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Warszawa, dnia 12 października 2018 r.  
 
 

Do Wszystkich Wykonawców  
 
 

Dotyczy: Dostawy historycznych elementów małej architektury ławek i koszy drewnianych  
w ramach projektu „Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa 
Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz  
z  zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” w ramach 
działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  
Znak sprawy: 34/2018  

 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
I 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej jako: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o treści 
otrzymanych wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej 
jako: „SIWZ”:  
 
Pytanie nr 1:  
Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na  "Dostawę historycznych elementów 
małej architektury" ławek i koszy drewnianych, ze względu na niejasności w załącznikach  SIWZ 
wymagana jest konsultacja z prawnikiem , moja oferta może być złożona do 18.10.2018r do godz. 12. 
Oraz o zmniejszenie zabezpieczeni należytego wykonania umowy z 10% wartości brutto na kwotę 
wysokości wniesionego wadium 
 
 Odpowiedź nr 1:  
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający zmniejsza wysokość wymagane zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, skutkiem czego dokonuje modyfikacji SIWZ  w poniższym zakresie.  
 
1) Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, lit. F, pkt 2) nadając mu 

następujące brzmienie ”zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto dla każdej 
części” 

2) Zamawiający zmienia załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w § 8 ust. 1 
nadając mu następujące brzmienie: „Zabezpieczeniem gwarantującym należyte wykonanie 
Umowy oraz służącym do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi jest równowartość 2 % całkowitej 
wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 tj. ……………………… zł (słownie: 
…………………………………………… złote ……………./100). 

 
Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.10.2018 r., do godz. 
12:00. Otwarcie ofert nastąpi 18.10.2018 r. o godz. 12.15. Miejsce składania ofert pozostaje bez 
zmian 
 

 
 


