
 
Konstancin Jeziorna, dn. 12.04.2018 r. 

 

KDK/ZP/3/1/2019 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach 

projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej” 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej” Działanie 5.3 

Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku.  

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1 

 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w zakresie wskazanym poniżej. 
 

1) Rozdz. XIV. Wymagania dotyczące wadium ust 6.  

 

Treść przed zmianą: 

„W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 

powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:” 

 

Treść po zmianie: 

„W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 2 lit. b-f 

powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:” 

 

2)  Rozdz. XX. Opis kryteriów oceny ofert ust. 3 pkt 2 dot. części nr 1 zamówienia:  

 

Treść przed zmianą:  

„Okres gwarancji  10% - 10 pkt 

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres 

udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 10 pkt otrzyma oferta z najdłuższym 

wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 

minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia 

gwarancji na okres krótszy niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku 

złożenia oferty z okresem gwarancji równym 96 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma 

maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (10 pkt). 

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:  
 

       G n 

             G = ────────────── X 10 

        G max 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,  

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, 



 
G n – okres gwarancji badanej oferty. 

 

Treść po zmianie: 

„Okres gwarancji  10% - 10 pkt 

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej 

gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 10 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym 

okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 

60 miesięcy, a maksimum 96 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.  

W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona, 

a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 96 miesięcy lub dłuższym oferta 

otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (10 

pkt). Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:  
 

       G n 

             G = ────────────── X 10 

        G max 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,  

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, 

G n – okres gwarancji badanej oferty.” 

 

3) Rozdz. XX. Opis kryteriów oceny ofert ust. 3 pkt 2 dot. części nr 2,3,4,5 zamówienia: 

 
Treść przed zmianą:  

„Okres gwarancji  40% - 40 pkt 

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres 

udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym 

wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na DOSTARCZONE W ZALEŻNOŚCI OD 

CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE Wykonawca składa ofertę: 

oświetlenie wystawiennicze, wyposażenie biurowe, wyposażenie wystawiennicze oraz 

multimedia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku 

udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona,                              

a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym 

oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny 

ofert (40 pkt). Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:  
 

       G n 

             G = ────────────── X 40 

        G max 

 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,  

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, 

G n – okres gwarancji badanej oferty. 

 

Treść po zmianie: 

„Okres gwarancji  40% - 40 pkt 



 
Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres 

udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym 

wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na DOSTARCZONE W ZALEŻNOŚCI OD 

CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE Wykonawca składa ofertę: 

oświetlenie wystawiennicze, wyposażenie biurowe, wyposażenie wystawiennicze oraz 

multimedia na okres minimum 24 miesięcy, a maksimum 60 miesięcy, licząc od daty 

odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesięcy 

oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 

miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt  

w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt). Liczba punktów zostanie przyznana 

według następującego wzoru:  
 

       G n 

             G = ────────────── X 40 

        G max 

 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,  

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, 

G n – okres gwarancji badanej oferty. 

 

4) Rozdział XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia,  które będą 

wprowadzone do umowy oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje 

Zamawiający: 

 

Treść przed zmianą: 

„Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy                                 

w stosunku do treści oferty.” 

 

Treść po zmianie:  

„Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9a – 9e do SIWZ. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy                                 

w stosunku do treści oferty.” 

 

5) Załącznik nr 1 – formularz oferty ust. 4: 

 

Treść przed zmianą: 

„WADIUM w wysokości: 

 ......................................................... wnieśliśmy w wymaganym terminie  

w formie _____________________________________________. Wadium należy zwrócić na  

rachunek ________________________________________________  

(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)” 

 

 



 
Treść po zmianie: 

Dotyczy części nr 1 – wadium w wysokości ……………………….., wnieśliśmy w wymaganym 

terminie w formie ………………………………. Wadium należy zwrócić na rachunek 

……………………………………… (jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)1 

Dotyczy części nr 2 – wadium w wysokości ……………………….., wnieśliśmy w wymaganym 

terminie w formie ………………………………. Wadium należy zwrócić na rachunek 

……………………………………… (jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)2 

Dotyczy części nr 3 – wadium w wysokości ……………………….., wnieśliśmy w wymaganym 

terminie w formie ………………………………. Wadium należy zwrócić na rachunek 

……………………………………… (jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)3 

Dotyczy części nr 4 – wadium w wysokości ……………………….., wnieśliśmy w wymaganym 

terminie w formie ………………………………. Wadium należy zwrócić na rachunek 

……………………………………… (jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)4 

Dotyczy części nr 5 – wadium w wysokości ……………………….., wnieśliśmy w wymaganym 

terminie w formie ………………………………. Wadium należy zwrócić na rachunek 

……………………………………… (jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)5 

 

6) Załącznik nr 9a do SIWZ § 6: 

 

Dodano ust. 4 o następującej treści: 

„Zamawiający może wstrzymać realizację prac o dowolny termin, jednak nie dłużej niż w 

łącznym wymiarze 6 miesięcy. Powyższe nie stanowi opóźnienia w terminowym wykonaniu 

umowy.” 

