
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót, polegających na remoncie, konserwacji oraz wzmocnieniu fundamentów bramy ceglanej

(pseudośredniowiecznej) z pergolą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

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: 2022/BZP 00164496/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-18 10:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00146472/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w
wysokości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł;
2. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) wykonania robót budowlanych przy remoncie i/lub
przebudowie i/lub nadbudowie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza
muzealiów, w ramach którego wykonane zostały co najmniej roboty budowlane o wartości co najmniej 1 000 000,00 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). Przez jedno zamówienie
(umowę) wykonania robót budowlanych - należy rozumieć roboty budowlane, świadczone na rzecz jednego
Zleceniodawcę/Zamawiającego (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a
także inne podmioty)..
Ważne: 
– rejestr zabytków zgodnie z art. 7 – 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840),
– ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840),
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– inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
Wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje:
1. Na stanowisko Kierownika budowy – jedną osobę, która:
a) posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz
Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca odpowiadające uprawnienia budowlane,
wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa,
b) posiada co najmniej 48 miesięcy doświadczenia zawodowego, nabytego po uzyskaniu uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88,) oraz Rozporządzeniu w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej
obowiązujące przepisy prawa),
c) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji zadania, w ramach którego występowały
roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków lub inwentarza muzealium, polegające łącznie co najmniej na: remoncie i/lub przebudowie i/lub
rozbudowie 
d) spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.), t.j. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez
co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealium;
e) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Po zmianie: 
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w
wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 zł;
2. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) wykonania robót budowlanych przy remoncie i/lub
przebudowie i/lub nadbudowie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza
muzealiów, w ramach którego wykonane zostały co najmniej roboty budowlane o wartości co najmniej 800 000,00 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). Przez jedno zamówienie (umowę)
wykonania robót budowlanych - należy rozumieć roboty budowlane, świadczone na rzecz jednego
Zleceniodawcę/Zamawiającego (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a
także inne podmioty)..
Ważne: 
– rejestr zabytków zgodnie z art. 7 – 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840),
– ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840),
– inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
Wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje:
1. Na stanowisko Kierownika budowy – jedną osobę, która:
a) posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz
Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca odpowiadające uprawnienia budowlane,
wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa,
b) posiada co najmniej 48 miesięcy doświadczenia zawodowego, nabytego po uzyskaniu uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88,) oraz Rozporządzeniu w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej
obowiązujące przepisy prawa),
c) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji zadania, w ramach którego występowały
roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji
zabytków lub inwentarza muzealium, polegające łącznie co najmniej na: remoncie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie 
d) spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.
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Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.), t.j. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez
co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealium;
e) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-05-20 09:00

Po zmianie: 
2022-05-24 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-05-20 09:30

Po zmianie: 
2022-05-24 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-06-18

Po zmianie: 
2022-06-22
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