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Warszawa, 27.04.2020 r. 

 

       Strona internetowa 

        Muzeum Wojska Polskiego 

       www.muzeumwp.pl 

 

 

ZAWIADOMIENIE NR 2 O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prawne 

pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska 

Polskiego – I etap” 

 
Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
prawne pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum 
Wojska Polskiego – I etap” wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące 
treści Ogłoszenia. Poniżej wskazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
zamawiającego: 

 
Pytanie nr 3 

 

W zakresie warunku udziału w postępowaniu (pkt 5 Ogłoszenia) w lit. b)  proszę o 

zmniejszenie wartości umowy na 20 mln (tj. nadanie następującego brzmienia "co 

najmniej 1 usługę prawną obejmującą doradztwo przy rozpatrywaniu co 

najmniej jednego wniosku lub co najmniej jednego roszczenia wykonawcy 

robót budowlanych, złożonych w związku z wykonaniem co najmniej jednej 

umowy o zamówienie publiczne na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 

20.000.000,- zł brutto (dwadzieścia milionów złotych), przy czym dopuszczalne 

jest wykonanie tych usług zarówno w ramach umowy na świadczenie usług 

prawnych o charakterze ciągłym, jak również w ramach umowy na świadczenie 

usług prawnych o charakterze jednorazowym oraz" ). W przedmiotowym kształcie 

warunek jest nadmierny i wygórowany. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

W ocenie Zamawiającego warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy jest 

proporcjonalny i adekwatny do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym 

postępowaniem. Wartość robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji 

„Budowa Muzeum Wojska Polskiego – Etap I” przekracza kwotę 300 mln zł. W 

związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

Pytanie nr 4 
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Proszę o wyjaśnienie Państwa wyobrażenia o miejscu pracy dla prawników  

w siedzibie w dobie epidemii: czy zostaną zapewnione środki ochrony, środki 

czystości, czy zostaną zachowane odległości pomiędzy pracownikami?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający przewiduje przeznaczenie na potrzeby osób świadczących usługi 

odrębnych pomieszczeń. Ponadto Zamawiający zapewni środki dezynfekcyjne 

 i czystości. Indywidualne środki ochronne, takie jak rękawiczki i maseczki, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 5 

 

Proszę o wyjaśnienie, czy 35 godzin tygodniowo pełnienia dyżuru na miejscu w 

siedzibie Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 6 umowy dotyczy 2 osób 

łącznie, czy też każda z tych osób zobowiązana jest pełnić dyżur w wymiarze 35 

godzin tygodniowo? Ustęp dotyczy "co najmniej 7 godzin", a jednocześnie "nie 

więcej" niż 35 godzin tygodniowo, co w przypadku łącznego ujęcia i 5-cio 

tygodniowego tygodnia pracy stanowi o braku precyzji postanowienia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Każda z osóbzobowiązana będzie do pełnieniadyżuru w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, we wszystkie dni robocze przez co najmniej 7 
godzin dziennie, nie więcej jednak niż 35 godzin  
w tygodniu, w godzinach pomiędzy 07:30 a 15:30. Zamawiający dokonuje 
modyfikacji § 5 ust. 6 Istotnych postanowień umowy stanowiących  
załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu, nadając mu brzmienie: 
 
„6. Każda z osób, o których mowa w ust. 5, będzie wykonywać usługę w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, we wszystkie dni robocze 
przez co najmniej 7 godzin dziennie, nie więcej jednak niż 35 godzin w 
tygodniu, w godzinach pomiędzy 07:30 a 15:30. Zamawiający może polecić 
wykonywanieobowiązkówwynikających z niniejszej umowy poza jego siedzibą 
na terenie województwa mazowieckiego.  

 
Pytanie nr 6 

 

W §5 ust. 6 IPU zostało zapisane, że "Każda z osób, o których mowa w ust. 5, 

będzie wykonywać usługę w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dymińskiej 13 w 

Warszawie, we wszystkie dni robocze przez co najmniej 7 godzin, nie więcej 

jednak niż 35 godzin w tygodniu, w godzinach pomiędzy 07:30 a 15:30. 

Zamawiający może polecić wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy poza jego siedzibą na terenie województwa mazowieckiego”. 
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Wykonawca prosi o modyfikację tego postanowienia z uwagi na panującą epidemię 

wirusa Covid-19 w ten sposób, że Zamawiający dopuści możliwość pełnienia 

zdalnych dyżurów w siedzibie Wykonawcy do końca 2020 r. 

Pełnienie dyżurów w siedzibie Zamawiającego może spowodować zagrożenie dla 

zdrowia i życia zarówno prawników oddelegowanych przez Wykonawcę do 

wykonania zamówienia jak i pracowników Zamawiającego. Z uwagi na to, że na 

dzień dzisiejszy nie da się przewidzieć jak długo potrwa stan epidemii na terenie 

kraju, wnosimy o możliwość pełnienia dyżurów zdalnie do końca bieżącego roku.  

Wskazujemy, że obsługa na rzecz Zamawiających publicznych przeważnie 

przyjmuje taką formę, która się sprawdza. Ewentualnie wnosimy  

o wprowadzenie zapisu, stanowiącego, że po zakończeniu okresu epidemii dyżury 

w siedzibie Zamawiającego odbywałyby się np. jeden raz w tygodniu, przy czym 

osoby oddelegowane do wykonania zamówienia mogłyby się posłużyć innymi 

osobami odnośnie samej czynności pełnienia dyżurów w siedzibie Zamawiającego, 

natomiast czynności z zakresu doradztwa pełniłyby osobiście.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 6 do Ogłoszenia – 

Istotne postanowienia umowy. Zamawiający przewiduje przeznaczenie na potrzeby 

osób świadczących usługi odrębnych pomieszczeń. Ponadto Zamawiający zapewni 

środki dezynfekcyjne i czystości. Indywidualne środki ochronne, takie jak 

rękawiczki i maseczki, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym 

zakresie. 

 

      Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

Mateusz Małek, tel. 693 442 159 

27.04.2020 r. 

T: ZP-2/2020 


