Ogłoszenie nr 2021/BZP 00005663/01 z dnia 2021-02-05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace remontowo-budowlano - konserwatorskie muru oporowego przy baraku Wetterstelle,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI
NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)
1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26
1.4.2.) Miejscowość: Rogoźnica
1.4.3.) Kod pocztowy: 58-152
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 604065781
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@gross-rosen.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005663/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-05 13:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00005346/01
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:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
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postępowaniu dotyczący/-e: 1) zdolności do występowania w obrociegospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie
gospodarczym, jeżeli: wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy. 3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli: Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub
zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 400.000,00 zł. 4) Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: A) w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac
polegających na budowie, przebudowie, remoncie konstrukcji kamiennych wchodzących w skład
obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatora zabytków,B) w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 zadania polegające na realizacji prac
sprowadzających się do przełożenia konstrukcji kamiennych (np. schodów kamiennych, murów
kamiennych itp.) każde o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych.C) dysponuje lub będzie
dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia:Kierownik budowy: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2020 poz. 220 ze zm.);2) posiadającą min. 5 letnie doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie
kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc Zamawiający rozumie okres 30 dni);3)
posiadającą min. 3 letnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych
określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282, z późn. zm.).
Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e: 1) zdolności do występowania w obrociegospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie
gospodarczym, jeżeli: wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy. 3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli: Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub
zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 400.000,00 zł. 4) Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: A) w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac
polegających na budowie, przebudowie, remoncie konstrukcji kamiennych wchodzących w skład
obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatora zabytków,B) w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac
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zawierających między innymi przełożenie i stabilizację konstrukcji kamiennych o wartości co
najmniej 200 tysięcy złotych.C) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:Kierownik budowy: 1) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub
im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220 ze zm.);2) posiadającą min. 5 letnie
doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc
Zamawiający rozumie okres 30 dni);3) posiadającą min. 3 letnie doświadczenie związane z
pełnieniem funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru
inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282, z późn. zm.).
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