
 

 

 

 

Sprawa 1/2019                  Warszawa, dnia 6.02.2019 r. 

 

 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 
ROZBUDOWĘ SYSTEMU TRANSMISJI DŹWIĘKU W TETRZE MUZYCZNYM ROMA. 
 
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.  
 
PYTANIE NR 1: 
Załącznik nr 1 wzór umowy do Zadania 1 zawiera w paragrafie 6 informacje dot. 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Załącznik nr 2 wzór umowy do Zadania 2 w ogóle nie zawiera informacji dot. zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
Specyfikacja w punkcie 15. Mówi, że Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
Mamy przez to rozumieć, że wzór Umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera omyłkę skoro 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia mówi o braku takiego wymagania ? Prosimy 
o wyjaśnienie. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: 
Zamawiający nie umieścił w pkt. 15 SIWZ jednolitego zapisu dotyczącego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy dla każdej z części zamówienia, gdyż zapisy odnośnie zadania 
nr 1 i zadania nr 2 różnią się.  
Dokładne zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (m.in. formy, 
trybu wniesienia itp.) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (wzór umowy), w szczególności: 
- zadanie nr 1 - § 6 wzoru umowy - zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umowy; 
- zadanie nr 2 – brak konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
PYTANIE NR 2: 
Zamawiający w SIWZ w Załączniku nr 7 na stronie 46 oraz 47 w Opisie Konfiguracji Systemu 
powołuje się na tabele (tabela 1-1, tabela 1-2. tabela 2-1, tabela 2-2, tabela 2-3, tabela 3-
1, tabela 3-2, tabela 4, tabela 5 ) oraz typy wymaganych źródeł dźwięku. 
Prosimy o wskazanie, gdzie możemy odnaleźć wspomniane tabele. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2: 
Zamawiający nie zamieścił ww. tabel, opisał jednak wszystkie niezbędne parametry w 
załączniku nr 7 do SIWZ, a w szczególności w „Projekcie modernizacji Teatr Muzyczny Roma 
3D” - od str. 5 do str. 7. Również rysunki projektowe zawierają informacje o rozmieszczeniu 
poszczególnych elementów systemu. 
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PYTANIE NR 3: 
Punkt 10.12.4 na stronie 12 SIWZ mówi, że należy wskazać oferowany sprzęt z podaniem 
co najmniej nazwy, producenta i modelu. Czy trzeba przygotować odrębny załącznik do 
oferty czy wystarczy wskazanie tych danych w tabeli w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz 
cenowy oferty (gdzie w kolumnie 2 wspomnianej tabeli należy wpisać Proponowane 
urządzenia)? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3: 
Oferta Wykonawcy musi zawierać opisane przez Zamawiającego elementy. Wykonawcy są 
uprawnieni do skorzystania ze wzoru formularza zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 
Wykonawca może też dołączyć dodatkowy spis wymaganych urządzeń, tak aby spełnić 
wymogi określone w SIWZ. 
 
 
 


