
 

PZP.271.16.2020       Warszawa, dnia 13 lipca 2020  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. : Wykonanie projektu graficznego i projektu 

wykonawczego oraz produkcja i montaż elementów scenografii galerii „Dziedzictwo”                

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela 

odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1: 

 Czy produkcja i montaż obejmuje wszystkie elementy scenografii uwzględnione                    

w projekcie koncepcyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie obejmuje produkcję wszystkich 

elementów scenografii uwzględnionych w projekcie koncepcyjnym stanowiącym załącznik 

nr 2 do OPZ, z wyjątkiem urządzeń multimedialnych, których dostawa będzie 

przedmiotem innego postępowania.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dostarczy komplet treści prezentowanych w Galerii, czy też leży do po 

stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dostarczy Wykonawcy komplet treści, które będą prezentowane w Galerii. 

 

Pytanie 3: 



 

 

W ilu językach będą prezentowane treści? 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż treści będą prezentowane w dwóch językach – polskim                           

i angielskim. 

 

Pytanie 4: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych: .”Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.  

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dysponuje odrębnym dokumentem OPZ, czy też SIWZ traktowany jest 

jednocześnie jako OPZ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia posiada m.in. 

następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  

2. Załącznik nr 1 do OPZ   - Opis kuratorski przestrzeni 

 3. Załącznik nr 2 do OPZ - Projekt koncepcyjny przestrzeni 

 4. Załącznik nr 3 do OPZ - Projekt wykonawczy neonu 

 5. Załącznik nr 4 do OPZ - Storyboard z zawartością jednego z multimedialnych stanowisk   

     interaktywnych 



 

 

 6. Załącznik nr 5 do OPZ – Bezpieczne materiały i substancje 

 7. Załącznik nr 6 do OPZ – Standardy bezpieczeństwa  

 8. Załącznik nr 7 do OPZ – Plan sali wystaw  

 9. Załącznik nr 8 do OPZ – Zestawienie sprzętu multimedialnego  

 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

 


