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Wykonawcy, którzy zapoznali się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach 

stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf,  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

(Ogłoszenie nr 531523-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.) 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z 29 stycznia 2004 ro-

ku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w ww. postępowaniu w 

dniu 23 kwietnia 2020 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, cytowane poniżej: 

„Czy zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ w części dotyczącej terminu wykonania zamówienia 

w związku z występowaniem COVID-19 mającym wpływ na realizację zadania zarówno na etapie pro-

jektowym (utrudniony dostęp do instytucji i urzędów uzgadniających dokumentację projektową), jak i na 

etapie wykonawczym (nieobecność pracowników, wstrzymanie lub utrudnienie dostaw materiałów, trud-

ności w dostępie sprzętu)?” 

  W odpowiedzi na ww. pytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie 

może zmienić warunków SIWZ w tym zakresie, gdyż jest to związane z terminowymi umowami z insty-

tucjami finansującymi projekt. Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej na etapie 

realizacji zamówienia, taka możliwość może mieć miejsce, zgodnie z zapisami projektu umowy stano-

wiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz spełnieniu przesłanek zawartych w treści ustawy z 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Z poważaniem 
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