Ogłoszenie nr 2021/BZP 00192210/01 z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i wymiana przestarzałego systemu elektronicznego dostępu ACC do obiektów i
pomieszczeń Muzeum wraz z integracją z istniejącymi systemami bezpieczeństwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 02-958
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ezaborska@muzeum-wilanow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192210/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-24 14:58

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00189220/02
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1.4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2
dostawy (umowy) systemu ACC i/lub CCTV i/lub domofonowego oraz jego integrację z
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systemem integracyjnym zainstalowanym u zamawiającego o wartości każda co najmniej 300
000,00 zł brutto. (Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału
w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według
średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego
przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.)
Po zmianie:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1.4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2
dostawy (umowy) systemu ACC i/lub CCTV i/lub domofonowego oraz jego integrację z
systemem zainstalowanym u zamawiającego, tożsamym z przedmiotem zamówienia o wartości
każda co najmniej 300 000,00 zł brutto. (Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także
Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych).
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