
 

 

       Warszawa, dnia 15.06.2018 r. 
 
 
                   
                         Wykonawcy ubiegający się 
                        o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wy-

konanie instalacji rzeźbiarskiej Jerzego Kaliny: „Wagony – Sarkofagi”. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE NR 1 
o wyjaśnieniu i zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 

Uprzejmie informuję, że Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na wykonanie instalacji rzeźbiarskiej 
Jerzego Kaliny: „Wagony – Sarkofagi”.  

 
Poniżej przedstawiam treść pytania i treść wyjaśnienia:  
 

Pytanie nr 1: W opinii Oferenta wymagane warunki udziału w postepowaniu dotyczące sytu-
acji ekonomicznej lub finansowej są zawyżone w stosunku do szacowanej wartości Zamó-
wienia. Oferent zwraca się z pytaniem czy Zamawiający zmieni warunki wymagania dotyczą-
ce sytuacji ekonomicznej z wymaganych 2 000 000 ( dwóch milionów) zł na wartość 500 000 
(pięćset tysięcy) zł? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w po-
stępowaniu dotyczącą sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zmienia wysokość środków 
finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę, co najmniej 500 000 (pięćset tysięcy) zł. 
 
 

Niezależnie od powyższego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 
późn. zm.) uprzejmie informuję, że Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany treści spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie instalacji rzeźbiarskiej Jerzego 
Kaliny: „Wagony – Sarkofagi” w następujący sposób: 
 
I. Pkt V. A. 1. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: „o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000 (pięćset tysięcy) zł.” 
 

II. Pkt VIII. 6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie   
„Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02.07.2018 r. do godz. 11:00. przy 
czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się moment wpływu 
kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego, natomiast za termin wniesienia 
wadium w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału dokumentu 
do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiającego.”  
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III. Pkt X.22 wyrazy: „Nie otwierać do dnia 27.06.2018 r. do godz. 11:00”, zastępuje się 
wyrazami: „Nie otwierać do dnia 02.07.2018 r. do godz. 11:30” 

 
 
IV. W pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się pkt 23 w następującym 
brzmieniu:  

„23. Do oferty należy załączyć próbkę okładziny z granitu spełniająca następujące wy-
magania: 

Kamień granit czarny matrix (oferowany do wykonania całości zamówienia przez 
wykonawcę), „o grubości wyjściowej 5 cm, poddany obróbce rzeźbiarskiej na 
głębokości  maksymalnie 2cm, do grubości minimalnej tafli kamienia nie mniej-
szej niż 3cm. Obróbka rzeźbiarska polegająca na pracy dłutem różnymi metoda-
mi dla uzyskania efektu rwania, szarpania powierzchni, do uzyskania efektu pod-
dania kamienia gwałtownym procesom erozyjnym (niszczącym).”  
Płomieniowany (zgodnie z 1.2 SST). 
Próbka o wymiarach, co najmniej 30 cm na 40 cm.” 
 
Próbka powinna być opakowana. Opakowanie próbki powinno być oznaczone jak oferta 
(zob. pkt. 22) z dopiskiem „Próbka”. Do próbki należy dołączyć kartę z nazwą (firmą) 
oferenta.” 

 
III. Pkt XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 
1. „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warsza-

wie, w kancelarii jawnej (pokój nr 24 na parterze), za pośrednictwem operatora poczto-
wego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za po-
średnictwem posłańca. 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2018 r. o godz.11:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godz.11:30 w siedzibie Zamawiającego 

przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum Wojska Pol-
skiego.” 

 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 
         Z poważaniem 

 


