
Muzeum Etnograficzne                                                  Zielona Góra, dnia 6 czerwca 2019 r. 

w Zielonej Górze-Ochli   

ul. Ochla – Muzealna 5  

66-006 Zielona Góra, 

zw. dalej Zamawiającym 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zw. dalej SIWZ  

 

Dotyczy: Zamówienie publicznego pn. 

 

„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia  

oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

Jest 

„(…)  

III. Opis przedmiotu zamówienia pn. „Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania 

udzielonego w dwóch częściach” 

Pkt. 3 Termin realizacji zamówienia 

     Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2020r, z zastrzeżeniem, że 

odbiory robót i płatności za realizację zamówienia będą dokonywane jak niżej: 

1) po odbiorze i podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót oraz dostarczeniu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – do kwoty 50% wynagrodzenia (brutto) –              

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r. 

2) po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót oraz dostarczeniu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – 45% wynagrodzenia (brutto) tj. do kwoty 95% 

całości wynagrodzenia (brutto) – w terminie do dnia 30 listopada 2019r., 

3) po montażu (wykonanym przez wybranego Wykonawcę w ramach osobnego postępowania      

o udzielenie zamówienia publicznego) mechanizmu młyna wraz z kołem młyńskim i uzyskaniu przez 

dotychczasowego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie całego obiektu po dostarczeniu 

zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury – 5% wynagrodzenia (brutto), tj. do kwoty 100% 

całości wynagrodzenia brutto – w terminie do dnia 30 listopada 2020r. 

Powinno być: 

     Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2020r, z zastrzeżeniem, że 

odbiory robót i płatności za realizację zamówienia będą dokonywane jak niżej: 

1) po odbiorze i podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót oraz dostarczeniu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – do kwoty 50% wynagrodzenia (brutto) –              

w terminie do dnia 31 października 2019r. 



2) po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót oraz dostarczeniu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – 45% wynagrodzenia (brutto) tj. do kwoty 95% 

całości wynagrodzenia (brutto) – w terminie do dnia 20 grudnia 2019r., 

3) po montażu (wykonanym przez wybranego Wykonawcę w ramach osobnego postępowania      

o udzielenie zamówienia publicznego) mechanizmu młyna wraz z kołem młyńskim i uzyskaniu przez 

dotychczasowego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie całego obiektu po dostarczeniu 

zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury – 5% wynagrodzenia (brutto), tj. do kwoty 100% 

całości wynagrodzenia brutto – w terminie do dnia 30 listopada 2020r. 

Jest 

„(…) 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

Ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy wraz wymaganymi SIWZ 

dokumentami, który należy złożyć  w zamkniętym opakowaniu z napisem:  

 

„Przetarg na rekonstrukcję obiektów muzealnych.  

Nie otwierać przed dniem 31 maja 2019 r. do godz. 14.15” 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

(…) 

 

       Termin składania ofert 

 

       31 maja 2019 roku, do godz. 14.00 

 

(…) 

 

       Termin otwarcia ofert 

  

       31 maja 2019 roku, godz. 14.15 

 

(…)” 

 

Powinno być: 

 

„(…) 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

Ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy wraz wymaganymi SIWZ 

dokumentami, który należy złożyć  w zamkniętym opakowaniu z napisem:  

 

„Przetarg na rekonstrukcję obiektów muzealnych.  

Nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2019 r. do godz. 14.15” 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

(…) 

 



       Termin składania ofert 

 

       24 czerwca 2019 roku, do godz. 14.00 

 

(…) 

 

       Termin otwarcia ofert 

  

       24 czerwca 2019 roku, godz. 14.15 

 

(…)” 

 

Jest: 
 

Załączniki: 

 

1. Dokumentacja projektowa,  

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWOiRB) 

3. Przedmiary, 

4. Decyzja nr 66/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze zmianą decyzji 

5. Decyzja nr 869/2016 – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę 

6. Sprostowanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącej udzielenia pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru jakim jest teren skansenu 

7. Formularz OFERTA, 

8. Wzór umowy na wykonanie Części I zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem    RODO, 

9. Wzór umowy na wykonanie Części II zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem RODO 

 

Powinno być: 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa,  

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWOiRB) 

3. Przedmiary, 

4. Projekt budowlany – Zagospodarowanie działki, 

5. Projekt budowlany – instalacja elektryczna, 

6. Opinia geotechniczna wraz z załącznikami, 

7. Decyzja nr 66/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze zmianą decyzji 

8. Decyzja nr 869/2016 – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę 

9. Sprostowanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącej udzielenia pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru jakim jest teren skansenu 



10. Formularz OFERTA, 

11. Wzór umowy na wykonanie Części I zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem RODO, 

12. Wzór umowy na wykonanie Części II zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem RODO,       

13. Nowy wzór umowy  na wykonanie Części I zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem 

RODO                                                                               

 

  /-/ 

                                                                     Kierownik Zamawiającego 

                                                                        Podpis jak w oryginale 

 


