w żaden sposób nieuzasadniona technologicznie i tylko 
dodatkowo podnosi wagę i cenę regału. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania 
standardowego tzn. wykonania panela frontowego z blachy o standardowej grubości ok. 
0,8 mm. 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 
r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje 
zmiany zapisów SWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 do SWZ - OPZ specyfikacja 
wyposażenia MSN FFE poprzez określenie grubości blachy panelu frontowego na min. 0,8 
mm. (zmiana na str. 19) 
 

3. PYTANIE: 
W wymaganiach OPZ podano, ‘’że regał elektryczny powinien być sterowany (przesuw) 
poprzez dotyk w odpowiednim miejscu dotykowego pulpitu sterującego znajdującego się 
w panelu frontowym regału lub mechanicznie poprzez przesuw dźwigni’’. Czy należy to 
rozumieć, że obsługujący będzie miał możliwość wyboru tzn. przesuw poprzez dotyk 
pulpitu sterującego i jednocześnie przy zajętych rękach przesuw łokciem dźwigni 
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przesuwu, czyli pulpit musi posiadać zarówno możliwość przesuwu dotykowego jak i 
mechanicznego poprzez przesuw dźwigni? 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że dla Zmawiającego ważnym jest aspekt funkcjonalny, aby 
sterowanie panelem było możliwe dłońmi w rękawiczkach lub przy zajętych dłoniach 
łokciem poprzez przesuw dźwigni.     
 

4.  W wymaganiach OPZ podano, ‘’Regały muszą być wyposażone w minimum trzy systemy 
zabezpieczeń, rozłączające napęd regałów przy natrafieniu na przeszkodę między 
regałami: 
- Reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym, 
- System fotokomórek w korytarzach regałowych, 
- Regały mają posiadać odpowiedni system antywyważenia regałów,’’ 
 
Oczywiście, ostatni wymóg opisany powyżej i w OPZ, w żaden sposób nie zabezpiecza 
przesuwu i nie rozłącza napędu regałów przy natrafieniu na przeszkodę między regałami. 
Jest to tylko systemem antywyważenia, tzn. zabezpieczenia ewentualnego 
pochyłu/przewrócenia regałów. 
Trzecim systemem rozłączającym napęd regałów przy natrafieniu na przeszkodę jest 
powszechnie znany i wyjątkowo skuteczny, system kamer skanujących wolny/zajęty 
korytarz, pozwalający na przesuw regałów tylko wtedy gdy korytarz jest pusty. Czy zatem 
należy regały wyposażyć w ten trzeci odpowiedni system kamer, który podnosi 
bezpieczeństwo użytkowania regałów? 
 
ODPOWIEDŹ: 

               
 Zamawiający nie wymaga wyposażenia regałów w system kamer.  
 
  
 

 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. 


