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Wykonawcy, ubiegajacy si? o udzielenie
zamowienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa i remont ogrodzenia i ptyty betonowej
w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27"

znaksprawy: MZ-ZP-2-2018

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamowieh publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. Zm.) zwanej dalej ,,ustawg." Zamawiaja.cy przekazuje
ponizej tresc pytah dotycza.cych SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami.

Pytanie 1.

W rozdziale VII ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ podano warunek, aby wykonawca nalezycie wykonat,
co najmniej 3 roboty budowlane polegaja.ce na przebudowie lub remoncie ogrodzenia, z
cegiet lub ksztattek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow, kazda za kwot§ nie mniejszg. niz 400 000,00 brutto PLN. Jest to bardzo
szczegotowy rodzaj robot i mocno ograniczaja.cy warunek. W zwia,zku z tym mamy pytanie
czy Zamawiaja.cy uzna doswiadczenie wykonawcy przy realizacji co najmniej 3 robot
budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym do rejestru zabytkow, kazda za kwote nie
mniejsza. niz 400 000,00 brutto PLN. Jezeli tak to prosimy o wprowadzenie stosownych
zmian do SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 1.

Zamawiaja.cy uzna doswiadczenie wykonawcy przy realizacji co najmniej 3 robot
budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym do rejestru zabytkow, kazda za kwote nie
mniejsza. niz 400 000,00 brutto PLN.

W zwia.zku z powyzszym rozdziat VII ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ otrzymuje nastepuja.ce
brzmienie:

,,Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a. nalezycie wykonaJ, w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatelnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 3 robot budowlanych przy obiekcie
murowanym wpisanym do rejestru zabytkow,, o ktorym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) lub rejestru zabytkow
prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w pahstwie obcym, kazda za kwote nie mniejsza. niz
400 000,00 brutto PLN, „



Pytanie 2.

W rozdziale VII ust.1 pkt 3 lit. d SIWZ podano warunek, aby kierownik budowy posiadat
doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robot
budowlanych polegaja^cych na przebudowie lub remoncie ogrodzenia z cegiet lub ksztattek
ceramicznych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow. Jest to bardzo szczegotowy
rodzaj robot i mocno ograniczaja.cy warunek. W zwia.zku z tym mamy pytanie czy
Zamawiaja.cy uzna doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika budowy
przy realizacji co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym do
rejestru zabytkow. Jezeli tak to prosimy o wprowadzenie stosownych zmian do SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 2.

Zamawiaja^cy uzna doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika budowy
przy realizacji co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym do
rejestru zabytkow.

W zwia.zku z powyzszym rozdziat VII ust. 1 pkt 3 lit. d) SIWZ otrzymuje nastepuja.ce
brzmienie:

,,dysponuje osobami, ktore b^da. braty udziat w realizacji zamowienia, petnia.c nastepuja.ce funkcje:

Kierownikiem budowy - spetniajqcym nastepuja.ce wymagania:
a) posiada uprawnienia budowlane do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332, ze zm.),

b) posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych
okreslone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187), tj. posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami prawa
budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
beda.cego instytucja. kultury, z uwzglednieniem art. 37 f-g ww. ustawy

c) posiada min. 5- letnie doswiadczenie zawodowe w wykonywaniu funkcji Kierownika budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017,
poz. 1332, ze zm.), obejmujqcej swym zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, liczone od
uzyskania uprawnieii

d) posiada doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacii co naimniei 2 robot
budowlanvch przv obiekcie murowanym wpisanym do reiestru zabytkow"

Pytanie 3.

Z uwagi na liczne kolizje drzew i krzewow z ogrodzeniem w pkt. 5.1. opisu technicznego
mowa jest o koniecznych wycinkach oraz przeprowadzeniu ciec pielegnacyjnych.
Wspomniano o wydaniu juz decyzji na wyciecie niektorych drzew. Mamy pytanie czy
Zamawiaja.cy posiada juz stosowne zezwolenia na wyciecie wszystkich koliduja.cych z
planowanymi robotami drzew i przeprowadzenie ciec pielegnacyjnych? Jesli nie, to kiedy
spodziewane jest otrzymanie zezwolenia? Co bedzie jesli Zamawiaja.cy zezwolenia nie
otrzyma, czy zostanie wyta.czony z realizacji zakres robot niemozliwych do wykonania z
uwagi na kolizje z drzewostanem czy projektant wprowadzi stosowne zmiany w
dokumentacji?

