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Sygn./znak sprawy: MSN/8/TP/2021 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – dalej PZP) pn. Świadczenie usług sprzątania na 

potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z podziałem na dwie części, znak sprawy: 

MSN/8/TP/2021 

 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SWZ, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co 

następuje: 

 

Pytanie 1 

 

Dla części II – mycie okien: 

a. Czy okna przeznaczone do obustronnego mycia są otwierane i mogą być umyte metodą 

standardową, czy potrzebny jest sprzęt do mycia na wysokości (np. podnośnik)? 

b. Jaki jest łączny metraż okien przeznaczonych do umycia metodą standardową, a jaki jest 

metraż okien przeznaczonych do umycia z użyciem sprzętu wysokościowego? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż 600 m2 powierzchni to okna niestandardowe jednowarstwowe 

bez możliwości otwierania. Do realizacji usługi mycia 100 m2 powierzchni okien niezbędne 

jest wykorzystanie podnośnika. 

Łączny metraż okien to 900m2 

 

Pytanie 2 

Dla części II – godziny sprzątania: 

a. Prosimy o potwierdzenie godzin sprzątania. Czy godziny sprzątania to: 

 podany w opisowej części zakresu prac przedział 6.00 – 9.00 (3 h) lub 19.00 – 23.00 

(4h)  

 podany w tabeli przedział 6.00 – 9.00 (3 h) lub 20.00 – 24.00 (4h) ? 

b. Czy jest możliwość, by osoba sprzątająca zostawała dłużej, np. w godzinach 6.00 – 12.00 

lub zaczynała sprzątać wcześniej np. w godzinach 18.00-24.00 ? 

 

Odpowiedź 

Przedział godzinowy wykonywania usług sprzątania obejmuje następujący zakres: 

5.00 – 9.00 (4h) oraz  

19.00-23.00 bądź 20.00 -24.00 do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy 

 

 



Pytanie 3 

    Dla części I – mycie okien: 

    Czy częstotliwość mycia okien w ciągu 1 roku to: 

 3x w roku, tj. marzec, maj, październik 

 Czy 5x w roku ? 

 

Odpowiedź  

Częstotliwość mycia okien w ciągi 1 roku to 3 x w roku 

 

Pytanie 4 

Czy w związku z okresem przedświąteczno-urlopowym jest możliwość wydłużenia terminu 

złożenia oferty o co najmniej 1 dzień, tj. do dnia 28 grudnia godz. 12.00 ? 

Osoba posiadająca uprawnienia do złożenia podpisu elektronicznego na ofercie będzie kilka dni 

przebywać na urlopie. 

Odpowiedź  

Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyłącznie w związku z udzielonymi powyżej 

odpowiedziami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w związku z udzielonymi odpowiedziami 

przedłuża termin składania ofert do dnia 28 grudnia 2021 r. do godz. 12:00. 

 

W związku z przedłużeniem termin składania ofert Zamawiający dokonuje następujących zmian w 

treści specyfikacji: 
 

§ 13  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2021 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz skrzynki ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, a nie 

data jej wysłania. 

13.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu oraz w w § 9 ust. 2 SWZ. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 12:30.  

oraz 

 
 § 11  Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 stycznia 

2022 r. 

 

 *** 

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami odpowiedniej modyfikacji ulega: 

- ogłoszenie o zamówieniu. 

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.  

       (-) Joanna Mytkowska 

 /-/ podpis na oryginale 

 Dyrektor 
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