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Postępowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na usługi społeczne o 

wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 359 pkt. 2) 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

dalej jako  „ustawa Pzp” pn.: Usługa  dozoru ekspozycji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.8.AZ.2021 

Warszawa, 21.09.2021 r. 

WYJAŚNIENIA oraz  ZMIANA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do 

SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ i 

na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp informuje o przedłużonym terminie składania ofert 

oraz udostępnia wprowadzone zmiany w trybie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp: 

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca jest zobowiązany do wpisania w 

Załączniku nr 5 do SWZ w kolumnie „Doświadczenie” miejsca (nazwy instytucji, adresu) 

nabycia doświadczenia przez pracownika, pozwalające na dokonanie oceny spełnienia 

warunku opisanego w Rozdziale VII pkt 1.4. ppkt. 1.4.2 SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Wykonawca w Załączniku nr 5 do SWZ w kolumnie „Doświadczenie” musi 

wskazać miejsce nabycia doświadczenia przez pracownika, pozwalające na dokonanie oceny 

spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VII pkt 1.4. ppkt. 1.4.2 SWZ, w związku z 

powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do SWZ.  

Obecne brzmienie Załącznika nr 5 do SWZ zgodnie z załącznikiem: Załącznik nr 5 do SWZ - 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – zmiana z dn. 21.09.2021 r. 

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w kryterium oceny ofert w pozycji 

„Doświadczenie” będzie brał pod uwagę lata doświadczenia zgodnie z zakresem czynności 

opisanym w Rozdziale VII pkt 1.4. ppkt. 1.4.2 lit. a) ppkt. 3). 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż Zamawiający w kryterium oceny ofert w pozycji 

„Doświadczenie” będzie brał pod uwagę lata doświadczenia zgodnie z zakresem czynności 
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opisanym w Rozdziale VII pkt 1.4. ppkt. 1.4.2 lit. a) ppkt. 3) jednocześnie zgodnie z treścią 

załącznika nr A do Formularza ofertowego, Każda z tych osób wskazanych we wspomnianym 

załączniku, musi spełniać minimalne wymagania określone w Rozdziale VII, ust. 1 pkt. 1.4.2 a)  

SWZ. 

Pytanie nr 3: Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów zawartych w art. 436 ppkt. 4) 

Ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi, iż Zamawiający zgodnie z zapisem OPZ 

dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy ponad termin 12 miesięcy.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisów 

zawartych w art. 436 ppkt. 4) Ustawy Pzp. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 6 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ 

dodając do treści paragrafu po słowach „12 miesięcy” słowa „lub krócej z uwagi na”. 

Obecne brzemiennie §6 Wzoru umowy: Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 1 

listopada 2021 r. i będzie obowiązywać przez 12 miesięcy lub krócej z uwagi na 

wykorzystanie przez Zamawiającego kwoty o której mowa w §7 ust. 2 niniejszej Umowy. 

(Obecne brzmienie przedmiotowego dokumentu zgodnie z załącznikiem Wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 6 do SWZ – zmiana z dn.21.09.2021 r.)  

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 18 ust. 6 Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do 

SWZ dodając do treści paragrafu po słowach „łączny czas realizacji  usługi będzie” słowa 

„nie” oraz usunięcie słów „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji 

umowy o czas pozwalający na zrealizowanie przedmiotu zamówienia w wymiarze 12 000 

godzin”. 

Obecne brzmienie §18 ust. 6 Wzoru umowy: W okresie obowiązywania umowy tj. w okresie 

12 miesięcy od dnia 01.11.2021 r. łączny czas realizacji  usługi będzie nie mniejszy niż 12 

000 godzin. (Obecne brzmienie przedmiotowego dokumentu zgodnie z załącznikiem Wzór 

umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ – zmiana z dn.21.09.2021 r.)   

Zamawiający dokonuje zmiany treści akapitu zatytułowanego „Łączny czas pracy w okresie 

obowiązywania umowy” zdanie piąte, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
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załącznika nr 1 do Wzoru umowy oraz załącznika nr 1 do SWZ, poprzez wykreślenie słów „z 

tym że w razie niewykorzystania tej liczby w okresie wskazanym w § 6 umowy umowa ulega 

wydłużeniu do czasu wykorzystania tej liczby godzin” a po słowach „12 000 godzin” dodanie 

słów „w okresie obowiązywania umowy”. 

Obecne brzmienie akapitu zatytułowanego „Łączny czas pracy w okresie obowiązywania 

umowy” zdanie piąte, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznika nr 1 do Wzoru 

umowy oraz załącznika nr 1 do SWZ: Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 12 000 godzin 

w okresie obowiązywania umowy.  (Obecne brzmienie przedmiotowego dokumentu 

zgodnie z załącznikiem Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ – 

zmiana z dn.21.09.2021 r. oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ – zmiana z 

dn.21.09.2021 r.)   

Pytanie nr 4: Wnosimy o wprowadzenie do Załącznika nr A do formularza oferty obowiązku 

wpisania miejsca (nazwy instytucji, adresu) nabycia doświadczenia przez brygadzistę, 

pozwalające na weryfikację informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Możliwość i 

obowiązek weryfikowania informacji zawartych w ofercie przez Zamawiającego wynika z 

przepisów pzp, jak również orzecznictwa np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 

grudnia 2020r. sygn. akt XXIII Ga 1350/20.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść Załącznika nr A do formularza oferty poprzez 

dopisanie po słowach „Należy podać doświadczenie” słów: 

a) wskazać liczbę lat doświadczenia... 

b) nazwę Zamawiającego u którego doświadczenie było zdobyte … 

c) lokalizację ekspozycji i/lub wystawy  zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub 

ewidencji zabytków lub inwentarza muzealium oraz/lub nazwę ekspozycji lub 

wystawy zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji …” 

Obecne brzmienie Kryterium -Załącznik nr A do formularza oferty zgodnie z załącznikiem: 

Kryterium - Załącznik nr A do Formularza oferty Formularz kryterium oceny ofert (Kryterium 

2) – zmiana z dnia 21.09.2021 r.  
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W związku z powyższym zmianie ulega Rozdział XIII, podrozdział XIII.1, ust. 1 SWZ oraz 

Rozdział XIII, podrozdział XIII.2, ust. 2 i 3 SWZ, w następujący sposób: 

Rozdział XIII, podrozdział XIII.1, ust. 1 SWZ: 

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia 28.10.2021 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 

Rozdział XIII, podrozdział XIII.2, ust. 2 i 3 SWZ: 

2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2021 r. do godz. 09:00  

3. Otwarcie złożonych ofert (rozszyfrowanie) odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o 

godz. 09:30  

ZATWIERDZAM 

Paweł Jaskanis 

Dyrektor 

Muzeum Pałacu Króla Jana III  

w Wilanowie  

 

 

 

 

 


