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Białystok, dn. 12-03-2021 r.  

 

DAF.261.26.2021 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) pn. „Usługa wykonania wrażeniowych kopii 

konserwatorskich obiektów papierowych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” 

 

Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1  

Czy Zamawiający zmieni warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale X SWZ w części 

dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej i odstąpi od warunku, w którym wykonawca ma 

wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert wykonał 

należycie minimum dwie usługi wykonania kopii konserwatorskich obiektów papierowych, o 

wartości nie mniejszej niż 10.000 zł ? oraz czy Zamawiający zrezygnuje z  obowiązku przedstawienia 

przez Wykonawcę WYKAZU USŁUG – określonego w Rozdziale XIII ust. 4 p. 1 SWZ?  

 

Pytanie 2   

Czy jest możliwość zmienienia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu,  

w Rozdziale X SWZ, pkt a) gdzie podana jest wartości wykonania usługi“ nie mniejszej niż 10.000 zł? 

- na inną, niższą niż wymagana wartość usługi? Przykładowo 7.000,00 zł? 

 

Pytanie 3 

Proszę o rozważenie zmiany treści Rozdziału X SWZ Ust. 1, Punkt 4, podpunkt a)  

z obecnej: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie lub w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje należycie minimum dwie usługi wykonania kopii 

konserwatorskich obiektów papierowych, o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł, 

na: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie lub w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje należycie minimum dwie usługi wykonania kopii 

konserwatorskich obiektów papierowych lub skórzanych, o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł 

łącznie.  
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Pytanie 4  

p. 1) Czy będzie spełniała warunki udziału w postępowaniu firma, która wykaże wykonanie czterech 

kopii konserwatorskich wykonanych na pergaminie (a nie papierze) w roku 2017? Zamówienie to 

miało wartość większą niż 10 tys. złotych. Będzie to więc okres ostatnich czterech lat przed 

upływem terminu do składania ofert. 

p. 2) Czy zamawiający przewiduje osobną płatność, na podstawie wystawionych faktur, za każdą 

część zamówienia z osobna, przy założeniu, że jeden wykonawca będzie realizował wszystkie trzy 

części? 

 
W odpowiedzi na pytanie nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 pkt. 1), Zamawiający wyjaśnia:  

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający odstępuje od warunku udziału  

w postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 1 pkt 4 a) dotyczącego zdolności technicznej 

lub zawodowej i nie będzie wymagał od Wykonawców biorących udział w postępowaniu, aby na 

wezwanie zgodnie z treścią art. 274 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp składali „Wykaz usług” wykonanych w 

okresie ostatnich 3 lat.  

Jednocześnie powyższa zmiana nie zwalnia Wykonawców z obowiązku wykazania spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale X ust. 1 pkt 4 b) SWZ, tj. Wykonawca 

wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą która jest 

dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki z zakresu papieru i skóry.  

 
 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w następujący sposób:  

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w powadzonym 

postępowaniu w następujący sposób:  
1. Rozdział X ust. 1 pkt 4 a) - poprzez wykreślenie zapisu. 

2. Rozdział XIII ust. 4 pkt. 1) – poprzez wykreślenie zapisu.  

Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy SWZ, w tym termin składania ofert nie ulegają zmianie. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców  

z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.    
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