 

7) Załącznik nr 9b do SIWZ § 2: 

 

Dodano ust. 6 o następującej treści: 

„Zamawiający może wstrzymać realizację prac o dowolny termin, jednak nie dłużej niż                 

w łącznym wymiarze 10 miesięcy. Powyższe nie stanowi opóźnienia w terminowym 

wykonaniu umowy.” 

 

8) Załącznik nr 9c do SIWZ § 6: 

 

Treść przed zmianą: 

„Termin zakończenia. 

Termin wykonania zamówienia: …………………………………………………” 

 

 

Treść po zmianie: 

„Termin zakończenia. 

Termin wykonania zamówienia: ………………………………………………… 

                                                 
1 Skreślić, jeśli Wykonawca na daną część nie składa oferty.  
2 Skreślić, jeśli Wykonawca na daną część nie składa oferty.  
3 Skreślić, jeśli Wykonawca na daną część nie składa oferty.  
4 Skreślić, jeśli Wykonawca na daną część nie składa oferty.  
5 Skreślić, jeśli Wykonawca na daną część nie składa oferty.  



 
Zamawiający może wstrzymać realizację prac o dowolny termin, jednak nie dłużej niż w 

łącznym wymiarze 10 miesięcy. Powyższe nie stanowi opóźnienia w terminowym 

wykonaniu umowy.” 

 

9) Załącznik nr 9d do SIWZ § 6: 

Treść przed zmianą: 

„Termin zakończenia. 

Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………” 

 

Treść po zmianie: 

„Termin zakończenia. 

Termin wykonania zamówienia: …………………………………………… 

Zamawiający może wstrzymać realizację prac o dowolny termin, jednak nie dłużej niż  

w łącznym wymiarze 12 miesięcy. Powyższe nie stanowi opóźnienia w terminowym 

wykonaniu umowy.” 

 

10) Załącznik nr 9e do SIWZ §2: 

Dodano ust. 6 o następującej treści: 

„Zamawiający może wstrzymać realizację prac o dowolny termin, jednak nie dłużej niż w 

łącznym wymiarze 10 miesięcy. Powyższe nie stanowi opóźnienia w terminowym 

wykonaniu umowy.” 

 

11) Załącznik nr 9e do SIWZ § 9 ust. 2: 

Treść przed zmianą: 

„Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Wykonawca może także odstąpić od umowy w 

przypadku: 

 

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez 

Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,; 

2) gdy Wykonawca przerwał realizację niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni.” 

 

Treść po zmianie: 

„Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Zamawiający może także odstąpić od umowy w 

przypadku: 

 

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez 

Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,; 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni. 



 
 

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi modyfikacjami zmianie ulega również 

termin składania ofert. Z uwagi na powyższe, postanowienia SIWZ odnoszące się do terminu 

składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu otrzymują brzmienie:  
Rozdział XVI ust. 15  

Treść po zmianie: 

Oferta na: 

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach 

projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”  

Dotyczy części nr ….. 

Nr sprawy KDK/ZP/1/3/2018 

Nie otwierać przed dniem 15.04.2019 r. godz. 10:30 

 

Treść po zmianie: 

Oferta na: 

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach 

projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”  

Dotyczy części nr ….. 

Nr sprawy KDK/ZP/1/3/2018 

Nie otwierać przed dniem 17.04.2019 r. godz. 14:00 

 

Rozdział XVII. Miejsce oraz termin składania ofert ust. 1 

Treść przed zmianą: 

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 15 niniejszej SIWZ 

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10:00 w 

siedzibie Zamawiającego, tj. Sekretariat, parter, pokój nr 1.21, 05 – 510 Konstancin 

Jeziorna, ul. Mostowa 15.  

Treść po zmianie: 

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 15 niniejszej SIWZ 

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2019 r. do godz. 13:30 w 

siedzibie Zamawiającego, tj. Sekretariat, parter, pokój nr 1.21, 05 – 510 Konstancin 

Jeziorna, ul. Mostowa 15. 

 

Rozdział XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

Treść przed zmianą: 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie 

Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05 – 510 Konstancin Jeziorna, ul. 

Mostowa 15. 

Treść po zmianie: 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2019 r. o godz. 14:00, w siedzibie 

Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05 – 510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 

15. 

 

W konsekwencji, Zamawiający informuje, że zmianie ulegają postanowienia ogłoszenia o 

zamówieniu.  

 

Anna Klonowska – Z-ca Dyrektora KDK 

(na oryginale właściwy podpis) 


