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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAKRESU ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO ORAZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZAWARTEGO WE WZORZE UMOWY 
 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą 
  „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”. 

 
 

W związku z prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego z dnia 17.02.2023 r. 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą 
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie” informuję, 
że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
dokonał zmian treści zakresu zapytania ofertowego oraz treści opisu przedmiotu zamówienia 
zawartego we wzorze umowy. Zmiany dotyczą częstotliwości utrzymania czystości  
w pomieszczeniach biurowych w skrzydle administracyjno-biurowym oraz dziale Historii 
Lotnictwa i Edukacji oraz sprzątania dodatkowo samolotu An-26.  
W treści zapytania ofertowego wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1. Pkt. III. ppkt. 2. lit. g) otrzymuje brzmienie „Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach 
biurowych w skrzydle administracyjno-biurowym oraz dziale Historii Lotnictwa  
i Edukacji o łącznej powierzchni 390 m2 tj. ścieranie kurzu z mebli, parapetów, ram 
okiennych oraz żaluzji, usuwanie pajęczyn, opróżnianie koszy na śmieci oraz 
niszczarek, wymiana worków na śmieci, z częstotliwością raz w tygodniu”. 

2. Pkt. III. ppkt. 2. lit. n) otrzymuje brzmienie „Sprzątaniu samolotu JAK-40 i An-26 oraz 
śmigłowca MI-6 wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej 
niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września”. 

W treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wprowadzone 
zostały następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 2. lit. g) otrzymuje brzmienie „Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach 
biurowych w skrzydle administracyjno-biurowym oraz dziale Historii Lotnictwa  
i Edukacji o łącznej powierzchni 390 m2 tj. ścieranie kurzu z mebli, parapetów, ram 
okiennych oraz żaluzji, usuwanie pajęczyn, opróżnianie koszy na śmieci oraz 
niszczarek, wymiana worków na śmieci, z częstotliwością raz w tygodniu”. 

2. § 2 ust. 2. lit. n) otrzymuje brzmienie „Sprzątaniu samolotu JAK-40 i An-26 oraz 
śmigłowca MI-6 wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej 
niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września”. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert w związku z wprowadzonymi 
zmianami. Zapytanie ofertowe po zmianach oraz wzór umowy stanowią załączniki do 
niniejszej informacji. 
 

 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 
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