
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 23.11.2018 r. 
 

 
 
ZP/MJP/DW3/2108 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 
wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 
 
 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 (SIWZ) 

 
 

Zamawiający dokonuje następujących zmian SIWZ: 
 
 

1. Zmienia się punkt 1.19.1 podpunkt 2) SIWZ, nadając mu zamiast 
dotychczasowego, następujące brzmienie: 
 
2) Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia, opisane w punkcie  
1.17.6 (jeśli dotyczy). 

 

2. Po punkcie 1.19.7 SIWZ dodaje się punkty: 1.19.8 – 1.19.10 o treści następującej:  
 

1.19.8 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.19.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 

dotyczą. 

1.19.10 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o której mowa w ust. 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. 
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3. Zmienia punkt 1.20 SIWZ, nadając mu zamiast dotychczasowego, następujące 
brzmienie: 

1.20 Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień oraz oświadczenie, 

czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców 

1.20.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (e-mail: 

projektwystawa@muzeumpilsudski.pl).  

1.20.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

1.20.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

1.20.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB.  

1.20.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

1.20.6 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania 

o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na 

miniPortalu oraz jest dostępny na stronie Zamawiającego w miejscu 

zamieszczenia niniejszej SIWZ. 

1.20.7 Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/MJP/DW/3/2018.  

1.20.8 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP, TED lub ID postępowania).  

1.20.9 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: projektwystawa@muzeumpilsudski.pl . 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:projektwystawa@muzeumpilsudski.pl
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1.20.10 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt 1.20.9 adres email. 

1.20.11  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.20.12 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając treść pytań 

i wyjaśnień, bez ujawniania źródeł zapytania, na stronie internetowej, na której 

udostępniana jest SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wniosek należy złożyć w sposób opisany w 

pkt 1.20.8 – 1.20.10. 

1.20.13 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

1.20.14 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

1.20.15 W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ termin 

składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosków o wyjaśnienie SIWZ. 

1.20.16 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Sławomir Różański (e-mail: projektwystawa@muzeumpilsudski.pl). 
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4. Zmienia się punkt 1.21.3 i 1.21.4 SIWZ nadając im zamiast dotychczasowego, 
następujące brzmienie: 

1.21.3 Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w formie 

elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wystawcę. 

1.21.4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, a dowód jego 

wniesienia dołączyć do oferty. 

 

5. Zmienia się punkt 1.21.3 SIWZ nadając mu zamiast dotychczasowego, 
następujące brzmienie: 

1.23  Opis sposobu przygotowania oferty 

1.23.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 

1.23.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej 

pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.23.3 Oferta, dla której Zamawiający określił wzór w formie Formularza Oferty 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, winna być sporządzona zgodnie z tym wzorem, 

co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

1.23.4 Do oferty (Formularza Oferty) należy dołączyć: 

1) Pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednim 

dokumentem rejestrowym; 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy;  

3) Dowód wniesienia wadium. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż 

pieniądz, do oferty wnoszonej w formie elektronicznej należy dołączyć oryginał 

dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w formie elektronicznej, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 

gwarancji/ poręczenia. 
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1.23.5 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

1.23.6 W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dołączone dokumenty, zawierają 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzega, które spośród zawartych w ofercie informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny zostać umieszczone 

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

1.23.7 Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 

wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie. 

1.23.8 Do zastrzeżenia tajemnicy Wykonawca dołączy oświadczenie o zastrzeżeniu 

poufności z uzasadnieniem zawierającym podstawy prawne i faktyczne 

dokonanego zastrzeżenia, w szczególności opisującym w zwięzły sposób środki 

zastosowane celem zachowania poufności zastrzeżonych informacji. 

1.23.9 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

1.23.10 Próbki, o których mowa w pkt 1.19.1 ppkt 3) i 4) należy umieścić w 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 

i adresem Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa 

oraz opisane: 

„próbka do oferty na „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

Nie otwierać przed dniem 27.11.2018 r. godz. 13:30  

1.23.11 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularzy do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych 
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również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

1.23.12 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

6. Zmienia się punkt 1.24 SIWZ nadając mu zamiast dotychczasowego, następujące 
brzmienie: 

1.24 Sposób i termin składania ofert 

1.24.1 Ofertę przygotowaną zgodnie z punktem 1.23 SIWZ, z wyłączeniem próbek, o 

których mowa w pkt 1.19.1 ppkt 3) i 4) SIWZ Wykonawca składa, przed upływem 

terminu składania ofert, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

1.24.2 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.24.3 Próbki, o których mowa w pkt 1.19.1 ppkt 3) i 4) SIWZ, przygotowane zgodnie 

z punktem 1.23.10 SIWZ należy dostarczyć do: siedziby Biura Zamawiającego: 

ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa przed upływem terminu składania ofert. 

Próbki mogą zostać złożone za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 

oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 

1.24.4 Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2018 r. o godz. 13:00. 

1.24.5 Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty w sposób  opisany w 

punkcie 1.24.1 nie będzie możliwe. 

1.24.6 W przypadku otrzymania próbek, o których mowa w pkt 1.19.1 ppkt 3) i 4) 

SIWZ po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o ich złożeniu po terminie i zwróci je Wykonawcy po upływie terminu 

do wniesienia odwołania. 
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7. Zmienia się punkt 1.25 SIWZ nadając mu zamiast dotychczasowego, następujące 
brzmienie: 

1.25 Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.11.2018 r. o godz. 13:30, w siedzibie Biura 

Zamawiającego przy ul. Dominikańskiej 25, 02-738 Warszawa - sala nr 4, Parter.  

 

8. Zmienia się punkt 1.26.1 SIWZ nadając mu zamiast dotychczasowego, 
następujące brzmienie: 

1.26.1 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej 

na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za 

pomocą klucza prywatnego. 

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

 
 

Tekst ujednolicony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uwzględniający 
ww. zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 


