
 

Znak sprawy: DAS.2402.1.1.RE.2023 

Warszawa, 09.03.2023 r. 

Dotyczy:  

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 
2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710, 1812, 1933, 2185), pn.: „Wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w 
Pałacu Króla Jana III oraz w Villi Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, znak sprawy: 
DAS.2402.1.1.RE.2023 
 

 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia 

z dnia 8.03.2023 r. w następujący sposób: 

1) Dotychczasowy zapis ust. 1.2. w/w zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w 
Pałacu Króla Jana III oraz w Villi Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z 
przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem 
opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który 
stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 
Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji lokalnej przez Projektanta. 
Będzie to możliwe w dniach 15-17.03.2023 r. po uprzednim umówieniu wizyty.  

2) Dotychczasowy zapis ust. 7 w/w zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin składania ofert: do dnia 24.03.2023 r. do godz. 16:00 

3) Dotychczasowy zapis § 20 Ubezpieczenia ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 5 do zapytania ofertowego) 
otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym Przedmiot 
umowy, na kwotę 100.000,00PLN (słownie: sto tysięcy zł), na dowód  czego przedstawia kopię 
polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Kopia polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi 
załącznik nr 5 do Umowy. 

Załącznik do pisma: zmodyfikowany wzór umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) 

Dokument zatwierdził  
Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 