Odpowiedz na pytanie 3.



a) Dokumentacja projektowa zawiera map? do projektu na ktorej sa. naniesione drzewa
rosna.ce w rejonie projektowanych robot.

b) Dokumentacja w pkt. 6 str. 17 zawiera oswiadczenie projektanta, ze ,,Projektowane prace
nie zaliczaja. si? do przedsiewziec moga.cych negatywnie oddzialywac na srodowisko...".
Projekt uzyskat wymagane decyzje pozwalajqce na realizacj? robot.

c) Muzeum Ziemi ztozyto stosowny wniosek, uzyskato zgod? od wtasciwego urzedu i
wykonato wycink? drzewa ktore w sposob oczywisty kolidowato z planowanymi robotami a
dodatkowo ze wzgledu na swpj zty stan stanowito zagrozenie.

d) Przyjety do realizacji projekt nie przewiduje koniecznosci wycinki innych drzew. Celem
usuniecia przeszkod w remoncie ogrodzenia niezbedne beda. prace o charakterze ciec
pielegnacyjnych zieleni. Okreslenie zakresu i uzyskanie zgody na ich przeprowadzenie
jest po stronie wykonawcy robot. W projekcie jest zapis, ze koszty powyzszych dziatari
nalezy przewidziec w cenie ofertowej.

e) Sposob realizacji odtwarzanych fragmentow ogrodzenia wykonywac w sposob chronia.cy
korzenie drzew, uzgadniajqc szczegofy techniczne z nadzorem inwestorskim i projektowym.

f) Nie przewiduje sie zmiany terminow i warunkow finansowych ustalonych w umowie.

Pytanie 4.

W pkt. 5.2. opisu technicznego podano informacje o wykonaniu impregnacji
przeciwwilgociowej muru ceglanego od strony wewnetrznej. Prosimy o informacj? w jaki
sposob nalezy ja. wykonac, czy ma to bye hydrofobizacja czy natozenie warstwy szlamu
uszczelniajqcego. Mowa jest rowniez o odtworzeniu tynku przy bramie. Prosimy o podanie
informacji czy tynk ma bye pomalowany czy jego powierzchnia ma pozostac
niewykoriczona?

Odpowiedz na pytanie 4.

Sposob izolacji fundamentow i murow znajduja^cych si? ponizej terenu za pomoca. szlamu
uszczelniaja^cego pokazano na rysunkach zata.czonych do projektu. Zgodnie z pkt. 5.2. opisu,
powierzchnie ceglanego muru ogrodzenia pomiedzy brama^ wjazdowa. a budynkiem garazu
(~ 70m2) od strony wewnetrznego terenu muzeum nalezy:

- oczyscic ceglane lico muru z istnieja^cego zniszczonego i odparzonego tynku,
- wzmocnic mur uzupetnieaja^c brakuja.ce fragmenty, osadzaja.c rozluznione cegty oraz

przemurowuja.c spekania ze wzmocnieniem pretami ze stali nierdzewnej,
- przespoinowac mur,
- wykonac zabezpieczenie przeciwwilgociowe muru poprzez natrysk sprawdzonym

impregnatem np. mikroemulsja. krzemoorganiczna., hamuja.ca. proces zasolenia i
zwiekszaja^ca. proces parowania.

- na lieu muru odtworzyc tynk, ktada.c tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy,
zatarty na ostro, w kolorze naturalnym (bez malowania).

Pytanie 5.

W pkt. 5.3. opisu technicznego podano w zakresie robot dotycza.cych zelbetowej ptyty
jedynie zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych i lokalne naprawy betonu.
Natomiast podczas wizji lokalnej stwierdzono powazne uszkodzenia konstrukcyjne zarowno
pfyty jak rowniez podciggu polegaja.ce na ubytkach catego przekroju pretow zarowno
zbrojenia gtownego jak i strzemion. Ponadto projekt nie przewiduje zadnego zabezpieczenia
przeciwwodnego nowej szlichty. W swietle powyzszego wnosimy o uzupetnienie
dokumentacji projektowej o informacje w jaki sposob nalezy wykonac brakujqcy zakres robot.



Odpowiedz na pytanie 5.

Remont ptyty zelbetowej wykonac zgodnie z opisem w pkt. 5.3. i rysunkiem nr 9. Wykonana
analiza konstrukcyjna wykazata, ze zbyt mocna ingerencja w konstrukcje ptyty moze zagrozic
statecznosci muru ogrodzenia, ktory spetnia w tym fragmencie funkcje muru oporowego dla
terenu wyzej potozonej ulicy. (vide; pkt.4 opisu projektu "Istniej^cy stan ogrodzenia"). Gtownie z
powyzszego powodu, ze wzgl̂ du na brak odksztatcen statycznych oraz ze wzgledu na duze
przezbrojenie ptyty pozostaja.cej bez obcia_zenia uzytkowego, remontowe prace konstrukcyjne
ograniczono do minimum. Gornq powierzchni? ptyty ze szlichtg wykonanq ze spadkami, pokryc
jednosktadnikow$ ptynn^ foiia^ tworzywow^ stosowan^ na balkonach i tarasach.

