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  Strona internetowa prowadzonego postępowania 

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

 

ZAWIADOMIENIE NR 1  

O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania pn. Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r. 

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi ochrony 

obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski  

o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej wskazuję treść wniosków wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy jeżeli wizja lokalna na obiektach jest obowiązkowa ( 

tak wynika z zapisów  Rozdział IV pkt.1) czy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku  czy też Zamawiający  nie odrzuci oferty 

Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuję, że nieprzeprowadzenie wizji lokalnej skutkować będzie 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

Zamawiający dokonuje zmianę punktu IV.2 SWZ nadając mu brzmienie: 

„2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel 

(przedstawiciele) Wykonawcy przeprowadzą wizję lokalną obiektów, których dotyczy 

zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty. 

Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę spowoduje odrzucenia oferty.” 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o podanie sposobu zgłaszania  się Wykonawców do udziału w wizji lokalnej. Do kogo 

kierować  wnioski  o udział w wizji lokalnej i  na jaki adres mailowy oraz jakie informacje 

mają się znajdować  we wskazanych wnioskach. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający dokonuje zmiany punktu IV.3.2) nadając mu brzmienie: 

„2) Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej w sposób przewidziany w SWZ w 

rozdziale VII „Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

 



 
 

 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej” podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do kontaktu w 

celu ustalenia terminu wizji,” 

 

Pytanie nr 3: 

Czy w przypadku, gdy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

doświadczenia dla części I może przedstawić te same usługi dla pozostałych części 

zamówienia? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie wymaga, przedstawienia wykaz wykonanych usług odrębnie dla każdej 

części zamówienia. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca może przedstawić jeden wykaz 

wykonanych usług. 

 

 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Małek 

23.11.2022 r. 

T: ZP-14/2022 
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