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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Wojska Polskiego Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 3

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-495 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 226295271

Osoba do kontaktów:  Dariusz Matlak

E-mail:  dmatlak@muzeumwp.pl Faks:  +48 226285843

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.muzeumwp.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa Muzeum Wojska Polskiego - I etap

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Zamówienie dotyczy budowy Muzeum Wojska Polskiego - I etap na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul.
Dymińskiej 13 w Warszawie, na którą składają się:
(1) budowa Południowego Pawilonu Wystawowego MWP;
(2) budowa parkingu podziemnego pod Placem Gwardii;
(3) budowa Placu Gwardii;
(4) dokończenie budowy bramy wjazdowej z tunelem;
(5) budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych, elektroenergetycznych i teletechnicznych;
(6) budowa i przebudowa dróg, placów i chodników;
(7) rewitalizacja oraz wykonanie zieleni i zagospodarowania terenu;
(8) rozbiórka siedmiu obiektów budowlanych, tj. obiektów o numerach ewidencyjnych: 22, 41, 74 (w części), 79,
89, 97 i 99 (dawniej nr 75) oraz reliktów dawnej zabudowy koszarowej;
(9) wykonanie innych robót określonych w umowie i w załącznikach do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
(1) w projektach budowlanych, stanowiących załączniki nr 16-44 do SIWZ;
(2) w projektach wykonawczych, stanowiących załączniki nr 45-84 do SIWZ;
(3) w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ;
(4) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 115-205
do SIWZ;
(5) w decyzjach administracyjnych stanowiących załączniki nr 206-217 do SIWZ;
(6) w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.
(7) w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ;
(8) w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ;
3. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona w granicach Cytadeli Warszawskiej, jest wpisana
do rejestru zabytków jako część „Cytadeli łącznie z bramami, murami i umocnieniami” na podstawie decyzji nr
A/59/1 z dnia 01.07.1965 r.
4. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona w granicach Cytadeli Warszawskiej, obejmująca
działki ewidencyjne nr 1/1, 1/2, 1/3 w obrębie 7-01-17 oraz nr 11 w obrębie 7-01-18, stanowi „teren zamknięty” w
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z
2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).
5. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona poza granicami Cytadeli Warszawskiej,
obejmująca działki ewidencyjne nr 12 w obrębie 7-01-18, nr 2 w obrębie 7-01-17, nr 16 w obrębie 7-01-16, nr
6/1 w obrębie 7-01-21, nr 32 w obrębie 7-01-21, nr 29 w obrębie 7-01-16, nr 26 w obrębie 7-01-16 nie stanowi
„terenu zamkniętego” w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45300000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45400000  
 77300000  
 98300000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP-7/2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_muzeumwp
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-106309   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 147-305205  z dnia:  03/08/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/08/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia i warunki wykonania
zamówienia zostały zawarte
w projektach budowlanych, w
projektach wykonawczych, w
specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót
budowlanych, pozostałe warunki
wykonania zamówienia, nie
stanowiące opisu przedmiotu
zamówienia, zostały określone
w decyzjach administracyjnych,
w karcie gwarancyjnej, w tabeli
wartości elementów scalonych, w
istotnych postanowieniach umowy, w
programie badań archeologicznych
oraz w dokumentacji rysunkowej,
natomiast przedmiary robót,
zalecenia Stołecznego Konserwatora
Zabytków nie stanowią opisu
przedmiotu zamówienia, nie
określają innych warunków
zamówienia, lecz mają wyłącznie
charakter pomocniczy i informacyjny
oraz mają na celu ułatwienie
sporządzenia oferty przez
poszczególnych wykonawców

