
 

 
Warszawa, dnia 09.05.2018r. 

Pytania i odpowiedzi 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa instrumentów 

muzycznych dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie - cyfrowe pianino, 

harfa, fagot, skrzypce”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 

ZP.260.8.2018). 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, udziela poniżej 

informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania 

oraz odpowiedzi na nie. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy jeśli oferowany instrument nie spełnia jednego z wymaganych przez Zamawiającego 

parametrów technicznych np. wymaganej wysokości, to czy taka oferta jest z założenia 

dyskwalifikowana jako niezgodna z zamówieniem czy jest rozpatrywana, ale są obniżone punkty za 

brak spełnionych wymagań? 

Odpowiedź: 

Oferta, w której oferowany instrument nie będzie spełniał wymagań zarówno odnośnie określonych 

co do zakresu liczbowego parametrów jak i innych wymagań opisowych będzie podlegać 

odrzuceniu, z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.  

Zamawiający dobrał parametry każdego z instrumentów biorąc pod uwagę swoje potrzeby w tym 

m.in. przeznaczenie instrumentu, ergonomię użytkowania przez zatrudnionych u siebie muzyków 

oraz ograniczenia techniczne wynikające z miejsc korzystania z Instrumentu. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy w opublikowanej SIWZ dotyczącej przedmiotowego Zamówienia w Części II w punkcie XII 

widniejąca kwota 13 000 zł wadium jest poprawna?  

Odpowiedź: 

Tak, wartość wadium podana w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 2) SIWZ (dla części II) jak i pozostałe 

wartości wadium ( ppkt 1), 3), 4), 5) ) są poprawne i ustalone zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza krótszy niż 240 dni od daty zawarcia Umowy termin realizacji Części 

II zamówienia np. 14 lub 30 dni?  

Odpowiedź: 

Tak. 

Zapis 240 dni od daty podpisania umowy należy rozumieć tak, że realizacja zamówienia ma nastąpić 

w terminie nie dłuższym niż 240 dni od daty zawarcia umowy. 

Tak należy rozumieć również pozostałe terminy wskazane w Rozdziale VII SIWZ. 

 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  


