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Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum        Warszawa, dn. 18 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 16 lutego 2021 r. wpłynęły 

pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przytaczamy treść pytań 

oraz zamieszczamy stosowne wyjaśnienia. 

 

Pytania 

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 faktem, iż Zamawiający dopuszcza niniejszym postepowaniem do kuriozalnej 

sytuacji w której firmy konkurujące ze sobą na rynku mają wystąpić w charakterze 

Podwykonawcy prosimy o odpowiedz na następujące pytania: 

1. Prosimy o podanie podstawy prawnej dopuszczającej ograniczenie konkurencji 

wynikające z decyzji instytucji użyczających eksponaty, będące okolicznością 

nadrzędną nad prawem zamówień publicznych, która znalazła zastosowanie w 

niniejszym przetargu publicznym? 

2. Jakie kryteria zostaną przyjęte, przez Użyczających obiekty, do oceny wybranego 

Wykonawcy przez Zamawiającego i na jakiej podstawie zostanie dokonany wybór? 
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3. Zwracamy ponownie uwagę, że konstrukcja tego zapytania w trybie przetargowym jest 

jawną przesłanką ograniczenia konkurencji, pomimo innej opinii wyrażonej przez 

Zamawiającego w odpowiedzi na zadane w trybie przetargowym pytanie.  

Narzucenie wybranemu Wykonawcy konkretnego Podwykonawcy, na którego wybór 

Wykonawca nie ma wpływu, Podwykonawcy, który w takiej sytuacji ma możliwość 

narzucić dowolną, nawet zaporową cenę za realizację usługi nie niesie znamion 

konkurencyjności.  

Dodatkowo, konstrukcja zapytania, w którym całkowite ryzyko wykonania usługi przez 

narzuconego Podwykonawcę, spoczywa na wyłonionym w trybie postępowania 

przetargowego Wykonawcy, nie pozwala na swobodne, komfortowe złożenie 

konkurencyjnej oferty. W naszej ocenie jest to zabieg eliminujący przedstawianie ofert 

przez potencjalnych Wykonawców spełniających kryteria przetargowe, zmierzający do 

przedstawienia oferty jedynie przez Wykonawcę, który miałby być wskazany przez 

właściciela obiektów.  

Zatem wnosimy o: upublicznienie dokumentu na podstawie którego właściciel obiektów 

ma narzucać wybór Wykonawcy do przewozu obiektów lub: o zmianę zapisów 

specyfikacji i warunków zamówienia w tym obszarze umożliwiając tym samym 

potencjalnym Wykonawcom na złożenie oferty oprócz Wykonawcy narzuconemu przez 

właściciela obiektów. 

 

Odpowiedzi: 

 

1. Prosimy o podanie podstawy prawnej dopuszczającej ograniczenie konkurencji wynikające 

z decyzji instytucji użyczających eksponaty, będące okolicznością nadrzędną nad prawem 

zamówień publicznych, która znalazła zastosowanie w niniejszym przetargu publicznym? 

 

Zamawiający nie twierdził, że decyzje instytucji użyczających są nadrzędne nad prawem 

zamówień publicznych. Byłoby to mieszanie dwóch różnych porządków. Prawo zamówień 

publicznych, jako zespół norm prawnych, ma swoje miejsce w hierarchii źródeł prawa, jednak 

decyzje instytucji użyczających nie są normami prawa i nie można w ogóle rozpatrywać ich 

nadrzędności nad prawem zamówień publicznych. Zamawiający stwierdził, że „ograniczenie 

konkurencji wynikające z decyzji instytucji użyczających eksponaty, jest okolicznością 

nadrzędną w stosunku do warunków prowadzonego postępowania”. Ustalenia SWZ są 

wtórne względem ustaleń dotyczących warunków wypożyczenia i w tym sensie muszą być im 

podporządkowane. Zagraniczne instytucje wypożyczające nie podlegają przepisom prawa 

zamówień publicznych i nie muszą ich uwzględniać w swoich decyzjach. Pytanie o podstawę 

prawną tych decyzji jest bezcelowe. Instytucje wypożyczające funkcjonują w odrębnym 

porządku prawnym. Z punktu widzenia Zamawiającego decyzje tych instytucji są faktem, który 

należy przyjąć do wiadomości, a nie oceniać pod względem prawnym. 