Powinno być:
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia i warunki wykonania
zamówienia zostały zawarte
w projektach budowlanych, w
projektach wykonawczych, w
specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz w innych
załącznikach do SIWZ o takim
charakterze, wprowadzonych przez
Zamawiającego zawiadomieniami
o wyjaśnieniu lub zmianie treści
SIWZ w okresie od dnia ogłoszenia
o zamówieniu do dnia otwarcia
ofert, z kolei pozostałe warunki
wykonania zamówienia, nie
stanowiące opisu przedmiotu
zamówienia, zostały określone
w decyzjach administracyjnych,
w karcie gwarancyjnej, w tabeli
wartości elementów scalonych, w
istotnych postanowieniach umowy
oraz w innych załącznikach do SIWZ
o takim charakterze, wprowadzonych
przez Zamawiającego
zawiadomieniami o wyjaśnieniu
lub zmianie treści SIWZ w okresie
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od dnia ogłoszenia o zamówieniu
do dnia otwarcia ofert, natomiast
przedmiary robót oraz inne załączniki
do SIWZ o takim charakterze,
wprowadzone przez Zamawiającego
zawiadomieniami o wyjaśnieniu lub
zmianie treści SIWZ w okresie od
dnia ogłoszenia o zamówieniu do
dnia otwarcia ofert, nie określają
innych warunków zamówienia,
lecz mają wyłącznie charakter
pomocniczy i informacyjny oraz mają
na celu ułatwienie sporządzenia
oferty przez poszczególnych
wykonawców

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

Zakres zamówienia na budowę
Muzeum Wojska Polskiego – I etap
obejmuje:
(1) budowę Południowego Pawilonu
Wystawowego MWP;
(2) budowę parkingu podziemnego
pod Placem Gwardii;
(3) budowę Placu Gwardii;
(4) dokończenie budowy bramy
wjazdowej z tunelem;
(5) budowę i przebudowę sieci
oraz przyłączy infrastruktury
technicznej: wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
elektroenergetycznych i
teletechnicznych;
(6) budowę i przebudowę dróg,
placów i chodników;
(7) rewitalizację oraz wykonanie
zieleni i zagospodarowania terenu;
(8) rozbiórkę siedmiu obiektów
budowlanych, tj. obiektów o
numerach ewidencyjnych: 22, 41, 74
(w części), 79, 89, 97 i 99 (dawniej nr
75) oraz reliktów dawnej zabudowy
koszarowej;
(9) wykonanie innych robót
określonych w umowie i w
załącznikach do umowy.

Powinno być:

Zakres zamówienia na budowę
Muzeum Wojska Polskiego – I etap
obejmuje:
(1) budowę Południowego Pawilonu
Wystawowego MWP;
(2) budowę parkingu podziemnego
pod Placem Gwardii;
(3) budowę Placu Gwardii;
(4) dokończenie budowy bramy
wjazdowej z tunelem;
(5) budowę i przebudowę sieci
oraz przyłączy infrastruktury
technicznej: wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
elektroenergetycznych i
teletechnicznych;
(6) budowę i przebudowę dróg,
placów i chodników;
(7) rewitalizację oraz wykonanie
zieleni i zagospodarowania terenu;
(8) rozbiórkę siedmiu obiektów
budowlanych, tj. obiektów o
numerach ewidencyjnych: 22, 41, 74
(w części), 79, 89, 97 i 99 (dawniej nr
75) oraz reliktów dawnej zabudowy
koszarowej;
(9) wykonanie innych robót
określonych w umowie i w
załącznikach do umowy oraz w
zawiadomieniach o wyjaśnieniu
lub zmianie treści SIWZ wraz z
załącznikami, wprowadzonych przez
Zamawiającego w okresie od dnia
ogłoszenia o zamówieniu do dnia
otwarcia ofert

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3

Zamiast:
01/12/2017

Powinno być:
01/03/2018
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:
Wadium należy wnieść w terminie do
dnia 09.01.2018 r. do godz. 11:00.,
przy czym za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej
uznaje się moment wpływu kwoty
wadium na rachunek bankowy
zamawiającego, natomiast za termin
wniesienia wadium w innej formie niż
pieniężna uznaje się moment wpływu
oryginału dokumentu do kancelarii
jawnej w siedzibie zamawiającego.

Powinno być:
Wadium należy wnieść w terminie do
dnia 16.01.2018 r. do godz. 11:00.,
przy czym za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej
uznaje się moment wpływu kwoty
wadium na rachunek bankowy
zamawiającego, natomiast za termin
wniesienia wadium w innej formie niż
pieniężna uznaje się moment wpływu
oryginału dokumentu do kancelarii
jawnej w siedzibie zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3.

