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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 

przetargu nieograniczonego pn. „Usługi ochrony dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

w okresie 24 miesięcy” Zamawiający, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, działając  

zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, przekazuje poniżej treść wniosków wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1:  

„Szanowni Państwo, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ: 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż odnośnie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej wartość usługi 1 500 000,00 zł brutto dotyczy okresu 12 

miesięcy.” 

 

Odpowiedz nr 1: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z brzmieniem warunku udziału określonym w Rozdziale 

VII ust. 2 pkt 4) ppkt. 1) SWZ, wartość usługi w wysokości 1 500 000,00 PLN (jeden milion 

pięćset tysięcy złotych brutto) dotyczy okresu co najmniej 12 miesięcy. Powyższe oznacza, że 

w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości  

i terminu wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia 

rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość 

i termin) wykonywania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w Wykazie usług.  

  

 



   

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji treści warunku udziału 

określonego szczegółowo w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) SWZ, poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

 

„1) posiada niezbędne doświadczenie, tzn. wykonał, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych - również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał co najmniej 2 usługi (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz 

załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na 

ochronie osób i mienia w instytucji kultury lub innych obiektach użyteczności publicznej  

o  powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 m2 w 1 budynku/obiekcie z wyłączeniem 

obiektów, których przeważająca działalność polega na handlu lub gastronomii  

o wartości usług co najmniej 1 500 000 PLN brutto każda (jeden milion pięćset tysięcy 

złotych) trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda.  

 

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowane o powyższe uszczegółowienie brzmienie warunku 

udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej będzie zawarte w Rozdziale VII ust. 2 

pkt 4) ppkt. 1) SWZ. 

 

Pytanie nr 2: 

„2. Wnosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego obowiązku wpisania czasu i miejsca 

nabycia doświadczenia przez Dowódców Zmiany, (doświadczenie osób które wykonawca 

wskazuje na warunek udziału w postępowaniu). Zamawiający powinien dysponować 

możliwością weryfikacji informacji składanych przez wykonawcę oraz sprawdzenia 

prawdziwości złożonych informacji. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 

18 grudnia 2020r. sygn. akt XXIII Ga 1350/20 "Sąd stoi na kategorycznym stanowisku, iż 

obowiązkiem zamawiającego jest takie określenie kryterium oceny ofert, aby przed 

dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty było możliwe sprawdzenie/zweryfikowanie 

informacji przedstawianych przez wykonawców.” 



   

 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę 

treści warunku udziału w postępowaniu stojąc na stanowisku, iż oświadczenie Wykonawcy  

w tym zakresie będzie wystarczające.  

 

Pytanie nr 3: 

„3. Prosimy o potwierdzenie, iż przed podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany 

do przedłożenia wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przedłożeniem 

kopii dokumentów (zaświadczeń, certyfikatów, referencji etc.) potwierdzających posiadanie 

przez osoby skierowane do realizacji zamówienia doświadczenia oraz kwalifikacji 

zawodowych określonych w kryteriach oceny ofert, na podstawie których Wykonawca zdobył 

punkty lub spełnił warunki udziału w postępowaniu.  Zgodnie z par. 2 ust. 5 projektowanych 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego zał. nr 12 do SWZ 

wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do umowy.” 

 

Odpowiedz nr 3:  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 2 ust. 5 projektowanych postanowień umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga złożenia Wykazu osób 

(stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ). Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią 

pkt. 5 ppkt. 7) Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do okazania do 

wglądu Zamawiającemu oryginału świadectw każdego kwalifikowanego pracownika ochrony. 

 

Pytanie nr 4: 

„4. Wnosimy o uwzględnienie w warunkach umowy zapisów art. 44  Ustawy z dnia 7 

października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców” 

 

Odpowiedz nr 4: 



   

 

Zamawiający informuje, iż w § 15 projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zawarta jest klauzula waloryzacyjna spełniająca wymogi ustawy z 11 

września 2019 – Prawo zamówień publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 7 

października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.  
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