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Ogłoszenie nr 560134080-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.
Warszawa: 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
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520017-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540050548-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510069054-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Krajowy numer
identyfikacyjny 01095603800000, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225442700, e-mail zamowienia@muzeum-wilanow.pl, faks
+48228423116.
Adres strony internetowej (url): https://www.wilanow-palac.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
KF.AZ.2401.2.JM.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji wykonawczej
odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z
jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej jako „Projekt”) w
zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), a
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także z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego Projektu w zakresie określonym w
§ 6 istotnych postanowień umowy i przekazaniem Zamawiającemu opracowanego przedmiaru
robót i kosztorysu inwestorskiego, decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego pozwolenia na budowę dla Projektu 2)
Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
użytkowników
II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Terminy wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy (tj. 21 kwietnia 2020 r.) do dnia
03 lipca 2020 r. (tj. do dnia wynikającego ze złożonej oferty),

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: 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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:
LANDSCAPE STUDIO Sp. z o.o., kontakt@landscapestudio.pl, ul. Kakadu 19, 05-503,
Głosków, kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
30300.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1) Zmianie ulega § 2 ust. 1 Umowy o brzmieniu: Terminy wykonania przedmiotu umowy wskazany
w § 1 ust. 1 od dnia podpisania umowy do dnia 03 lipca 2020 r. (tj. do dnia wynikającego ze
złożonej oferty), który otrzymuje następujące brzmienie: Termin wykonania przedmiotu umowy
wskazany w § 1 ust. 1: od dnia podpisania umowy do dnia 04 września 2020 r. 2) Pozostałe
postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa Pzp) § 10 ust. 2 Umowy w związku z § 7 ust. 1,
ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 Umowy, w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
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szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 374, 567, 568) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 878) dokonuje się zmiany postanowień przedmiotowej Umowy
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z nią kolejne ograniczenia wprowadzane przez Rząd
RP (m.in. graniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, zamknięcie instytucji kultury w tym
muzeów, szkół, przeszkoli i żłobków) spowodowały (zarówno stronnie Muzeum jak również po
stronie Wykonawcy jak innych urzędów) nieobecności zarówno etatowych pracowników jak
również pracowników świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek
pracy, którzy uczestniczyli w realizacji przedmiotowej umowy. W wyniku czego wydłużenie czasu
pracy urzędów z powodu pandemii COVID-19 a co za tym idzie: 1) Wysłużenie czasu oczekiwania
na uzyskanie przez Zleceniobiorcę urzędowej mapy zasadniczej do celów projektowych (to materiał
wyjściowy do rozpoczęcia pracy projektowej). 2) Wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje urzędu
(ws. Pozwolenia na budowę i zgody MWKZ). 3) Ograniczenie możliwości spotkania z
przedstawicielami Zamawiającego celem omówienia szczegółów projektu. 4) Ograniczenie
możliwości spotkania z przedstawicielami podmiotów realizujących na terenie Muzeum prace
budowlane o zakresie krzyżujących się z zakresem przedmioty umowy 136/Co/LP/2020. W
związku z tym nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonana zmiana terminu realizacji umowy: 1) nie wpływa na zakres i sposób wykonania
przedmiotu umowy określony w umowie podstawowej, 2) nie wpływa na zmianę wynagrodzenia
umownego określonego w umowie podstawowej.
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