
 

 
 

 

Sprawa 1/K/2021                  Warszawa, dnia 22.02.2021 r. 

 

 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI I DOSTAWY Z ZAKRESU 

DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PN. WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ 

SCENOGRAFII DO SPEKTAKLU WAITRESS. 

 

Zgodnie z pkt. 21 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z 

wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.  

 
PYTANIE NR 1: 
 
Czy w ramach referencji możemy użyć referencji z realizacji zagranicznych? Przetłumaczone 
oczywiście na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: 
 
Wykonawca jest uprawniony do złożenia dokumentów uzyskanych poza granicą Polski. 
Dokument powinien zostać złożony w oryginale lub poświadczonej kopii z jego tłumaczeniem 
na język polski. 
 

PYTANIE NR 2: 
 
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na terminy związane z procedurami Zamówień 
Publicznych a terminem realizacji zamówienia wyznaczonym przez Państwa w ogłoszeniu 
(15.03.2021) 
 
Zgodnie z Art. 181 pkt 1 PZP, Wykonawca może złożyć odwołanie od zasadności wyboru 
najkorzystniejszej oferty (10 dni).  
Biorąc pod uwagę datę złożenia ofert (23.02.2021) daje nam to dzień 05.03.2021. Dopiero 
po tym terminie - pod warunkiem, że nie wpłynie żadne odwołanie - może być podpisana 
umowa i Wykonawca może przystąpić do realizacji owego zamówienia.  
 
To daje Wykonawcy 10 dni na realizację. 
 
Realizacja wygląda jak poniżej. 
 
- biorąc pod uwagę kolejność wykonania zadań: 
   * opracowanie projektu - minimum 5 dni roboczych, 
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   * przejrzenie, sprawdzenie i akceptacja przez Państwa projektu - około 2 dni 
   * przystąpienie do realizacji, zamówienie i przede wszystkim dostawa niektórych 
elementów to kolejne 2 tygodnie 
- Przy obecnej sytuacji związanej z Covid-19, czas oczekiwania na dostawę LEDów i osprzętu 
to około 2 tygodni. 
 
To daje nam około 3 tygodni nie wliczając produkcji, dostawy i montażu. 
 
Dodatkowo: 
 
- W ogłoszeniu jest zapis, iż wymagają Państwo posiadania ekspertyz nośności, 
przedstawienia obliczeń statycznych elementów scenografii, oraz przedstawienia 
odpowiednich certyfikatów z tym związanych. 
Okres oczekiwania na wyżej wymienione badania i certyfikaty wynosi około 10 dni 
roboczych. Wyznaczony przez Państwa termin 15 marca w tym przypadku jest niemożliwy 
do dotrzymania. 
 
Powołując się na nasze doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, uważamy, że 
nawet termin dwóch i pół tygodnia (od dnia złożenia oferty) na realizację zamówienia jest 
niemożliwy do dotrzymania. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2: 
 
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że do przedmiotowego postępowania nie 
stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019, poz. 2019).  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia kulturalnego określonego w art. 11 
ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia 
poniżej równowartości kwot określonych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
W związku z powyższym nie stosuje się także przepisów o terminach, odwołaniach, ani 
okresu tzw. „stand still”. 
 
W opinii Teatru, zamówienie jest możliwe do wykonania w terminach wskazanych w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

 

 


