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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 pytania dotyczącego 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 

 

Czy dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej Zamawiający uzna za spełniającą warunek opisany w Par. 7 ust 1 pkt. d.1 usługę 

wykonywaną dla klienta Centrum Nauki Kopernik w Warszawie jako w obiekcie muzealnym? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający uzna za spełniający warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej w zakresie usług wykonywanych na rzecz Centrum Nauki Kopernik w 

Warszawie. 

Jednocześnie wobec faktu, że CNK nie jest muzeum Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w 

zakresie warunków (par. 7.1.d.1 SWZ) nadając mu następujące brzmienie: 

 

 

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 

000 PLN brutto każda - z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 

dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.  
 
 
 



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 27 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 27 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 27 grudnia 2021 r. o godz. 12:30.  

 

oraz 

 

 § 11  Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25 stycznia  

2022r. 

 
 

*** 
Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami odpowiedniej modyfikacji ulega: 

- ogłoszenie o zamówieniu. 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców 

 
 

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców. 
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