Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 174153-2011 z dnia 2011-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jest
budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy. Obiekt zlokalizowany będzie w Szczecinie
przy Pl. Solidarności i stanowić ma jeden z...
Termin składania ofert: 2011-07-25

Numer ogłoszenia: 202123 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174153 - 2011 data 24.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,
tel. 091 4315200, fax. 091 4315204.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

•

W ogłoszeniu jest: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować
urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
(a) kontenerowym miejscem pracy Inżyniera Kontraktu z wyposażeniem podanym w rozdz. IV
pkt.4 ppkt. 16, (b) maszynami do prac ziemnych (min. 2 - koparki do głębokich wykopów o poj.
Łyżki min. 0,5 m3, 2 - spycharki, min. 4 - zagęszczarki gruntu ), (c) dźwigiem o udźwigu min. 15t i
wysięgu min. 25 m, (d) urządzeniami do wykonania zabezpieczenia wykopu przy pomocy ścianki
szczelnej metodą statycznego wciskania grodzic stalowych - min. 3 kpl., (e) urządzeniami do
przesadzania drzew z całą bryłą korzeniową umożliwiającymi ich transport na odległość - min. 3
kpl., (f) środkami transportu ciężkiego i pojazdami dostawczymi, (g) dostępem do wytwórni
betonu. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia o dysponowaniu
wyposażeniem zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w
celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami w formie
załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
•

W ogłoszeniu powinno być: III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą
dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia tj.: (a) kontenerowym miejscem pracy Inżyniera Kontraktu z wyposażeniem podanym
w rozdz. IV pkt.4 ppkt. 16, (b) maszynami do prac ziemnych (min. 2 - koparki do głębokich
wykopów o poj. Łyżki min. 0,5 m3, 2 - spycharki, min. 4 - zagęszczarki gruntu ), (c) dźwigiem o
udźwigu min. 15t i wysięgu min. 25 m, (d) urządzeniami do wykonania zabezpieczenia wykopu
przy pomocy ścianki szczelnej metodą statycznego wciskania grodzic stalowych - min. 1 kpl., (e)
urządzeniami do przesadzania drzew z całą bryłą korzeniową umożliwiającymi ich transport na
odległość - min. 3 kpl., (f) środkami transportu ciężkiego i pojazdami dostawczymi. Spełnianie
warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia o dysponowaniu wyposażeniem zakładu
i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami w formie załącznika nr 4 do
niniejszej SIWZ Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

•

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat. Muzeum Narodowe w
Szczecinie ul. Staromłyńska 27 70-561 Szczecin.

•

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat. Muzeum Narodowe w
Szczecinie ul. Staromłyńska 27 70-561 Szczecin.