 

2. Jakie kryteria zostaną przyjęte, przez Użyczających obiekty, do oceny wybranego 

Wykonawcy przez Zamawiającego i na jakiej podstawie zostanie dokonany wybór? 
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Instytucje użyczające nie określiły wprost kryteriów oceny wybranego Wykonawcy. Ich 

wymaganiem jest, aby była to firma wyspecjalizowana w pakowaniu i transporcie dzieł sztuki. 

Wynika z tego, że ta właściwość stanowi w tym przypadku istotne kryterium oceny. 

Jeśli chodzi o podstawę wyboru Wykonawcy (zakładając, że w pytaniu chodzi o wybór 

alternatywnego Wykonawcy przez instytucję użyczającą), to wybór zostanie dokonany spośród 

firm wyspecjalizowanych w pakowaniu i transporcie dzieł sztuki, akredytowanych przy 

Dyrekcji Muzeów Watykańskich. 

Biorąc pod uwagę konieczność sprostania wymogom instytucji użyczających co do 

profesjonalizmu Wykonawcy wybranego w przetargu, Zamawiający zmienił postanowienia 

SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu poprzez wprowadzenie dodatkowego 

warunku dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy. Warunkiem tym jest posiadanie 

przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert co najmniej 2 usług pakowania i transportu obiektów zabytkowych na 

wystawy w muzeach, przy czym każda usługa powinna obejmować co najmniej 50 obiektów 

ze zbiorów krajowych i zagranicznych, w tym m.in. obiekty z kategorii malarstwa lub rzemiosła 

artystycznego lub tkanin.  

 

3. Zatem wnosimy o: upublicznienie dokumentu na podstawie którego właściciel obiektów ma 

narzucać wybór Wykonawcy do przewozu obiektów lub: o zmianę zapisów specyfikacji i 

warunków zamówienia w tym obszarze umożliwiając tym samym potencjalnym 

Wykonawcom na złożenie oferty oprócz Wykonawcy narzuconemu przez właściciela 

obiektów. 

 

Zamawiający uznaje za zasadne powyższe zastrzeżenia Wykonawcy w zakresie dotyczącym 

Wykonawców potencjalnie konkurujących w niniejszym postepowaniu i w związku z tym 

zmienia odnośne postanowienia SWZ w ten sposób, że wyłącza z zakresu zamówienia transport 

obiektów pochodzących z Zamku Królewskiego na Wawelu – instytucji, która zastrzegła 

możliwość wskazania Wykonawcy krajowego. W ocenie Zamawiającego usuwa to potencjalne 

uprzywilejowanie jednego z Wykonawców krajowych w obecnym przetargu. W przekonaniu 

Zamawiającego analogiczne zastrzeżenia ze strony zagranicznych instytucji użyczających nie 

faworyzują żadnego z Wykonawców krajowych, zatem nie wpływają na poziom konkurencji 

na rynku polskim, który jest obszarem prowadzonego postępowania, a tym samym stwarzają 

wszystkim Wykonawcom krajowym jednakowe szanse w ubieganiu się o przedmiotowe 

zamówienie. Zamawiający pozostawia zatem bez zmian zapisy SWZ dotyczące możliwości 

wskazania przez instytucje zagraniczne innych Wykonawców. 

 

Treść dokonanych zmian SWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Powyższe zmiany SWZ skutkują zmianą terminu składania ofert. Termin ten upływa w dniu 

19 lutego 2021 r. o godz. 14.00. 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 


