
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z

podziałem na dwie części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140187435

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Pańska 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-124

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.artmuseum.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00320971/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-17 13:38

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00317522/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 1.000.000,00 zł
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
dla części 1
d.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonywali odpowiadające swoim rodzajem i wartością trzy usługi sprzątania, w
tym co najmniej jedną usługę na rzecz muzeum, o wartości co najmniej 150 000 PLN brutto
każda - z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;.
d.2 wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia
poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.
dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w
sprzątaniu co najmniej jednego budynku o powierzchni co najmniej 800 m2 (dalej Podstawowy
Pracownik).
dla części 2
d.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonywali odpowiadające swoim rodzajem i wartością trzy usługi sprzątania, w
tym co najmniej jedną usługę w budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 50 000
PLN brutto każda - z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
d.2. dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w
sprzątaniu co najmniej jednego budynku o powierzchni co najmniej 800 m2 (dalej Podstawowy
Pracownik).

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 1.000.000,00 zł
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
dla części 1
d.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonywali odpowiadające swoim rodzajem i wartością trzy usługi sprzątania, w
tym co najmniej jedną usługę na rzecz muzeum lub innej instytucji kultury ( np. galerie sztuki,
centra nauki, domy kultury) realizującej w ramach swojej działalności wystawy lub ekspozycje
dzieł sztuki lub innych eksponatów/obiektów o podobnym charakterze o wartości co najmniej 150
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000 PLN brutto każda - z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 
d.2 wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia
poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.
dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w
sprzątaniu co najmniej jednego budynku o powierzchni co najmniej 800 m2 (dalej Podstawowy
Pracownik).
dla części 2
d.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonywali odpowiadające swoim rodzajem i wartością trzy usługi sprzątania, w
tym co najmniej jedną usługę w budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 50 000
PLN brutto każda - z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
d.2. dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w
sprzątaniu co najmniej jednego budynku o powierzchni co najmniej 800 m2 (dalej Podstawowy
Pracownik).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450
ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie
w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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Po zmianie: 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450
ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-23 10:00

Po zmianie: 
2021-12-27 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-23 10:30

Po zmianie: 
2021-12-27 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-01-21

Po zmianie: 
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