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Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
ul.  Prymasa Augusta Hlonda 1 

02-972 Warszawa 
tel.: (22) 308 14 91 

e-mail: przetarg@muzeumjp2ipw.pl 
 

 
Warszawa, 06 maja 2019 r. 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Instalacje elektryczne i niskoprądowe Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego 
 
oznaczenie sprawy 121/DPI/PN/2019 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z 

póź.zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 

zakresie: 

1) Zmianie ulega pkt IV.5 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

IV.5 Termin wykonania zamówienia 

        Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy, 
        Zakończenie realizacji Zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania Umowy tj. do czasu 
        faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do 
        odbioru końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy. 
        Zakończenie realizacji Prac projektowych: do 30 dni od dnia podpisania Umowy 

2) Zmianie ulega termin składania ofert (pkt XIII.2 SIWZ) oraz termin otwarcia ofert (pkt 
XIII.3 SIWZ ppkt 1), tj.: 
 
Termin składania ofert upływa dnia  10 maja 2019 r. o godz. 11:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 11:30  
 

3) Zmianie ulega pkt 1.4 Formularza ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 
 
1.4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach: 
 
Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy, 
Zakończenie realizacji Zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania Umowy tj. do czasu 
faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do 
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        odbioru końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy. 
        Zakończenie realizacji Prac projektowych: do 30 dni od dnia podpisania Umowy 

4)  
Zmianie ulega Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w następującym zakresie: 
a) Zmianie ulega § 2 ust 1, który otrzymuje brzmienie: 
 

„1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 
do Umowy w terminie  

a) do 90 dni od dnia podpisania Umowy tj. do czasu faktycznego zakończenia Robót 
budowlanych;  

b) termin zgłoszenia Inwestycji do odbioru końcowego do 100 dni od dnia podpisania 
Umowy. 

c) Zakończenie realizacji Prac projektowych: do 30 dni od dnia podpisania Umowy 
Wykonawca zapewnia, że termin, o którym mowa w pkt b) powyżej  uwzględnia wszelkie prace 
konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w 
szczególności terminy te są w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu 
stanowiącego przedmiot umowy. „ 
 
b) Zmianie ulega § 2 ust 3, który otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Harmonogram będzie zawierał co najmniej zakres rzeczowy Prac projektowych i Robót z 
uwzględnieniem poszczególnych etapów Prac projektowych i Robót oraz prac podlegających 
odbiorom częściowym i terminów ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom  częściowym 
podlegać będą tylko w pełni zakończone opracowania projektowe i elementy robót lub możliwe 
do wyraźnego wydzielenia ich części, cenę za wykonanie robót i prac z uwzględnieniem 
poszczególnych etapów w tym  w rozbiciu na cenę  netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 
Harmonogram będzie zawierał elementy robót  i prac podlegające fakturowaniu z podziałem na  
Zakresy zgodnie z Formularzem cenowym w terminie 30 dni od dnia  dokonania Odbioru 
Końcowego z zastrzeżeniem wartości wynagrodzenia i jego podziału zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy.  
Harmonogram musi uwzględniać i zapewniać wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 100 dni od 
dnia podpisania Umowy.  Za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się dokonanie Odbioru 
Końcowego oraz zdanie Terenu budowy.  
 
c) Zmianie ulega § 2 ust 7, który otrzymuje brzmienie: 

 
7. Zmiana Harmonogramu bez zmiany terminu określonego w ust. 1  pkt b), nie stanowi 
zmiany Umowy. 
 
d) Zmianie ulega § 2 ust 8, który otrzymuje brzmienie: 

 
8. Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt Program Zapewnienia 
Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań Umowy. Wykonawca przedłoży Program 
Zapewnienia Jakości Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od podpisania Umowy z 
uwzględnieniem: 
1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Terenie budowy; 
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2) procedur zarządzania służących zachowaniu terminu zakończenia Prac projektowych i Robót 
budowlanych, w  tym termin zgłoszenia Zadania do odbioru końcowego, do 100 dni od dnia 
podpisania Umowy.  
3) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 
4) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosują się do 
wymagań zarządzania jakością, w tym procedur zapewnienia przez Wykonawcę płynności 
finansowej dla potrzeb bieżącego regulowania wszelkich płatności dla Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców). 
Zamawiający będzie upoważniony do kontroli każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości. 
 
 
 
W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający przekazuje Wzór Załącznika nr 1 do SIWZ 
(Formularza oferty) po zmianach. 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 


