Warszawa

Warszawa, 2016-05-19

Wykonawcy, ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tymczasowej siedziby
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”, postępowanie nr 5/MSN/PN/2016.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.), dalej zwanej jako „Ustawa”, informuje, iż
w postępowaniu pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tymczasowej siedziby Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie” postępowanie nr 5/MSN/PN/2016, zmienia treść Istotnych
Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ w niżej wymienionych miejscach:
Zmodyfikowane zapisy otrzymują brzmienie:
I.

II.

W Definicjach umowy dodaje się zapis:
Dzień Przekazania
Dzień przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego podlegającej
wykonaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, dotyczącej
realizacji Inwestycji.

§1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
W terminie 7 dni kalendarzowych od Dnia Przekazania, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Przedmiotu Zamówienia,
obejmującego wszystkie Etapy realizacji Inwestycji, z rozbiciem na poszczególne prace i działania,
z uwzględnieniem Kamieni Milowych.
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III.

§12 otrzymuje brzmienie:
1. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie zakończona w terminie 37 tygodni, liczonym od Dnia
Przekazania, uwzględniając terminy wykonania poszczególnych Etapów:
2. I Etap – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – nie
później niż 12 tygodni od Dnia Przekazania, z zastrzeżeniem, że Projekt budowlany zostanie
opracowany i wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę zostanie złożony nie później niż 4
tygodnie od Dnia Przekazania, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
II Etap – wykonanie robót budowlanych – nie później niż 15 tygodni po zakończeniu Etapu I,
III Etap – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – nie później niż 10 tygodni po zakończeniu
Etapu II.
3. Strony postanawiają, że termin realizacji I Etapu ulegnie przedłużeniu odpowiednio, o czas równy
okresowi, w którym Dokumentacja Projektowa będzie znajdowała się u Projektanta, celem jej
akceptacji, a przekraczający terminy wskazane w § 4 ust. 6 Umowy. Przedłużenie terminu
realizacji I Etapu, a tym samym również Etapu II i Etapu III, wskutek okoliczności, o której mowa
powyżej, nie będzie uznawane za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, z winy leżącej po
stronie Wykonawcy.
4. Strony postanawiają ponadto, że terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu
Zamówienia ulegną odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, w tym przedłużających się procedur administracyjnych,
prowadzenia w sąsiedztwie Terenu Budowy prac budowlanych, uniemożliwiających prowadzenie
prac przez Wykonawcę.
5. Za końcowy termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania Protokołu
Końcowego Odbioru Bezusterkowego.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową oraz przeprowadził wizję
lokalną Terenu Budowy i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu Umowy, w terminach
wskazanych w ust. 1.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę zapisów Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem przedstawiając jednocześnie zmodyfikowany Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy.
IV. § 26 ust. 1 lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:
a) Wykonawca nie przedłożył w terminie 7 dni od Dnia Przekazania Harmonogramu
Rzeczowo–Finansowego;
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od Dnia
Przekazania;
V. § 26 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli w ciągu 3 miesięcy
od dnia podpisania niniejszej Umowy, nie nadszedł Dzień Przekazania.
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Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
w Rozdziale 11 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:
„2. Termin składania ofert: do 30.05.2016 do godz. 14:00
4. Termin otwarcia ofert: 30.05.2016 r. o godz. 14:30.

Wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich
Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
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