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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny 001066389, ul. ul.

Ofiar Gross-Rosen  26, 58-152  Rogoźnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 421 580, e-mail

muzeum@gross-rosen.pl, faks 748 421 594.

Adres strony internetowej (url): https://www.gross-rosen.eu/

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Wykonawca

posiada doświadczenie. a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2

zadania polegające na realizacji prac brukarskich z zastosowaniem kostki granitowej, przy czym w

każdym przypadku wartość prac brukarskich z zastosowaniem kostki granitowej wynosić powinna

co najmniej 100.000,00 złotych brutto, oraz b) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
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wykonał co najmniej 2 zadania polegające na realizacji robót budowlanych w odniesieniu do

obiektu będącego pod ochroną konserwatora zabytków, o wartości min. 100.000,00 zł brutto

każde. 2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Wykonawca dysponuje,

co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy: • posiadającą

uprawnienia do prowadzenia prac ogólnobudowlanych bez ograniczeń; • posiadającą min. 5 letnie

doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc

Zamawiający rozumie okres 30 dni); • która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział 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 (Dz.U.2017.2187 t.j.)); • posiadającą doświadczenie

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert związane z pełnieniem funkcji

kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w

ramach których wykonywane były prace brukarskie z zastosowaniem kostki granitowej.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.

Wykonawca posiada doświadczenie. a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonał, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac kamieniarsko-konstrukcyjnych, przy

czym w każdym przypadku wartość prac kamieniarsko-konstrukcyjnych wynosić powinna co

najmniej 100.000,00 złotych brutto, oraz b) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonał co najmniej 2 zadania polegające na realizacji robót budowlanych w odniesieniu do

obiektu będącego pod ochroną konserwatora zabytków, o wartości min. 100.000,00 zł brutto

każde. 2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Wykonawca dysponuje,

co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy: • posiadającą

uprawnienia do prowadzenia prac ogólnobudowlanych bez ograniczeń; • posiadającą min. 5 letnie

doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc

Zamawiający rozumie okres 30 dni); • która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział 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 (Dz.U.2017.2187 t.j.)); • posiadającą doświadczenie

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert związane z pełnieniem funkcji
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kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w

ramach których wykonywane były prace kamieniarsko-konstrukcyjne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2019-06-28, godzina: 12:00,
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