
Muzeum Niepodległości w Warszawie     Warszawa, 19 sierpnia 2021 r. 

ul. Al. Solidarności 62 

00-240 Warszawa 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące 

pytania w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa kompleksowego 

sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących do Muzeum Niepodległości i jego 

Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej: 

1. Jaka jest powierzchnia okien do umycia? 

2. Jaka jest powierzchnia prania wykładziny dywanowej? 

3. Jak często wymagana jest obecność pracownika w Pałacu Przybendowskich w 

godzinach 15-19? 

4. Jak często wymagana jest obecność pracownika w weekendy oraz podczas 

popołudniowych imprez w Cytadeli? 

5. Ile jest pracowników Muzuem Niepodległości? 

6. Ile średnio jest osób odwiedzających wewnątrz Państwa obiekty? 

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na ww. postawione pytania: 

Odp 1: Zamawiający nie dysponuje wiedzą dotyczącą metrażu powierzchni okien do umycia. W 

Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający z uwagi na charakter obiektów w których mają być 

realizowane usługi zalecał przeprowadzenie wizji lokalnej.  

Odp 2: Całkowita powierzchnia prania wykładziny dywanowej w siedzibie głównej Muzeum 

Niepodległości w Warszawie (w Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów) i w jego Oddziałach – Muzeum 

Więzienia Pawiak i w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej wynosi obecnie łącznie około: 440 m2 

Odp 3: Gotowość do świadczenia usług przez 1 osobę w godzinach pomiędzy 15:00 a 19:00 w Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów jest uzależniona od ilości imprez odbywających się w Pałacu 

obejmujących m.in. ww. godziny w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający na dzień dzisiejszy 

nie jest w stanie przewidzieć z góry ilości imprez, które odbędą się w okresie 18 miesięcy począwszy 

od października 2021 r. Przy czym informujemy, że w okresie od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. 

(tj. w czasie pandemii) nasze zapotrzebowanie na pracę w ww. godzinach wyniosło 31 godzin.  

Odp 4: Gotowość osoby sprzątającej podczas popołudniowych i wieczornych imprez w Cytadeli oraz w 

soboty i niedziele jest uzależniona od ilości imprez odbywających się w Cytadeli w ww. okresie. 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć z góry ilości imprez, które odbędą się w okresie 18 miesięcy 

począwszy od października 2021 r. w Cytadeli. Przy czym informujemy, że w okresie od kwietnia 2020 

r. do sierpnia 2021 r. (tj. w czasie pandemii) nasze zapotrzebowanie na pracę w godzinach 

popołudniowych, wieczornych i w soboty i niedziela wyniosło łącznie 19 godzin.  

Odp 5: Na dzień dzisiejszy Muzeum Niepodległości w Warszawie zatrudnia 61 pracowników. 



 

Odp 6: W okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. według naszych statystyk: 

a) Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów odwiedziło 648 osoby, 

b) Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odwiedziło 4339 osób, 

c) Muzeum Więzienia Pawiak odwiedziło 7612 osób. 

 

 

Z poważaniem, 
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