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Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Opracowanie kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, 

restauracja i adaptacja willi „Kossakówka” na potrzeby Centrum Edukacyjnego MOCAK”  wraz 

uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień oraz pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę 
 

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części 

Zamawiającym informuje, że w dniu 26.4.2021 r. Wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści 

swz. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań 

i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:  
 

Pytanie 1: Zgodnie zapisem w Części I ust. 4: Komunikacja w postępowanie o udzielenie zamówienia, w tym 

składanie ofert (...) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i poczty 

elektronicznej Zamawiającego.; natomiast w Części X pkt 1 zapisano: Wykonawca składa ofertę w 

postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Proszę o potwierdzenie, że ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Zamawiającego albo wykluczenie tej drogi złożenia oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią części X „Złożenie oferty w postępowaniu” pkt 1 swz, Wykonawca składa ofertę 

w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

                    Złożenie oferty w inny sposób jest niedopuszczalne. 
 

Pytanie 2: W części VI ust. 1 pkt 2 lit. b zostały określone wymagania, którym winni odpowiadać projektanci 

poszczególnych specjalizacji. Proszę o informację, w jaki sposób należy wykazać spełnienie 

wymagania o posiadaniu co najmniej 3 (5) letniego doświadczenia w projektowaniu w zakresie 

obiektów zabytkowych, w tym wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Czy chodzi np. o listę 

sporządzonych projektów w zakresie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków 

nieruchomych lub gminnej ewidencji zabytków) opracowanych w okresie na przestrzeni dłuższej niż 

3 (5) lat? 

Odpowiedź: Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w części VII pkt 8 SWZ, składane są na wezwanie 

Zamawiającego, tylko przez wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona.  Do wykonawcy 

zostaną wysłane wzory dokumentów zgodnie z którymi należy wykazać spełnienie tych warunków.  

Na etapie składania ofert, dokumenty te są zbędne. 

 

Pytanie 3: W części VII ust. 8 zostały wyszczególnione podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie 

Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej. Proszę o informację, w 

jakim terminie oferent będzie zobowiązany przedłożyć ww. dokumenty.  

Odpowiedź: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych. 
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