Pytanie 6.

W pkt. 5.4. opisu technicznego dotyczgcym ogrodzenia azurowego mowa jest o odtworzeniu
i konserwacji fragmentow z pustakow ,,Pomorze". Co bedzie w sytuacji gdy nie uda sie
odzyskac ksztattek ceramicznych w odpowiedniej ilosci do wykonania rekonstrukcji
fragmentu ogrodzenia? Jesli chodzi o renowacje oryginalnego ogrodzenia to w opisie
technicznym nie okreslono zakresu robot przewidzianych do wykonania, prosimy o
uzupetnienie informacji. Przedmiar obejmuje jedynie prace dotycz^ce pustakow, a co z
cokotem, nakrywy? Jakiego elementu ogrodzenia dotyczy pozycja w przedmiarze
okreslajqca zerwanie posadzki cementowej? Poniewaz projekt nie zawiera wynikow obliczeh
dla przyj^tych schematow konstrukcyjnych (statycznych), o ktorych mowa w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, prosimy o potwierdzenie, ze
przy tak duzych roznicach poziomow gruntu zapewniona jest odpowiednia statecznosc
zaprojektowanej konstrukcji?

Odpowiedz na pytanie 6.

a) W ogrodzeniu, w potowie z 17 przeset zachowato sie wypetnienie z pustakow ,,Pomorze".
Z uwagi na czesto bardzo zty stan ceramicznych pustakow, przewidziano zastosowanie
pustakow tylko w dwu przestach. W przypadku odzyskania wiekszej ilosci pustakow, jest
zgoda na odtworzenie kolejnych przeset z zastosowaniem elementow ,,Pomorze". Nie
odzyskanie pustakow dla 2 przeset bedzie traktowane jako bta_d wykonawcy.

b) Zadanie jest okreslone jako przebudowa i remont istniejqcego ogrodzenie. Zachowywane
elementy ogrodzenia nalezy poddac renowacji zgodnej ze sztukg budowlana. i
konserwatorskq. Szczegotowy zakres remontu jest zalezny od stanu danego elementu.

c) Pytanie o zakres dziatan dot. nakrywy azurowego ogrodzenia jest podana w pkt. 5.4.
opisu: ,,Wszystkie stupki miqdzy segmentami oraz nakrywy - nowoprojektowane. Nowe
elementy wykonywac ze starannie wibrowanego betonu architektonicznego C20/25, o
drobnym kruszywie. Stal zbrojeniowa AIIIN RB500; Al. Wykonywac zg. z rys. nr 2- 5".

d) Wzdtuz ogrodzenia istniaty budynki gospodarcze. Pozycja w przedmiarze dotyczqca
likwidacji wylewki cementowej dotyczy usuniecia dawnych elementow uniemozliwiaj^cych
remont muru ogrodzenie (np. pod ptyt^ zelbetow^ przylegt^ do ogrodzenia wschodniego).

e) Zapis w Rozporza_dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.
2012r. mowi^cy o obliczeniach dla przyjetych schematow konstrukcyjnych (statycznych)
dotyczy obiektow kubaturowych, zakres dotyczqcy obiektow liniowych zostat ujety w ppkt.7
§ 11.1. Projektanci dokonali obliczeh i pomiarow sprawdzajgcych, ktore wykazaty, ze
wychylenie istniej^cego ogrodzenia w zadnym miejscu nie narusza statecznosci
konstrukcyjnej i moze bye wykorzystane bez wzmocnieh typu inzynieryjnego.



f) Do prqjektu zat$czono oswiadczenie projektantow, ze dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami budowlanymi oraz ochrony obiektow zabytkowych.

Pytanie 7.

W pkt. 5.5. opisu technicznego dotycza_cym remontu potudniowej czesci muru mowa jest o
remoncie zachowawczym ale nie podano przewidywanego zakresu robot jakie nalezy
wykonac. Prosimy o uzupetnienie projektu o planowany zakres robot do wykonania, biorgc
pod uwage zapis w projekcie m6wia_cy o ztym stanie technicznym muru. W przedmiarze
podano, jedynie do: oczyszczenie, dezynfekcje i hydrofobizacje, czy rzeczywiscie prace majq
sie ograniczyc jedynie do takiego zakresu? Jesli chodzi o fragment do przemurowania to w
opisie nie podano informacji o fundamentach, czy nalezy je naprawic? Jesli tak to w jaki
sposob? Brak informacji o izolacji przeciwwilgociowej, jesli nalezy j$ wykonac to w jaki
sposob? W opisie podano gr. muru 38cm a w przedmiarze jest gr. 25cm, jak$ grubosc ma
miec przemurowany mur? Nie podano informacji o nakrywie, jesli nalezy ja. wykonac to w jaki
sposob?

