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                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Realizacja badań marketingowych w podziale na dwie 

części” Zamawiający,  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, działając  zgodnie z treścią art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje 

poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1: 

„Jestem właścicielem XXX Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Z chęcią podejdziemy  

do przetargu organizowanego przez Państwa Instytucję. Jednym z wymogów formalnych jest 

komunikacja poprzez profil w ePUAP jednak przeznaczony jest on dla innych – niż SP. Z o.o.  

– osób prawnych (poniżej informacja z Banku XXX gdzie mamy konto) 

Czy to oznacza, że komunikujemy się poprzez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a33be81-50d4-480e-b600-c6c53374e571) lub 

po prostu poprzez pocztę mailową? 

Poproszę o wiążącą odpowiedź 

Z poważaniem” 

 

„PROFIL ZAUFANY 

• Profil zaufany pozwala na załatwienie i sprawdzenie statusu wielu spraw 

urzędowychonline 

• Dowiedz się jak założyć Profil zaufanyw bankowości internetowej 

• Dzięki temu możesz logować się do ePUAPoraz autoryzować sprawy urzędowe za 

pomocą swojego loginu i hasła do bankowości internetowej 

Profil zaufany może zostać założony przez właścicieli następujących rodzajów firm: 

• Jednoosobowa Działalność Gospodarcza 

• Spółka Cywilna” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z treścią Rozdziału XIII pkt 4 SWZ, Wykonawca zamierzający wziąć udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.  

Na platformie e-Puap konto może założyć każdy kto posiada PESEL i z tego konta na 



   

 

platformie, osoby fizyczne mogą składać dokumenty we własnym imieniu lub w imieniu 

podmiotu którego reprezentują. Instrukcja w tym zakresie znajduje się w zakładce pomoc 

na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal kontakt w zakresie pomocy technicznej: +48 (42) 

253 54 50 od pon.- pt. godz. 7:00-18:00. 

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu, 

Instrukcją użytkownika systemu miniPortal-ePuap oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

 

Zgodnie z Rozdziałem XIII pkt. 9 SWZ, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

 

Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

 

Zamawiający informuje, iż oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie ustawy nie można złożyć poprzez przesłanie jej - (oferty) e-mailem. 

 

Zamawiający informuje, iż nie opowiada za niewłaściwe, błędne działania lub zaniechania 

Wykonawcy, zastosowanie się do właściwych oficjalnych instrukcji lub innych wymaganych 

procedur przy składaniu oferty skutkujących nieprawidłowym złożeniem oferty.  

 

Pytanie nr 2: 

„Nawiązując do zapytania w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo 

Kulturowe". W ramach spełnienia warunków wykonawca musi posiadać co najmniej dwie 

usługi w zakresie badań ilościowych CAWI lub PAPI w szkołach, każde na próbie minimum 

1000 osób, każde o wartości co najmniej 30 000 zł brutto. Jedna usługa oznacza jedną 

umowę/zamówien 

Czy badanie wśród studentów można zaliczyć do usługi przy założeniu seplenienia kryteriów 

techniki badawczej, wielkości próby oraz wartości?” 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


   

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie wykaże spełnienia warunku udziału w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej wykazując wykonanie badania wśród studentów. 

Innymi słowy, wykonanie badania wśród studentów nie spełni warunku udziału  

określonego w treści SWZ. 
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