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Toruń, 2020-12-17 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz projektu umowy 

(Zestaw 4) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie  
i wykonanie aranżacji wystawy stałej w Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. 
św. Jana Pawła II (w organizacji) w Toruniu”, nr referencyjny: 
MUZEUM/WW/01/2020 („Postępowanie”). 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną 
dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym  
w Postępowaniu treść pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia („SIWZ”) wraz z załącznikami.  

 

Treść pytania nr 113: 

W związku ze zmianą terminu składania ofert, który został przesunięty o 4 tygodnie w stosunku 
do pierwotnego, oraz w myśl odpowiedzi z dnia 12.11.2020 r. na pytanie nr 22, zwracamy się 
z prośbą o zmianę terminów realizacji elementów przedmiotu umowy o okres przesunięcia 
terminu składania ofert, tj. wyznaczenie poniższych terminów: 

Przekazanie Generalnemu Wykonawcy wytycznych do projektowania w zakresie branż 
architektury, zabezpieczeń ppoż., instalacji elektrycznych i słaboprądowych, wentylacji  
i klimatyzacji, instalacji tryskaczowych (Kamień Milowy) 21.03.2021 r. 

Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej wystawy stałej 
(Kamień Milowy) 05.06.2021 r. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy, w celu realizacji przedmiotu Umowy, przestrzeń wstawy 
Muzeum wraz z pomieszczeniami, które mogą być wykorzystywane na cele magazynowe  
i zaplecze Wykonawcy 31.06.2021 r. 

Prosimy o wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 113: 

Zamawiający modyfikuje treść §3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz treść 
pkt VII wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 7 do SIWZ) – w zakresie tabeli ze 
wskazanymi terminami realizacji i nadaje jej nowe następujące brzmienie:  
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Element przedmiotu Umowy Termin realizacji  

Opracowanie dokumentacji z zakresu wstępnych prac 
projektowych (Kamień Milowy) 

Najpóźniej do ____ tygodni 
od dnia zawarcia Umowy 

 

Uzupełnia Wykonawca  

Opracowanie scenariusza merytorycznego ekspozycji 
stałej (Kamień Milowy) 

Najpóźniej do ____ tygodni 
od dnia zawarcia Umowy 

Uzupełnia Wykonawca 

Przekazanie Generalnemu Wykonawcy wytycznych do 
projektowania w zakresie branż architektury, 
zabezpieczeń ppoż., instalacji elektrycznych 
i słaboprądowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji 
tryskaczowych (Kamień Milowy) 

28.02.2021 r. 

Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia 
dokumentacji wykonawczej wystawy stałej (Kamień 
Milowy) 

28.05.2021 r. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy, w celu realizacji 
przedmiotu Umowy, przestrzeń wstawy Muzeum wraz 
z pomieszczeniami, które mogą być wykorzystywane 
na cele magazynowe i zaplecze Wykonawcy 

31.05.2021 r. 

Pozyskanie eksponatów, materiałów fotograficznych do 
wystawy, archiwaliów, dokumentów, archiwalnych 
nagrań audio video na potrzeby realizacji ekspozycji  

Najpóźniej do ____ tygodni 
od dnia zawarcia Umowy 

Uzupełnia Wykonawca 

Kompleksowe wykonanie wszystkich elementów 
wystawy oraz pozostałe inne elementy zgodnie z 
dokumentacją wykonawczą wystawy 

Najpóźniej do 104 tygodnie  
od dnia zawarcia umowy 

 

Ponadto, Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej – wersję jednolitą załącznika nr 7 
do SIWZ (wzór formularza ofertowego). 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 
- jednolita wersja załącznika nr 7 do SIWZ (wzór formularza ofertowego) 


