
 
Konstancin Jeziorna, dn. 10.12.2018 r. 

 

KDK/ZP/12 /1/2018 

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.  

Szanowni Państwo! 

Zamawiający informuje, że uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2452/2018  

z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczącą przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia 

i w konsekwencji - działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sposób następujący: 
 

1) Rozdz. II. Opis przedmiotu zamówienia pkt.1 - poprzez wykreślenie następującej treści: 

„Zamawiający informuje, że na chwilę wszczęcia postępowania nie jest w posiadaniu pozwolenia na 

budowę. Teren budowy zostanie przekazany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji” 

 

2) Wzór umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ): 

a) w § 6 ust. 1 : 

 

Treść przed zmianą:  

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do 300 dni 

kalendarzowych od dnia protokolarnego przejęcia Terenu budowy tj. do dnia ........................r. 

Teren budowy zostanie przekazany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia.” 

 

Treść po zmianie: 

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do 300 dni 

kalendarzowych od dnia protokolarnego przejęcia Terenu budowy tj. do dnia ........................r. 

Teren budowy zostanie przekazany w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.” 

 
b) W par 12  Zamawiający wykreśla treść ust.12:  

„W przypadku nie przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 3 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy Wykonawca w terminie 14 dni ma prawo odstąpienia od Umowy (ze skutkiem 

ex tunc). Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia” 

 

 

Zamawiający informuje również, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia  

17.12.2018 r. na dzień 19.12.2018 r. na godz. 08:30 Oferty należy składać w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Sekretariat, parter, pokój nr 1.21, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego,  

I piętro, Sala multimedialna, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.  



 
Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, 

oraz rozdz. XVIII pkt. 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 656076-N-2018 z dnia 01-12-2018 r. 


