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Ogłoszenie nr 500026012-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

Zakopane:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 583002-N-2017 

Data: 04/09/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000,

ul. ul. Krupówki  10, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail

biuro@museumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872. 

Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Określenie kryteriów: a) zdolność techniczna:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. b) zdolność zawodowa: Wykonawca musi

wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: dwie usługi

polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu lub nadzoru

inwestorskiego dla inwestycji, które zostały zakończone i odebrane (wystawione co najmniej

świadectwo przejęcia, protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które

obejmowały budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków, o wartości robót

budowlanych nie mniejszej niż 1.000.000 złotych każda. Co najmniej jedna z powyższych usług
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dotyczyła przynajmniej jednego budynku, który był zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków.

Co najmniej jedna z powyższych usług dotyczyła budynku muzealnego lub innego budynku o

charakterze ekspozycyjnym. c) wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,

potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub

będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a) minimum jedną osobą przewidzianą

do pełnienia funkcji Koordynatora: - posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe

w zakresie zarządzania inwestycjami obejmującymi wykonanie robót budowlanych, w

szczególności w charakterze kierownika projektu, koordynatora projektu, inżyniera kontraktu lub

innej podobnej funkcji kierowniczej, w tym pełnienie tej funkcji dla co najmniej dwóch

inwestycji, które zostały zakończone i odebrane (wystawione co najmniej świadectwo przejęcia,

protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które obejmowały budowę,

przebudowę lub remont budynku lub budynków, których wartość robót była nie mniejsza niż

1.000.000 złotych (każda inwestycja). Co najmniej jedna z powyższych inwestycji dotyczyła

przynajmniej jednego budynku, który był zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. b)

minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w branży

konstrukcyjno-budowlanej: - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - posiadającą co najmniej 5 –

letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w swojej

specjalności; - posiadająca co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; c) minimum jedną osobą przewidzianą do

pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej: - posiadającą uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych; - posiadającą co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub

nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności oraz - posiadająca co najmniej 18

miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją

kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami; d) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w

branży elektrycznej, - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; - posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie

zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności oraz -

posiadająca co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza

muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami. Osoby wymienione powyżej w lit. b – d powinny posiadać

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o

ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz.

768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączenie

funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem posiadania przez kandydata

kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji. Zamawiający nie dopuszcza

łączenia funkcji Koordynatora z funkcją inspektora nadzoru. Powyżej wskazane osoby będą

skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Określenie kryteriów: a) zdolność

techniczna: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. b) zdolność zawodowa:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu lub

nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, które zostały zakończone i odebrane (wystawione co

najmniej świadectwo przejęcia, protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a

które obejmowały budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków, o wartości robót

budowlanych nie mniejszej niż 1.000.000 złotych każda. Co najmniej jedna z powyższych usług
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dotyczyła przynajmniej jednego budynku, który był zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków.

Co najmniej jedna z powyższych usług dotyczyła budynku muzealnego lub innego budynku o

charakterze ekspozycyjnym. c) wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,

potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub

będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a) minimum jedną osobą przewidzianą

do pełnienia funkcji Koordynatora: - posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe

w zakresie zarządzania inwestycjami obejmującymi wykonanie robót budowlanych, w

szczególności w charakterze kierownika projektu, koordynatora projektu, inżyniera kontraktu lub

innej podobnej funkcji kierowniczej, w tym pełnienie tej funkcji dla co najmniej dwóch

inwestycji, które zostały zakończone i odebrane (wystawione co najmniej świadectwo przejęcia,

protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które obejmowały budowę,

przebudowę lub remont budynku lub budynków, których wartość robót była nie mniejsza niż

1.000.000 złotych (każda inwestycja). Co najmniej jedna z powyższych inwestycji dotyczyła

przynajmniej jednego budynku, który był zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. b)

minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w branży

konstrukcyjno-budowlanej: - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - posiadającą co najmniej 3 –

letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w swojej

specjalności; - posiadająca co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; c) minimum jedną osobą przewidzianą do

pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej: - posiadającą uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych; - posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub

nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności oraz - posiadająca co najmniej 18

miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją

kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami; d) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w

branży elektrycznej, - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; - posiadającą, co najmniej 3 -letnie doświadczenie

zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności oraz -

posiadająca co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza

muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami. Osoby wymienione powyżej w lit. b – d powinny posiadać

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o

ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz.

768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączenie

funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem posiadania przez kandydata

kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji. Zamawiający nie dopuszcza

łączenia funkcji Koordynatora z funkcją inspektora nadzoru. Powyżej wskazane osoby będą

skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-12, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-18, godzina: 12:00 


