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Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum        Warszawa, dn. 15 lutego 2021 r.  

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 
 

 

 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych  

przetargiem w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na kompleksową 

obsługę transportu dzieł sztuki na wystawę 

pod tytułem „Arcydzieła z Watykanu. 

Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II” 

(sygn. ZN.26.1.2.2021) 
 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Informujemy, że w przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na kompleksową obsługę transportu dzieł sztuki na wystawę pod tytułem 

„Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II” w dniu 10 lutego 

2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. W odpowiedzi 

udzielamy następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie nr 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający oznajmia, iż ma obowiązek poinformowania 

następujących Użyczających Obiekty na Wystawę, tj.:  Muzeów Watykańskich i Papieskiej 

Rady ds. Kultury oraz Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki,  kogo 

wyłonił w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Użyczający, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonają następnie 

oceny Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego. Zamawiający wyraźnie zastrzega, że 

transport Obiektów, o których mowa w pozycjach: 51 – 57, 75 – 76, 78 – 81 Załącznika numer 

1 do SWZ – Listy Obiektów będzie mógł być zrealizowany bezpośrednio przez Wykonawcę, 

który zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, jedynie pod 

warunkiem jego akceptacji przez Użyczających ww. Obiekty. W przypadku braku akceptacji, 

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować 

transport ww. Obiektów na własny koszt i ryzyko za pośrednictwem firm transportowych, 

wskazanych przez tych Użyczających; 

W związku z opublikowaniem poprzedniego ogłoszenia o tym samym przedmiocie 

Zamówienia, wiemy, że w/w instytucje wytypowały firmy z którymi będą współpracować przy 

realizacji zamówienia, co też jest znacznym ograniczeniem konkurencji, które w przypadku 

zamówień publicznych nie może mieć miejsca.  

Na jakich zasadach firmy wytypowane przez w/w instytucje będą się rozliczały z wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa, na jakich zasadach firmy wytypowane przez instytucje użyczające 

będą się rozliczały z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą. Kwestia ta pozostaje do 

ustalenia pomiędzy Wykonawcą a tymi firmami działającymi jako jego podwykonawcy. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że ograniczenie konkurencji wynikające z decyzji instytucji 

użyczających eksponaty, jest okolicznością nadrzędną w stosunku do warunków prowadzonego 

postępowania i niezależną od woli Zamawiającego. Właściciele eksponatów zgodzili się 

wypożyczyć eksponaty na wystawę pod warunkiem, że będą mieć prawo do wskazania innej 

firmy transportowej w przypadku, gdyby firma wybrana przez Zamawiającego nie budziła ich 

zaufania. Warunki przetargu musiały zatem zostać podporządkowane głównym ustaleniom 

organizacyjnym wystawy, a nie na odwrót. Zamawiający nie odpowiada za zaistniałe 

ograniczenia w dostępie do świadczenia usług, zatem nie zachodzi tu naruszenie zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający 

określa w niniejszym postępowaniu warunki udziału w zakresie zdolności zawodowej, 

technicznej i ekonomicznej  – Zamawiający uzna je za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, 

iż: dysponuje co najmniej jednym samochodem, który posiada kabinę minimum 4 osobową.  

Samochód o powyższych parametrach technicznych (4-osobowa kabina) jest bardzo dużym 

ograniczeniem konkurencji, które w świetle prawa zamówień publicznych nie powinno mieć 

miejsca. Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu kabiny 4 – osobowej i dopuszczenie wymogu 

kabiny 3 osobowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uznaje powyższe zastrzeżenia Wykonawcy za zasadne i w związku z tym zmienia 

odnośne postanowienia SWZ. Treść dokonanej zmiany jest udostępniona na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

 

 

 

UWAGA! 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ powodują zmianę terminu składania ofert. Termin ten 

upływa w dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 13.00. 

 

 

 

 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 


