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Warszawa, 19 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 V. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP,  

Przed zmianą: 

Dodatkowo ponad przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP (przesłanki 

obligatoryjne) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanka fakultatywna), tj. w stosunku do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 

ze zm.); 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna), który naruszył 

obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

Po zmianie: 

Dodatkowo ponad przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP (przesłanki 

obligatoryjne) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanka fakultatywna), tj. w stosunku do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
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restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 

ze zm.); 

2. Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1 pkt 1.1:  

Przed zmianą: 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 

12-23 ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne) w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna); 

Po zmianie: 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 

12-23 ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne) w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP(przesłanka fakultatywna); 

3. Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 2:  

Przed zmianą: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP w zw. z 

art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 

Po zmianie: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP w zw. z 

art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

4. Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 6:  

Przed zmianą: 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

Po zmianie: 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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5. Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 10:  

Przed zmianą: 

Jednocześnie, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – SIWZ, na zasadach 

określonych w Rozdziale VII SIWZ.  

Po zmianie: 

Jednocześnie, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.1 – SIWZ, na zasadach określonych 

w Rozdziale VII SIWZ.  

6. Rozdział VII. 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania: 

Przed zmianą: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 
2.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  

2.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

2.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; z 
zastrzeżeniem punktu 4  Rozdziału VII SIWZ. 

2.4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1170 z późn. zm.) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 8) ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 3d do SIWZ; 

2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane 
dokumenty  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2.6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 PZP – stanowiące załącznik nr 3c do SIWZ 

2.7. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.6., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
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86 ust. 5 PZP, tj. informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Po zmianie: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 
2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; z 
zastrzeżeniem punktu 4  Rozdziału VII SIWZ. 

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane 
dokumenty  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 PZP – stanowiące załącznik nr 3c do SIWZ 

2.4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.3., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 PZP, tj. informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7. Rozdział VII. 4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów, pkt 1): 

Przed zmianą: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia dokumentów określonych w pkt 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2 

Po zmianie: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia dokumentów określonych w pkt 2.1., 3.1., 3.2 

8. Rozdział VII. 4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów, pkt 2): 

Przed zmianą: 

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 

2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.,3.2 

Po zmianie: 

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 

2.1., 3.1.,3.2 
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9. Rozdział VII. 4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów, pkt 4): 

Przed zmianą: 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,  jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

Po zmianie: 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2.1, 3.1, 3.2  jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

10. Rozdział VII. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych, pkt 1): 

Przed zmianą: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII. 2.1, 2.2., 2.3, przedkłada: dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

Po zmianie: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII. 2.1 przedkłada: dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

11. Rozdział VII. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych, pkt 2): 

Przed zmianą: 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
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wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W 

takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach 

o których mowa w pkt a i b. 

Po zmianie: 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W 

takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach 

o których mowa w lit. a). 

12. 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 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.2.JM.2020”. 
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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 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.2.JM.2020”. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 27 marca 2020 r. godz. 11:30 

13. Rozdział XIII.2 Termin składania ofert: 

Przed zmianą : 

Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2020 r. o godz. 12:00 
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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 27 marca 2020 r. godz. 11:00 

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

godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

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

Przed zmianą : 

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. 

Po zmianie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 r. godz. 11:30 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. 

15. Zostaje usunięty załącznik nr 3d do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy. 

16. Ujednoliconą wersje załączników nr 3a, 3b, 3c do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy, stanowią 

zamieszczone na stronie BIP Muzeum: załączniki nr 3a, 3b, 3c do SIWZ  – Oświadczenia 

Wykonawcy - wersja ujednolicona z dnia 19.03.2020 r. 

17. Ulegają zmianie: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jej ujednoliconą wersję stanowi 

zamieszczony na stronie BIP Muzeum dokument o nazwie: SIWZ - wersja ujednolicona z dnia 

19.03.2020 r. 

2) Załączniki nr 3a, 3b, 3c  do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy. Ich ujednoliconą wersje stanowi 

zamieszczony na stronie BIP Muzeum dokument o nazwie: załączniki nr 3a, 3b, 3c do SIWZ – 

Oświadczenia Wykonawcy - wersja ujednolicona z dnia 19.03.2020 r.  

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian. 
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