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Ogłoszenie nr 540210102-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.

Sierpc:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597287-N-2020 

Data: 14/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Krajowy numer identyfikacyjny 70108810000000, ul. ul.

Narutowicza  64, 09-200  Sierpc, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 752 883, e-mail

skansen@mwmskansen.pl, faks 242 755 820. 

Adres strony internetowej (url): http:/www.mwmskansen.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.1 

Punkt: III.1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są wyznaczone przez

Wykonawcę do wykonywania zadań w realizacji zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą

wyznaczoną do kierowania badaniami architektonicznymi, która posiada odpowiednie

kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.), 2) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania badaniami

konserwatorskimi, która posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.), 3) co

najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania badaniami archeologicznymi, która posiada

odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
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nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.), 4) co najmniej jedną osobą posiadającą

uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa w specjalności

mikologicznej lub mykologiczno - budowlanej, 5) co najmniej jedną osobą będącą rzeczoznawcą

budowlanym wpisanym na listę Rzeczoznawców Budowlanych prowadzoną przez Główny

Urząd Nadzoru Budowlanego, 6) co najmniej jedną osobą będącą rzeczoznawcą dendrologiem,

posiadającą tytuł Rzeczoznawcy w zakresie dendrologii nadany przez Polskie Towarzystwo

Chirurgów Drzew lub Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew, 7) co najmniej

jedną osobą posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu, 8) co najmniej jedną

osobą będącą historykiem sztuki. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie

lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 1. W odniesieniu do warunku udziału w

postępowaniu w zakresie osób niezbędnych do wykonania zamówienia Zamawiający wskazuje,

co następuje: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez co najmniej

jedną osobę pod warunkiem, iż spełnia ona minimalne wymagania określone dla każdej z

poszczególnych funkcji, 2) Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów,

świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji,

zgodnie z polskim prawem, 3) jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia

wskazane w SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym

uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem

prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli

te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać

się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy i zapisy SIWZ dotyczące

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
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zamówienia warunki wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ mogą być spełnione łącznie

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 4. Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te

zdolności są wymagane. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać,

że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są wyznaczone przez

Wykonawcę do wykonywania zadań w realizacji zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą

wyznaczoną do kierowania badaniami architektonicznymi, która posiada odpowiednie

kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.), 2) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania badaniami

konserwatorskimi, która posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.), 3) co

najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania badaniami archeologicznymi, która posiada

odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.), 4) co najmniej jedną osobą posiadającą

uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa w specjalności

mikologicznej lub mykologiczno - budowlanej, 5) co najmniej jedną osobą będącą rzeczoznawcą

budowlanym wpisanym na listę Rzeczoznawców Budowlanych prowadzoną przez Główny

Urząd Nadzoru Budowlanego, 6) co najmniej jedną osobą będącą rzeczoznawcą dendrologiem,

posiadającą tytuł Rzeczoznawcy w zakresie dendrologii nadany przez Polskie Towarzystwo

Chirurgów Drzew lub Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew lub co najmniej

jedną osobą z tytułem biegłego sądowego w zakresie dendrologii, 7) co najmniej jedną osobą

posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu, 8) co najmniej jedną osobą będącą

historykiem sztuki. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Tak Informacje dodatkowe: 1. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w
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zakresie osób niezbędnych do wykonania zamówienia Zamawiający wskazuje, co następuje: 1)

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez co najmniej jedną osobę pod

warunkiem, iż spełnia ona minimalne wymagania określone dla każdej z poszczególnych funkcji,

2) Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych

dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim

prawem, 3) jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ,

która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze

osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju

zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania

określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały

uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 220 z późn. zm.). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie

zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

warunki wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ mogą być spełnione łącznie przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 4. Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te

zdolności są wymagane. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
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Numer sekcji: IV.6 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-29, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-06, godzina: 10:00, 