Zamiast:
4. Wszelkie błędy wykryte w treści
załączników do SIWZ w trakcie
przygotowywania oferty należy
zgłosić zamawiającemu przed
upływem terminu składania ofert.

Powinno być:
4. Wszelkie błędy, wykryte w
trakcie przygotowywania oferty,
w treści projektów budowlanych,
stanowiących załączniki nr
16-44 do SIWZ, projektów
wykonawczych, stanowiących
załączniki nr 45-84 do SIWZ oraz
specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych,
stanowiących załączniki nr
115-205 do SIWZ, należy zgłosić
zamawiającemu przed upływem
terminu składania ofert, natomiast w
przypadku wykrycia błędów w treści
przedmiarów robót, stanowiących
załączniki nr 85-114 do SIWZ lub
w przypadku wykrycia rozbieżności
pomiędzy przedmiarami robót a
projektami budowlanymi, projektami
wykonawczymi lub specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych należy przyjąć,
że prawidłowe dane zawierają
projekty budowlane, projekty
wykonawcze lub specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych i należy we
własnym zakresie te prawidłowe
dane uwzględnić przy sporządzaniu
kosztorysu ofertowego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3

Zamiast:
25. Do oferty należy załączyć
kosztorys ofertowy, sporządzony w
sposób określony w pkt XII SIWZ,
zgodnie z przedmiarami robót,
stanowiącymi załączniki nr 85-114
do SIWZ, podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

Powinno być:
25. Do oferty należy załączyć
kosztorys ofertowy, sporządzony w
sposób określony w pkt XII SIWZ,
przy wykorzystaniu przedmiarów
robót, stanowiących załączniki
nr 85-114 do SIWZ, podpisany
przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy,
przy czym w przypadku, gdy w
kosztorysie ofertowym nie zostaną
ujęte pozycje z wyceną niektórych
robót lub niektórych elementów
zamówienia, Zamawiający przyjmie,
że koszty tych robót lub elementów
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zostały uwzględnione w pozostałych
pozycjach kosztorysu ofertowego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3

Zamiast:
32. Ofertę należy dostarczyć
w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu
należy wpisać (a) nazwę i adres
siedziby zamawiającego, (b)
imię i nazwisko lub nazwę oraz
adres miejsca zamieszkania
lub adres siedziby wykonawcy
albo pełnomocnika wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia oraz (c)
informację o następującej treści:
„Oferta na budowę Muzeum Wojska
Polskiego – I etap. Nie otwierać do
dnia 09.01.2018 r. do godz. 11:30”.

Powinno być:
32. Ofertę należy dostarczyć
w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu
należy wpisać (a) nazwę i adres
siedziby zamawiającego, (b)
imię i nazwisko lub nazwę oraz
adres miejsca zamieszkania
lub adres siedziby wykonawcy
albo pełnomocnika wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia oraz (c)
informację o następującej treści:
„Oferta na budowę Muzeum Wojska
Polskiego – I etap. Nie otwierać do
dnia 16.01.2018 r. do godz. 11:30”.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3.

Zamiast:
85. Nieprzekraczalny termin
składania ofert upływa w dniu
09.01.2018 r. o godz. 11:00.

Powinno być:
85. Nieprzekraczalny termin
składania ofert upływa w dniu
16.01.2018 r. o godz. 11:00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3

Zamiast:
86. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
09.01.2018 r. o godz. 11:30. w
siedzibie Zamawiającego przy Al.
Jerozolimskich 3 w Warszawie, w
namiocie na dziedzińcu Muzeum
Wojska Polskiego.

Powinno być:
86. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
16.01.2018 r. o godz. 11:30. w
siedzibie Zamawiającego przy Al.
Jerozolimskich 3 w Warszawie, w
namiocie na dziedzińcu Muzeum
Wojska Polskiego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
II.3

Zamiast:
01/12/2017
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/03/2018
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
09/01/2018   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/01/2018   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
09/01/2018   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/01/2018   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-186037
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