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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, 07 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: 

Zmianie ulega załącznik nr 9 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) poprzez dodanie 

do PFU załączników od nr 42 do nr 49. 

 

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający przekazuje Załączniki od nr 42 do nr 49 do PFU. 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje:  

I. Prace projektowe wielobranżowe muszą być prowadzone równolegle, nie należy zakładać, że 
poszczególne projekty powstają sekwencyjnie, gdyż są one ze sobą ściśle powiązane. 

II. Prace projektowe dotyczące projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego obejmują swoim 
zakresem projekty branżowe opisane w PFU, wykonane i uszczegółowione w stopniu 
umożliwiającym ich wykorzystanie podczas procedury uzyskania pozytywnej opinii na użytkowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

III. W przedmiotowym postępowaniu do obowiązków Wykonawcy nie należy uzyskanie pozwolenia 
na budowę, Zamawiający posiada aktualne i obowiązujące pozwolenie na budowę nr 
277/WIL/2016 z dnia 29.09.2016 r. wydane przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 

IV. Karta materiałowa załączona jako załącznik nr 7 do umowy stanowi wzór dokumentu 
przewodniego do zatwierdzenia urządzeń/materiałów/projektów/systemów. Zamawiający nie 
określa sposobu podziału dokumentów do zatwierdzenia, Wykonawca samodzielnie podzieli 
informacje przekazywane do akceptacji w sposób czytelny dla obu stron. Zamawiający dopuszcza 
przedstawianie na jednej karcie materiałowej np. jeden kompletny system. 
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V. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że udostępnia załącznik nr 9 do SIWZ Program 
Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z naniesionymi pozostałymi zmianami, w którym usunięto treść 
poprzez jej przekreślenie lub zmieniono treść poprzez dodanie nowej treści. 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy  (PFU) – w wersji pliku *.pdf 

Załącznik nr 42 do PFU - Rysunek informacyjny – „Rzut terenu zewnętrznego” – w wersji pliku *.dwg 

Załącznik nr 43 do PFU - Rysunek informacyjny – „Rzut parteru” – w wersji pliku *.dwg 

Załącznik nr 44 do PFU - Rysunek informacyjny – „Rzut Muzeum”  – przedstawienie zakresu z nazwami stref, 
strefami pożarowymi oraz ze wskazaniem rozdzielni obiektowych – w wersji pliku *.dwg 

Załącznik nr 45 do PFU- Rysunek informacyjny – „Rzut istniejącej infrastruktury energetycznej na terenie zewnętrznym” 
– w wersji pliku *.pdf 

Załącznik nr 46 do PFU - Rysunek informacyjny – „Rzut Muzeum – rzut  wentylacji”  – w wersji pliku *.pdf 

Załącznik nr 47 do PFU - Rysunek informacyjny – „Przekrój”  – w wersji pliku *.pdf 

Załącznik nr 48 do PFU „Karta materiałowa” – w wersji pliku *.doc 

Załącznik nr 49 do PFU „Wytyczne dotyczące zasilania multimediów” – w wersji pliku *.pdf 

 


