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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, 09 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 45 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  14 maja 2019 r. o godz. 11:00 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 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 45 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 45 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. „ 

 

5) Usuwa się pkt VII.4 SIWZ  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty 

budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

6) We wzorze umowy (Załączniku nr 8 do SIWZ)  w § 17 ust. 3 dodaje się pkt b.10), który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„w przypadku gdy organ wydający decyzję administracyjną, pozwolenie, uzgodnienie lub 

postanowienie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opóźni się z terminem wydania  

w stosunku do terminu obowiązującego dany organ na mocy odpowiednich przepisów prawa; 

termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile organ wydający opóźnił się w stosunku 

do terminu wynikającego z odpowiednich przepisów prawa ” 

 

7) Zmienia się treść pkt XVI.3 Dokumenty przed zawarciem Umowy, w którym dodaje się 

następującą treść: 

 

„- Karty katalogowe kluczowych elementów systemu: 
1) Zakres nr 1 (System sygnalizacji pożaru / SAP) 
Karty katalogowe dotyczące: czujek, centralki. 
 
2) Zakres nr 2 (Dźwiękowy system ostrzegawczy/ DSO) 
Karty katalogowe dotyczące: głośników, centralki. 
 
3) Zakres nr 3 (Kontrola dostępu / KD) 
Karty katalogowe dotyczące: czytniki, centralki. 
 
4) Zakres nr 4 (System telewizji przemysłowej / CCTV) 
Karty katalogowe dotyczące: kamery, rejestratory. 
 
5) Zakres nr 5 (Oświetlenie ekspozycyjne) 
Karty katalogowe dotyczące: oprawy,  
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6) Zakres nr 6 (System sygnalizacji włamania i napadu / SSWIN) 
Karty katalogowe dotyczące: czujników PIR, kontaktrony, centralki, czujniki specjalistyczne. 
 
7) Zakres nr 7 (Instalacje elektryczne) 
Karty katalogowe dotyczące: kable, koryta kablowe. 
 
8) Zakres nr 8 (Lokalna sieć komputerowa / LAN) 
Karty katalogowe dotyczące: urządzenia wykonawcze. 
 
9) Zakres nr 9 (Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) 
Karty katalogowe dotyczące: oprawy oświetleniowe. 
 
10) Zakres nr 10 (Elektroniczny system obsługi klienta / ESOK) 
Karty katalogowe dotyczące: bramki dostępu, system obsługi. 
 
11) Zakres nr 12 (Oświetlenie zewnętrzne) 
Karty katalogowe dotyczące: latarnie zewnętrzne. 
 
12) Zakres nr 14 (Rozbudowa infrastruktury energetycznej rozdzielczej) 
Karty katalogowe dotyczące: główne elementy wykonawcze.” 

 

 

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. 

 


