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Toruń, dnia 13.08.2012 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Samorządowa Instytucja Kultury 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
ul. Plac Teatralny 7, 87 – 100 Toruń 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „Rzeka” wraz z 

zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej”. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w dniu 

10.08.2012 r. wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. „Czy Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia i czy może podać tą wartość do 

wiadomości?” 

2. „Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu 

zamówienia?” 

3. „Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa w wykonaniu stanowisk, od przygotowanych 

przez Zamawiającego opisów w następujących polach „Elementy”, „Sposób korzystania”, 

„Wymagania Zamawiającego”, przy zachowaniu celu edukacyjnego, na rzecz zastosowania 

nowych technologii i multimediów, które uatrakcyjnią stanowiska oraz spowodują, że 

będą one jeszcze bardziej unikatowe?”  

 

 

 

 

 

Do Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu 
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Zamawiający udziela na złożone zapytania następujących odpowiedzi: 

 

Ad.1 

Zamawiający wyjaśnia, iż ma obowiązek ustalić szacunkową wartość zamówienia przed 

wszczęciem postępowania, zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ustalenia wartości 

zamówienia dokonuje się nie wcześniej ni 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie 

wcześniej ni 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

Zamawiający podaje, iż ustalił wartość zamówienia na kwotę 1 636 976 zł netto. 

Ad.2 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie ma zatem możliwości, 

aby Zamawiający podał na tym etapie postępowania kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, ponieważ wiązałoby się to z naruszeniem przepisów prawa. 

 

Ad.3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie 

wskazał jakiego rodzaju zmiany proponuje w zakresie zaprojektowania i wykonania wystawy. 

W tym miejscu należy zauważyć, iż Zamawiający, działając w granicach określonych 

przepisami prawa ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych 

standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie 

wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane 

w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez 

niektórych wykonawców, nie oznacza, przy tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji 

(wyrok KIO z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08). 

 


