Warszawa, dnia 12 czerwca 2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Badania archeologiczne reliktów Oranżerii Gotyckiej w otoczeniu
Białego Domku w ramach projektu „ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie
historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich” finansowanego w ramach VIII osi
priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, znak sprawy 16/2018, dalej
jako: „Postępowanie”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 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: „Uprzejmie proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 18 czerwca
2018 r. oraz o ponowne wyznaczenie terminu wizji lokalnej na dzień 14.06.2018 r. lub 15.06.2018 r.
Ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 6 czerwca 2018 roku z modyfikacją ogłoszenia o 14.26 z
podaniem terminu wizji lokalnej na dzień 8 czerwca 2018 r. Zgodnie z art. 9a ust. 2 pzp
Zamawiający ma obowiązek wyznaczenia dłuższego niż minimalny terminu składania ofert w
przypadku przewidzianej wizji lokalnej. Jednocześnie wskazuję, że wykonawca ma prawo składania
ofert, aż do końca upływu terminu na ich złożenie. Wyznaczenie tylko jednego terminu wizji
lokalnej, praktycznie dzień po ogłoszeniu postępowania, uniemożliwia wykonawcy wzięcie udziału w
wizji i rzetelne przygotowanie oferty. Mając na względzie powyższe, wnoszę o wydłużenie terminu
składania ofert oraz o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.”
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola
1, 00-460 Warszawa, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 12.15. Miejsce składania ofert pozostaje
bez zmian.
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Dodatkowo, Zamawiający wyznacza nowy termin wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu
zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z terenem, na którym położona jest Oranżeria
Gotycka. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r., o godz. 13.00, zbiórka przy budynku
Dawnej Oberży. Po dokonaniu wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani będą złożyć oświadczenie o
zapoznaniu się z terenem prowadzonych prac.
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