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Warszawa, 16 marca 2020 r. 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 
1843 – dalej jako „ustawy Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie projektu 
wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku 
Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
oraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następującym zakresie: 

1. Rozdział IV.5   Termin, odbiory, pkt 1):  

Przed zmianą: 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego ze 

złożonej oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 10 lipca 2020 r. 

Po zmianie: 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego ze 

złożonej oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 17 lipca 2020 r. 

2. Rozdział XI.2 Forma oferty, pkt 2): 

Przed zmianą: 

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej 

nieprzezroczystej paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem:  

Oferta w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia 

przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową 

na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw 

majątkowych dla tego projektu 
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NIE OTWIERAĆ PRZED 19 marca 2020 r. godz. 12:30 

Po zmianie: 

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej 

nieprzezroczystej paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem:  

Oferta w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia 

przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową 

na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw 

majątkowych dla tego projektu 
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NIE OTWIERAĆ PRZED 26 marca 2020 r. godz. 12:30 

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej 

nieprzezroczystej paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: 

3. Rozdział XIII.2 Termin składania ofert: 

Przed zmianą : 

Termin składania ofert upływa dnia 19 marca 2020 r. o godz. 12:00 

W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i 

godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

Po zmianie: 

Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2020 r. o godz. 12:00 

W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i 

godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

4. Rozdział XIII.3 Otwarcie ofert, pkt 1): 

Przed zmianą : 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Budynek Kordegardy – sala konferencyjna I p. 

Po zmianie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Budynek Kordegardy – sala konferencyjna I p. 

5. Rozdział XV.2 Sposób oceny ofert, ust. 2, pkt 2.1 

Przed zmianą : 

2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium termin zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia „T” 

2.1. Sposób obliczenia   T: 

a) od dnia zawarcia umowy do dnia 26 czerwca 2020 r. – 40 punktów  

b) od dnia zawarcia umowy do dnia 03 lipca 2020 r. – 20 punktów 
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c) od dnia zawarcia umowy do dnia 10 lipca 2020 r. – 0 punktów 

Po zmianie: 

2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium termin zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia „T” 

2.1. Sposób obliczenia   T: 

a) od dnia zawarcia umowy do dnia 03 lipca 2020 r. – 40 punktów  

b) od dnia zawarcia umowy do dnia 10 lipca 2020 r. – 20 punktów 

c) od dnia zawarcia umowy do dnia 17 lipca 2020 r. – 0 punktów 

6. Ulegają zmianie: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Jego ujednoliconą wersje stanowi 

zamieszczony na stronie BIP Muzeum: załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - wersja ujednolicona z 

dnia 16.03.2020 r. 

2) Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. Jego ujednoliconą wersje stanowi zamieszczony na stronie 

BIP Muzeum: zał. nr 1 do Wzoru UMOWY - wersja ujednolicona z dnia 16.03.2020 r. 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
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