
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W
ZAKOPANEM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278385

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Krupówki 10

1.4.2.) Miejscowość: Zakopane

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@muzeumtatrzanskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumtatrzanskie.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006852/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-11 13:58

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00005524/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
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zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie niższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 4) zdolności technicznej
lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie - wykonał 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowej remontu dla obiektu lub zespołu obiektów o powierzchni użytkowej
min. 2000 m2, przy czym przynajmniej jedna z powyższych realizacji powinna być wykonana dla
obiektu wpisanego do rejestru zabytków. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym, w tym kierowanie zespołem projektowym który
opracował dokumentację, o której mowa w lit. a) powyżejc) Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.d) Wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami projektanta w branży sanitarnej
posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającego
doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych, CO,
CCWU, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.e) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
jedną osobą z uprawnieniami projektanta w branży elektrycznej w tym systemów
niskoprądowych posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającego doświadczenie w wykonaniu
dokumentacji projektowej w części elektrycznej.f) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
jedną osobą posiadającą doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie
aranżacji wnętrz o łącznej powierzchni co najmniej 2000 m2.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie niższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 4) zdolności technicznej
lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie - wykonał 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowej remontu, przebudowy lub rozbudowy dla obiektu lub zespołu obiektów
o powierzchni użytkowej min. 1200 m2, przy czym przynajmniej jedna z powyższych realizacji
powinna być wykonana dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków. b) Wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co
najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym, w tym
kierowanie zespołem projektowym który opracował dokumentację, o której mowa w lit. a)
powyżejc) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do
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projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.d) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z
uprawnieniami projektanta w branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, posiadającego doświadczenie w wykonaniu dokumentacji
projektowej w zakresie instalacji sanitarnych, CO, CCWU, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.e)
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami projektanta w
branży elektrycznej w tym systemów niskoprądowych posiadającego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
posiadającego doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w części elektrycznej.f)
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w
wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie aranżacji wnętrz o łącznej powierzchni co
najmniej 1200 m2.

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: 
2021-02-15 12:00

Po zmianie: 
2021-02-18 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-02-15 12:15

Po zmianie: 
2021-02-18 12:15
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