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Warszawa, 04.06.2020 r. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn.: 

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno 

– inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na 

dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.– dalej jako „ustawa Pzp”) Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SIWZ w następującym zakresie: 

 

 

I. Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

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

 

Przed zmianą: 

  
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 20 października 2020 r. w 

tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II – przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska  

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do 20 października 2020 r.  

 

Po zmianie: 

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r. w 

tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II – przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska  

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do 30 października 2020 r.  
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2. Rozdział VIII.1 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, pkt. 4) 

 

Przed zmianą : 

 

Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VII ust. VII.2 oraz ust. VII 3 Wykonawcy przekazują 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem 

elektronicznym  lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym na adres: 

ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

 

Po zmianie: 

 

Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VII ust. VII.2 oraz ust. VII 3 Wykonawcy przekazują 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem 

elektronicznym  lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym na adres: 

ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

 

 

3. Rozdział VIII.3 Adres dla korespondencji, pkt. 1) 

 

Przed zmianą : 

 

Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: 

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

02-958 Warszawa 
lub na e-mail: zamowienia@muzeum-wilanow.pl 

 

Po zmianie: 

 

Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa 

Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne) 

lub na e-mail: zamowienia@muzeum-wilanow.pl lub ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

 

 

4. Rozdział XI.2 Forma oferty, ppkt. 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 badań na podstawie  Projektu robót 

geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
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Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020”. 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 4 czerwca 2020 r. godz. 10:30 

 

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 badań na podstawie  Projektu robót 

geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020”. 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 10 czerwca 2020 r. godz. 10:30 

 

 

5. Rozdział XIII.1 Miejsce składania ofert: 

 

Przed zmianą : 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Zamówienia Publiczne 

Budynek Kordegardy I p. 

 

Po zmianie: 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa 

Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne) 

 

 

6. Rozdział XIII.2 Termin składania ofert: 

 

Przed zmianą : 

 

Termin składania ofert upływa dnia 4 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 

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

dostarczenia ofert do siedziby Zamawiającego. 

 

Po zmianie: 
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Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2020 r. o godz. 10:00.  

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

dostarczenia ofert do siedziby Zamawiającego. 

 

 

7. Rozdział XIII.3 Otwarcie ofert, ppkt.1): 

 

Przed zmianą : 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 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 10 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 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. 

 

 

 

 

II. Zmiana teści pkt 1, ppkt1) Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Przed zmianą: 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 20 października 2020 r. w tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej do 20 października 2020 r.  

 

Po zmianie: 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r. w tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej do 30 października 2020 r.  

 

 

III. Zmiana treści Wzoru umowy stanowiącego załacznik nr 5 do SIWZ: 
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1. § 2, ust. 1 

 

Przed zmianą: 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy w 

terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 października 2020 r., przy czym Zamawiający wymaga 

osiągnięcia w czasie realizacji Przedmiotu umowy terminów pośrednich, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

 

Po zmianie: 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy w 

terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r., przy czym Zamawiający wymaga 

osiągnięcia w czasie realizacji Przedmiotu umowy terminów pośrednich, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

 

2. § 2, ust. 2 

 

Przed zmianą: 

 

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany Etapami, z zachowaniem terminów wymaganych dla 

poszczególnych Etapów: 

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez BOŚ dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej do 20 października 2020 r.  

 

Po zmianie: 

 

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany Etapami, z zachowaniem terminów wymaganych dla 

poszczególnych Etapów: 

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez BOŚ dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej do 30 października 2020 r.  

 

 

Zamawiający informuje, iż zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią jej integralną 

część. 

Zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały uwidocznione na załączonym dokumencie 

(Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – wersja ujednlicona, Formularz oferty- załacznik nr 2 do 

SIWZ, Wzór umowy – załącznik  nr 5 do SIWZ) kolorem czerwonym przy czym przekreślony tekst oznacza treść 

usuniętą ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W załączeniu Zamawiający przekazuje nowe Załączniki w wersji edytowalnej.  

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
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