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Ogłoszenie nr 540401633-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.

Kielce:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 776227-N-2020 

Data: 31/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Wsi Kieleckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 65978500000000, ul. ul. Jana Pawła II  6,

25-025  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 449 297, e-mail zp@mwk.com.pl,

faks 413 445 008. 

Adres strony internetowej (url): www.mwk.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej

lub zawodowej, tj: 1.Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie wykonał należycie co najmniej: jedno zamówienie polegające na dostawie i

wdrożeniu elektronicznego system biletowego wraz z dostawą sprzętu/urządzeń do sprzedaży i

kontroli biletów o łącznej wartości minimum 150 000,00 zł brutto UWAGA: Zamawiający

informuje, że nie dopuszcza sumowania dostaw w ramach wymaganego warunku doświadczenia.

Warunek musi być spełniony samodzielnie przez wykonawcę, lub - przez minimum jeden inny

podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
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ustawy PZP, lub - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -

samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. W przypadku

złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż

PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego

(NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie

walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,

kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 2. Wykonawca musi wykazać

dysponowanie osobą, skierowaną przez niego do realizacji zamówienia publicznego, tj. osobą

(kierownikiem robót elektrycznych), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, która zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury Przez ww. uprawnienia budowlane

Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy

organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z

późn. zm). Wykonawca na funkcję wymienioną powyżej wskaże osobę, która spełnia minimalne

wymagania dla danej funkcji. Wskazana osoba musi uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej

lub zawodowej, tj: 1.Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie wykonał należycie co najmniej: jedno zamówienie polegające na dostawie i

wdrożeniu elektronicznego system biletowego wraz z dostawą sprzętu/urządzeń do sprzedaży i
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kontroli biletów o łącznej wartości minimum 150 000,00 zł brutto UWAGA: Zamawiający

informuje, że nie dopuszcza sumowania dostaw w ramach wymaganego warunku doświadczenia.

Warunek musi być spełniony samodzielnie przez wykonawcę, lub - przez minimum jeden inny

podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

ustawy PZP, lub - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -

samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. W przypadku

złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż

PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego

(NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie

walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,

kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 2. Wykonawca musi wykazać

dysponowanie osobą, skierowaną przez niego do realizacji zamówienia publicznego, tj. osobą

(kierownikiem budowy), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, która zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza

muzeum będącego instytucją kultury. Zamawiający uzna, iż warunek będzie spełniony również

wtedy, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą (kierownikiem budowy), która posiada

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej i która zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum

będącego instytucją kultury oraz osobą (kierownikiem robót) która posiada uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Przez ww. uprawnienia budowlane

Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy

organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z
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późn. zm). Wykonawca na funkcję wymienioną powyżej wskaże osobę/by, która spełnia

minimalne wymagania dla danej funkcji. Wskazana osoba/osoby musi/szą uczestniczyć w

realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 


