PZP.271.31.2020

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Obsługa fotograficzna wydarzeń bieżącego programu, w
tym dokumentacja wystaw czasowych i wystawy stałej oraz przestrzeni muzealnych
wykorzystywanych do realizacji programu i działań komercyjnych, a także wykonywania
zdjęć portretowych pracowników i współpracowników muzeum w związku z
realizowanymi przez nich obowiązkami służbowymi w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN do 31 marca 2023 roku”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela
odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:
Ile będzie wydarzeń w tym okresie ? Obecnie widzę tylko jedno na grudzień?
Odpowiedź:
W związku z obowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (i kolejnym je zmieniającym),
Zamawiający nie jest w stanie wskazać konkretnej liczby wydarzeń, które odbędą się w
czasie realizacji zamówienia. W celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający
oświadcza, że w roku 2020 do dnia 26 listopada w 2020 roku odbyło się 100 godzin
wydarzeń, w roku 2019 roku odbyło się łącznie 600 godzin wydarzeń.

Pytanie 2:
Jak często zmieniają się wystawy ? Co tydzień, miesiąc?
1

Odpowiedź: Zamawiający, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje w danym roku
kalendarzowym dwie wystawy czasowe. Wystawa Stała Muzeum jest niezmienna, ale w
styczniu 2021 Zamawiający planuje otworzyć nową galerię Wystawy Stałej - „Dziedzictwo”.
W maju 2021 roku Zamawiający planuje otworzyć nową wystawę czasową prac Wilhelma
Sasnala, która trwać będzie do stycznia 2022 roku i zastąpi wystawę pt. „Tu Muranów”.

Pytanie 3:
Ile przedmiotów jest na wystawie?
Odpowiedź: Na Wystawie Stałej jest około 160 eksponatów. Na wystawie czasowej w
zależności od wystawy czasowej – od 30 do 200 obiektów. Na dzień ogłoszenia zamówienia,
Zamawiający nie jest w stanie określić, ile obiektów znajdzie się na wystawach czasowych w
latach 2021 – 2023 oraz, które z nich wymagać będą sfotografowania.

Pytanie 4:
Ile osób jest do sfotografowania?
Odpowiedź: Dokładna liczba osób będzie znana w trakcie obowiązywania umowy, w
zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. W roku 2020 było to 15 osób, a w
roku 2019 było to 30 osób.

