
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace konserwatorskie i restauratorskie w Bibliotece Króla – etap I

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 00228110/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-28 13:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00226260/01

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: 
zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1.4.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie prace przy obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów, obejmujące:
- co najmniej dwie prace (usługi/umowy) na łączną kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu prac
konserwatorskich i restauratorskich przy XVII - XVIII – wiecznym malarstwie na podłożu płóciennym 
oraz 
- co najmniej dwie prace (usługi/umowy) na łączną kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu prac
konserwatorskich i restauratorskich przy XVII - XVIII - wiecznych malarstwie ściennym i dekoracjach rzeźbiarsko-
sztukatorskich
1.4.2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje następujące osoby posiadające następujące wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (Kluczowy personel):
1) Kierownik Zespołu Konserwatorskiego – co najmniej jedna osoba
2) Zespół konserwatorski o specjalności obejmującej malarstwo na podłożu płóciennym i malarstwo ścienne – złożony co
najmniej z sześciu osób
3) Zespół konserwatorski ds. dekoracji rzeźbiarsko-sztukatorskiej - co najmniej cztery osoby, 
4) Zespół konserwatorski ds. badań konserwatorskich i dokumentacji wyników badań - co najmniej dwie osoby, 
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Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.4. SWZ

Po zmianie: 
zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1.4.1. w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie prace przy obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów, obejmujące:
- co najmniej dwie prace (usługi/umowy) na łączną kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu prac
konserwatorskich i restauratorskich przy XVII - XVIII – wiecznym malarstwie na podłożu płóciennym 
oraz 
- co najmniej dwie prace (usługi/umowy) na łączną kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu prac
konserwatorskich i restauratorskich przy XVII - XVIII - wiecznych malarstwie ściennym i dekoracjach rzeźbiarsko-
sztukatorskich
1.4.2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje następujące osoby posiadające następujące wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (Kluczowy personel):
1) Kierownik Zespołu Konserwatorskiego – co najmniej jedna osoba
2) Zespół konserwatorski o specjalności obejmującej malarstwo na podłożu płóciennym i malarstwo ścienne – złożony co
najmniej z sześciu osób
3) Zespół konserwatorski ds. dekoracji rzeźbiarsko-sztukatorskiej - co najmniej cztery osoby, 
4) Zespół konserwatorski ds. badań konserwatorskich i dokumentacji wyników badań - co najmniej dwie osoby, 
Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.4. SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wykazu usług (prac/usług/umów) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane lub są wykonywane
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi (umowy) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
(umowy) zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - o treści określonej w załączniku nr 4 do
SWZ,
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ

Po zmianie: 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wykazu usług (prac/usług/umów) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane lub są wykonywane
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi (umowy) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
(umowy) zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - o treści określonej w załączniku nr 4 do
SWZ,
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ
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