Odpowiedz na pytanie 7.

Ogolny zakres remontu ceglanego ogrodzenia potudniowego podano w pkt. 5.5. Szczegotowy
sposob dziatari jest warunkowany stanem danego fragmentu ogrodzenia. Grubosc muru jest
zmienna. W projekcie przyjeto grubosc muru 38cm. Przedmiar jest materiatem pomocniczym i
wskazana jest wizja lokalna oferenta i obmiar wtasny.
W uzupetnieniu opisu robot podajemy: ze

korone muru ceglanego zabezpieczyc zaprawa. cementow^ zbrojona. siatka. z wtokna
szklanego, Wadziona. ze spadkiem 5% na zewna.trz terenu muzeum, o grubosci minimalnej
4cm. Wylewke dylatowac co 5m i zabezpieczyc izolacjq szlamowa..

Pytanie 8.

Na jakiej podstawie nalezy opracowac kosztorys szczegotowy o ktorym mowa w § 1.ust.4
umowy, czy podstawq ma bye przedmiar robot, projekt czy zakres prac niezbednych do
wtasciwego wykonania robot? Jesli zakres prac to prosimy o poprawienie i uzupetnienie
dokumentacji projektowej maja.c na wzgledzie powyzsze pytania.

Odpowiedz na pytanie 8.

Zgodnie z zapisem Rozdziatu III SIWZ oraz wzorem umowy (zatqcznik nr 07 do SIWZ)
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia jest wynagrodzeniem ryczattowym,
zatem przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym. Wykonawca ma wycenic roboty
budowlane na podstawie dokumentacji projektowej (zatqcznik nr 08 do SIWZ) i zakresu prac
niezbednych do wtasciwego wykonania robot z uwzglednieniem STWIOR (zata.cznik nr 09 do
SIWZ).

W konsekwencji powyzszych zmian, na podstawie art. 38 ustawy, ulega zmianie:

A) zapis Rozdziatu XV SIWZ pt" Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj^cy bedzie sie
kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu
oceny ofert" na nastepuja.cy:



..RozdziatXV.

Opis krvteriow. ktorymi Zamawiaiacv bedzie sie kierowat przy wvborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tvch
krvteriow i sposobu oceny ofert.

1. W postepowaniu przy wyborze oferty Zamawiajqcy zastosuje kryteria:
- ceny - waga 60%
- okres gwarancji i rekojmi - waga 10%
- -doswiadczenie Kierownika budowy - waga 30%
Dla celow porownawczych przyjmuje sie, ze 1% = 1 pkt.

a) Kryterium - cena Xc:

do obliczenia punktow w kryterium ceny, bedzie brana pod uwage cena oferty brutto, a do oceny
Zamawiajqcy postuzy sie wzorem:

Xc = Cn / Cp X 60
Xc - uzyskana Nose punktow
Cn - cena najnizsza
Cp - cena oferty badanej

b) Kryterium - okres gwarancji i rekojmi Xg

W ramach kryterium Zamawiaja.cy przyzna punkty za wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty ponad minimalny wymagany termin (tj. ponad 60 miesiecy). Do obliczenia wartosci
punktowej w kryterium okres gwarancji i rekojmi bedzie brany pod uwage zadeklarowany przez
Wykonawce w formularzu oferty okres gwarancji i rekojmi w miesia_cach, zaoferowany przez Wykonawce
na wykonany przedmiot zamowienia, a w ramach oceny oferty Zamawiaja_cy przyzna punkty zgodnie z
informacja. ponizej:

-za zaoferowany okres gwarancji i rekojmi za wady: 60 miesiecy - 0 pkt

-za wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi za wady o: od 12 do 23 miesiecy - 5 pkt

-za wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi za wady o: 24 miesia_cy lub wiecej-10 pkt

Okres gwarancji i rekojmi nalezy podac w miesiqcach. Jezeli Wykonawca poda okres gwarancji i rekojmi
w latach, Zamawiajqcy przeliczy go na miesia.ce zgodnie z zasadq 1 rok = 12 miesiecy.

