
 

 
Znak sprawy KF.AZ.2401.1.JM.2020 

Warszawa, dnia 19.03.2020 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. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

Działając na podstawie 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Zamawiający przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1:  

Inwentaryzacja zieleni (gospodarka jest w zakresie zamówienia, a czy także inwentaryzacja?) 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiający posiada zaktualizowaną w 2019 roku inwentaryzację drzewostanu części parku, 

której dotyczy przedmiotowe postępowanie. 

Pytanie nr 2:  

Mapa dc. projektowych (czy Muzeum posiada mapę syt. - wys. i z jakiego okresu?) 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Pozyskanie aktualnej mapy jest w gestii Wykonawcy. Muzeum przekaże jedynie materiał 

sporządzony na mapie zasadniczej z 2012 roku (w układzie rzeczywistym) celem przeniesienia 

przez Wykonawcę oczekiwanego przez Zamawiającego przebiegu projektowanych ścieżek do 

projektu budowlanego. 

Pytanie nr 3:  

Proszę także o podpowiedź, gdzie będzie można dostarczyć ofertę osobiście - przez telefon 

dowiedziałam się, że sekretariat jest czynny w tym tygodniu, a co będzie w przyszłym, pani nie 

umiała powiedzieć. 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający zaleca aby ofertę w przedmiotowym postepowaniu złożyć za pośrednictwem 

funkcjonujących na rynku pocztowych operatorów. Ofertę przygotowaną zgodnie z treścią SIWZ, 

należy dostarczyć na dres: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 
Zamówienia Publiczne 

W razie jakichkolwiek zmian w sposobach dostarczania ofert, wiążące informacje na bieżąco 

pojawiać się będą na stronie BIP  Zamawiającego (https://www.wilanow-palac.pl/bip) w 

zakładce „Zamówienia publiczne” 

https://www.wilanow-palac.pl/bip
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