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Numer referencyjny postępowania: 9/2017/ZK 

Tryb: zapytanie ofertowe wz. z art. 4d 1.1 

Na: Transporty krajowe dzieł sztuki do wystawy czasowej „Inny transatlantyk” realizowanej 

przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dniach 17.11.2017 - 11.02.2018 r. 

z wyłączeniem transportów powrotnych. 

                                                       

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 

         Zamawiający w związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu w dniu 15.09.2017 r. 

udziela odpowiedzi: 

 Treść pytania:  

 

1. Pkt. III, ust. 3. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić wszelkie 

wymagania z wypożyczającymi i zawrzeć je w koszcie usługi. Niestety nie jest 

możliwe spełnienie tego wymagania, nie posiadając danych kontaktowych do 

właścicieli. W związku z tym uprzejmie prosimy o informację którzy 

właściciele wymagają konwoju?  

 

2. Zamawiający podaje termin dostarczenia dzieł do Zamawiającego w 

dniach 10-11 listopada. Czy Zamawiający wziął po uwagę, że 11 listopada to 

święto oraz sobota? 

 

3. W pkt. VI, ust. 5. specyfikacji, Zamawiający informuje, że 

uwzględni zaoferowaną przez Wykonawców całkowitą cenę brutto za wykonanie i 

dostawę scenografii. Uprzejmie prosimy o informację o jakiej scenografii 

mowa? 

 

4. W pkt. VI , ust.9 specyfikacji, Zamawiający informuje, że w 

przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert równych cenowo, Zamawiający 

wybierze ofertę z niższą zaproponowaną całkowitą kwotą brutto za demontaż. 

Uprzejmie prosimy o informację o jakim demontażu mowa? 

 

5. We wzorze umowy (par.1, pkt. 3, ust.3) widnieje informacja, że 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania transportu obiektów poza granicami 

RP. Których obiektów dotyczy ten zapis? 

 

6. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że obecny będzie nie więcej niż 



jeden kurier na każdą trasę oraz, że przemieści się on samodzielnie (i na 

własny koszt) do pierwszego miejsca odbioru. 

 

Odpowiedzi:  

1. Zamawiający informuje, iż dane dotyczące instytucji wymagających konwoju w postaci siedziby 

instytucji wraz z oznaczeniem kodu pocztowego wskazane są w Załączniku nr 1. Szczegółowe 

dane zostaną udostępnione Wykonawcy wybranemu w poniższym postępowaniu.  

2. Tak, Zamawiający wziął to pod uwagę. Powyższy termin wynika m.in. z harmonogramu 

przyjmowania transportów oraz terminu wystawy. 

3. Zamawiający informuje, że jedynym kryterium w powyższym postępowaniu będzie najniższa 

cena ofertowa brutto za wykonanie usługi transportowej. Zamawiający nie będzie wymagał 

dostarczania od Wykonawcy scenografii.  

4. Zamawiający informuje, że w przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert równych cenowo, 

Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawców i zwróci się o przedstawienie ofert 

dodatkowych.  

Zamawiający nie wymaga wykonania demontażu wystawy od Wykonawców i nie będzie to 

stanowiło kryterium oceny ofert.  

5. Zamawiający nie przewiduje transportów poza granicami RP wobec czego zapisy par. 1, ust. 

1, pkt. 3 podlegają wykreśleniu ze wzoru umowy.  

6. Zamawiający potwierdza, że obecny będzie nie więcej niż jeden kurier na każdą trasę oraz, 

że przemieści się on samodzielnie (i na własny koszt) do pierwszego miejsca odbioru. 

 

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców. Nie ulegają 

zmianie terminy określone w postępowaniu. 

 

                                                                                                                      

Zatwierdzono decyzją 

Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Joanny Mytkowskiej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