Zaoferowany termin gwarancji i rekojmi nie moze bye krotszy niz 60 miesiecy. W przypadku braku
podania okresu gwarancji, Zamawiaja_cy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzenia okresu
gwarancji i rekojmi ponad minimalny dopuszczalny okres i do oceny oferty i umowy z wykonawcq
przyjmie minimalny okres, tj. 60 miesiecy, przyznaja.c w kryteriumO pkt.

c) doswiadczenie Kierownika budowy Xr

Zamawiajqcy w ramach kryterium ..doswiadczenie Kierownika budowy" bedzie przyznawat punkty
za dodatkowe doswiadczenie osobv (wskazanei w Zat^czniku nr 5b do SIWZ jako Kierownik budowy przy
realizacji robot budowlanych spetniaja.cych wymagania opisane w Rozdziale VII pkt.1.3) b - tj. w ramach
obiektu wpisanego do rejestru zabytkow) na podstawie informacji zawartych wdodatkowym Wykazie
doswiadczenia do oceny w tym kryterium, ktory to Wykaz nalezy ztozyd wraz z oferta..

W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana jako Kierownik budowy posiada
doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika budowy:

c1) - przy realizacji jednej dodatkowej roboty budowlanej spetniajqcej wymagania opisane w Rozdziale VII
pkt.1.3) b (tj. o jedna. wiecej niz co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym do
rejestru zabytk6w) w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow - otrzyma 5 punktow

c2) - przy realizacji dwoch dodatkowych robot budowlanych spetniaja.cej wymagania opisane w Rozdziale
VII pkt.1.3) b (tj. o dwie wiecej niz co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym
do rejestru zabytkow), w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow - otrzyma 10 punktow



c3) - przy realizacji trzech dodatkowych robot budowlanych spetniaja.cej wymagania opisane w Rozdziale
VII pkt.1.3) b (tj. o trzy wiecej niz co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym do
rejestru zabytkow), w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow - otrzyma 15 punktow

c4) - przy realizacji czterech dodatkowych robot budowlanych spetniaja.cej wymagania opisane w Rozdziale
VII pkt.1.3) b (tj. o cztery wiecej niz co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym
do rejestru zabytkow), w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow - otrzyma 20 punktow

c5) - przy realizacji pieciu dodatkowych robot budowlanych spetniaja.cej wymagania opisane w Rozdziale
VII pkt.1.3) b (tj. o pif c wiecej niz co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym wpisanym do
rejestru zabytkow), w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow - otrzyma 25 punktow

c6) - przy realizacji szesciu lub wiecej, dodatkowych robot budowlanych spetniajqcej wymagania opisane
w Rozdziale VII pkt.1.3) b (tj. o szesc wiecej niz co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie
murowanym wpisanym do rejestru zabytkow), w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow - otrzyma 30
punktow

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy wraz z oferta. Wykazu doswiadczenie kierownika budowy
stanowia.cym Zatqcznik nr 05B do SIWZ, oferta, w kryterium - doswiadczenie kierownika budowy, otrzyma
Opkt."

B) zapis Rozdziatu XV SIWZ pt" Opis sposobu przygotowania ofert" w pkt. 4 na
nastepuja.cy

,,4. Strony oferty powinny bye ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie,
zbindowanie). Na kopercie powinna widniec nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiaja.cego
oraz nastepuja.ce oznaczenie: OFERTA na wykonanie robot budowlanych pn. ,,Przebudowa i remont
ogrodzenia i ptyty betonowej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27"

Nie otwierac przed 28.08.2018 r. godz. 11.30.

C) zapis Rozdziatu XIII SIWZ pt" Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert" na
nastepuja.cy

..RozdziatXIII.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Miejsce sktadania ofert - w siedzibie zamawiajqcego w Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na
Skarpie 27 pok. - sekretariat.

2. Termin sktadania ofert - do dnia 28 sierpnia.2018 r. godz. 11.00.
3. Oferty ztozone po tym terminie zostana. niezwtocznie zwrocone.
4. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiaja.cego w Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na

Skarpie 27 sala-101 B.
5. Termin otwarcia ofert - w dniu 28 sierpnia.2018 r. .godz. 11.30"

D) oraz ogtoszenia umieszczanego na stronie Zamawiaja_cego w sekcji IV.6.2) pt
,,Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu" na
nastepuja.cy:

A) IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data 28.08.2018 r. godz. 11.00

Powyzsze wyjasnienia sa. wia.za.ce dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednic przy
sporza.dzaniu oferty.

Polska Akademia Nauk
Muzeum Ziemi w Warszawie

Dyrektor
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dr Cezary Krawczynski


