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Wrocław, dnia 16.04.2020 r.  

 

Wszyscy Wykonawcy  
Strona internetowa 
http://www.mnwr.pl 

 

MODYFIKACJE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 

pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III” wykonywane w zakresie Projektu 

pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III”, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

Nr postępowania: 1/2020 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z 

póz. zm.) Zamawiający Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Pl. Powstańców 5, dokonuje 

zmiany treści SIWZ zamówienia w zakresie opisanym poniżej.  

1. Po modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego w dniu 1.04.2020 roku w SIWZ – Część I IDW w 

punkcie 16, pkt. 16.3.  – z dniem 16.04.2020 r. dodaje się dodatkowy dzień do przeprowadzenia wizji 

lokalnej następująco: 

Jest: 

16.3.  Z uwagi na wyjątkowy charakter obiektu (czynny obiekt muzealny), Zamawiający zaleca złożenie 
oferty     po dokonaniu wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach: 

27.03.2020 r. oraz 31.03.2020 r. w godz. 09:00 - 14:00  

06.04.2020 r. oraz 14.04.2020 r. w godz. 09:00 – 14:00 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzenie wizji lokalnej nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiającego na adres: 

malgorzata.witecka@mnwr.pl   podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do 

kontaktu (numer telefonu, adres e-mail) w celu wskazania terminu wizji lokalnej. Każdy z 

wykonawców otrzyma odpowiedź od Zamawiającego ze wskazaniem terminu. Każdy z 

wykonawców będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbycia wizji lokalnej. W czasie 

wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy 

kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą.   
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Uwaga! Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną Zamawiający zaleca aby ilość osób 

biorących udział w wizji lokalnej ograniczona była do koniecznego minimum. Wykonawca wraz ze 

zgłoszeniem planowanej wizji lokalnej jest zobowiązany do określenia liczby osób przewidzianych 

do wejścia na teren Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Zamawiający zaleca, aby osoby 

planujące odbyć wizję lokalną były wyposażone w maski oraz jednorazowe rękawiczki ochronne. Na 

Wykonawcach będzie ciążył reżim dochowania wszelkich zaleceń epidemiologicznych  w związku z 

trwającą epidemią koronawirusa. 

Powinno być: 

16.3.  Z uwagi na wyjątkowy charakter obiektu (czynny obiekt muzealny), Zamawiający zaleca złożenie 
oferty     po dokonaniu wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach: 

27.03.2020 r. oraz 31.03.2020 r. w godz. 09:00 - 14:00  

06.04.2020 r. oraz 14.04.2020 r. w godz. 09:00 – 14:00 

20.04.2020 r. w godz. 9:00 – 14:00 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzenie wizji lokalnej nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiającego na adres: 

malgorzata.witecka@mnwr.pl   podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do 

kontaktu (numer telefonu, adres e-mail) w celu wskazania terminu wizji lokalnej. Każdy z 

wykonawców otrzyma odpowiedź od Zamawiającego ze wskazaniem terminu. Każdy z 

wykonawców będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbycia wizji lokalnej. W czasie 

wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy 

kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą.   

Uwaga! Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną Zamawiający zaleca aby ilość osób 

biorących udział w wizji lokalnej ograniczona była do koniecznego minimum. Wykonawca wraz ze 

zgłoszeniem planowanej wizji lokalnej jest zobowiązany do określenia liczby osób przewidzianych 

do wejścia na teren Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Zamawiający zaleca, aby osoby 

planujące odbyć wizję lokalną były wyposażone w maski oraz jednorazowe rękawiczki ochronne. Na 

Wykonawcach będzie ciążył reżim dochowania wszelkich zaleceń epidemiologicznych  w związku z 

trwającą epidemią koronawirusa. 

2. Po modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego w dniu 1.04.2020 roku w SIWZ – Część I IDW – w 

punkcie 18. i punkcie 19 -  z dniem 16.04.2020 r. zmienia się termin złożenia i otwarcia ofert  

następująco:  

Jest:  

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

PORTIERNIA 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia:  29.04.2020 roku do godz.  10:00 
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2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

 HOL GŁÓWNY MUZUM NARODOWEGO 

w dniu:  29.04.2020 roku o godz.  11:00 

 

Powinno być:  

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

PORTIERNIA 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia:  11.05.2020 roku do godz.  10:00 

 

2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

 HOL GŁÓWNY MUZUM NARODOWEGO 

w dniu:  11.05.2020 roku o godz.  11:00 

 

3. Po modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego w dniu 1.04.2020 roku w SIWZ – Część I IDW –  w punkcie 
14.6 ust. 3) pkt. b)  - z dniem 16.04.2020 r.  punkt 14.6 ust. 3) pkt. b)  zmienia się następująco: 

Jest: 

„ b) oznakowanie: 

„Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” 

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 29.04.2020 roku godz. 11:00”. 
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Powinno być: 

„ b) oznakowanie: 

„Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” 

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 11.05.2020 roku godz. 11:00”. 

 

Dokonane zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej www.mnwr.pl  - stanowią one integralną część SIWZ i są obowiązujące.  

 

 

      

        

       dr hab. Piotr Oszczanowski 

       Dyrektor Muzeum Narodowego  

We Wrocławiu      
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