Ogłoszenie nr 2021/BZP 00187752/01 z dnia 2021-09-21

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa dozoru ekspozycji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 02-958
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ezaborska@muzeum-wilanow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187752/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-21 15:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00183915/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe
Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od
dnia 01.11.2021 r.
2. 1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ,
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- oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b do SWZ,
- oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, którego wzór
stanowi załącznik nr 3e do SWZ,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 7
do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
- oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do
SWZ.
3. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca:
1) jest zobowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w
podrozdziale XX.2. pkt 1 lit. b-e. Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu
najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia Umowy z uwagi na to, iż projekt
zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego,
2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach
VAT – tzw. „biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162/ (jeśli dotyczy),
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców
Po zmianie:
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 1 listopada 2021 r. i będzie obowiązywać przez
12 miesięcy lub krócej z uwagi na wykorzystanie przez Zamawiającego kwoty o której mowa w
§7 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. 1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ,
- oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b do SWZ,
- oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, którego wzór
stanowi załącznik nr 3e do SWZ,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 7
do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
- oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do
SWZ.
3. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca:
1) jest zobowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w
podrozdziale XX.2. pkt 1 lit. b-e. Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu
najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia Umowy z uwagi na to, iż projekt
zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego,
2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach
VAT – tzw. „biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162/ (jeśli dotyczy),
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00187752/01 z dnia 2021-09-21

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane jest dokonywanie zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których
mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
3. Zgodnie z art. 455 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy może ulec proporcjonalnej zmianie w przypadku zmiany (także obniżki) stawki
podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić szczegółowe wyliczenie, sporządzone na podstawie nowych przepisów, całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Wykonawca może na etapie realizacji usługi dokonać zmiany osób skierowanych do realizacji
zadań dozoru ekspozycji Muzeum , pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Muzeum na piśmie.
Nowo wskazane osoby muszą spełniać co najmniej takie same wymagania jak określone w
SWZ.
5. Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wszelkie zmiany w
zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, jak również wszelkie informacje mające
znaczenie i wpływ na realizację Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6. Jeśli w okresie obowiązywania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od dnia 01.11.2021 r. łączny
czas realizacji usługi będzie mniejszy niż 12 000 godzin, Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany terminu realizacji umowy o czas pozwalający na zrealizowanie przedmiotu zamówienia
w wymiarze 12 000 godzin.
Po zmianie:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane jest dokonywanie zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których
mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
3. Zgodnie z art. 455 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy może ulec proporcjonalnej zmianie w przypadku zmiany (także obniżki) stawki
podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić szczegółowe wyliczenie, sporządzone na podstawie nowych przepisów, całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Wykonawca może na etapie realizacji usługi dokonać zmiany osób skierowanych do realizacji
zadań dozoru ekspozycji Muzeum , pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Muzeum na piśmie.
Nowo wskazane osoby muszą spełniać co najmniej takie same wymagania jak określone w
SWZ.
5. Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wszelkie zmiany w
zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, jak również wszelkie informacje mające
znaczenie i wpływ na realizację Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6. W okresie obowiązywania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od dnia 01.11.2021 r. łączny czas
realizacji usługi będzie nie mniejszy niż 12 000 godzin.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-09-27 09:00
Po zmianie:
2021-09-29 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-09-27 09:30
Po zmianie:
2021-09-29 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-10-26
Po zmianie:
2021-10-28
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowo zmianie uległy załączniki: Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi - załącznik
nr 5 do SWZ, Wzór umowy - załącznik nr 6 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr
1 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Umowy, Kryterium - Załącznik
nr A do Formularza oferty,
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