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AZ.2710.8.2.2019.MS                                                                                    Szczecin, dn. 22.07.2019r. 

                                                         

                          

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie 
pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowni digitalizacyjnej w gmachu Muzeum Narodowego w 
Szczecinie na Wałach Chrobrego” Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: DZ. U z 2018, poz. 1986 – z późn. zm.) dokonuje sprostowania treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod numerem 574429-N-2019 w dniu 16.07.2019, w siedzibie Zamawiającego 
oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym zakresie: 

 

 

 

1. SIWZ Rozdział VII. Dokumenty składane w postępowaniu – VII.A pkt. 1) usuwa się ppkt. d) 
 
Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych robót 
 
2. SIWZ Rozdział VII. Dokumenty składane w postepowaniu – VII B pkt. 1) ppkt. c) otrzymuje nowe 
brzmienie :  
 

        • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, pełniących funkcje: kierownika 
budowy, kierownika robót branży instalacji elektrycznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.                                      

3. SIWZ Rozdział VII. Dokumenty składane w postępowaniu – VII B dodaje się pkt. 7. 
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Zamawiający nie wymaga składania dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale przez 
podwykonawców. 

4. SIWZ Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty – pkt.1 Ad. b) otrzymuje nowe brzmienie:  

 

a) Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada oprócz kwalifikacji 
stanowiących warunek udziału w postępowaniu dodatkowo doświadczenie polegające w realizacji 
robót budowlanych polegających m.in. na wykonaniu co najmniej jednej cykloramy o wymiarach 
minimalnych: 1,5 m. szerokości , 1,5 m. wysokości oraz dowolnej głębokości – 20 pkt. 

b) Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada oprócz kwalifikacji 
stanowiących warunek udziału w postępowaniu dodatkowo doświadczenie polegające w realizacji 
robót w branży instalacji teletechnicznych przynajmniej w jednym obiekcie o wartości min. 30.000 zł 
brutto.– 20 pkt. 

Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego dodatkowego doświadczenia w/w kryteriach otrzyma 0pkt. 

5. SIWZ Rozdział XXI Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić  po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy pkt.2 ppkt. f) otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi dowód ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość oferty zgodnie z par 10 wzoru umowy; 

6. SIWZ Rozdział XXV. Katalog zmian umowy pkt. 4 ppkt. b) otrzymuje nowe brzmienie:  

zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. Wykonawca zaoferował materiały o znacznie lepszych 
parametrach niż te wskazane w dokumentacji projektowej, a które w sposób znaczący poprawią jakość 
wykonania robót budowlanych; 

7. SIWZ Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – otrzymuje nowe brzmienie:   

Załącznik nr 3– oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
 
 
 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 



3 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp  . 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                                                                                     ………………………………………… 

(podpis) 

 8. SIWZ Załącznik nr 5 – wykaz osób do realizacji zamówienia – otrzymuje nowe brzmienie: 

Załącznik nr 5 – wykaz osób do realizacji zamówienia 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie pomieszczeń 
biurowych na potrzeby pracowni digitalizacyjnej w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie na 
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Wałach Chrobrego” Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, prowadzonego 
przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia następujące 
osoby:  

 

1. Kierownik budowy 

 

1) Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

2) Minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w tym  co najmniej kierowanie jedną robotą budowlaną prowadzoną przy 
obiekcie zabytkowym ( zabytek nieruchomy)  wpisanym do rejestru zabytków  

 

 

Kierownik budowy 

Imię i nazwisko  

Wykształcenie  

Uprawnienia  

Doświadczenie  

 

 

 

 

Podstawa dysponowania  

 

 

2. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych: 

1) Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

2) Doświadczenie w kierowaniu min 1 (jedną) robotą budowlaną w branży elektrycznej w obiekcie  
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.   
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Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

Imię i nazwisko  

Wykształcenie  

Uprawnienia  

Doświadczenie  

 

 

 

 

Podstawa dysponowania  

 

 

 

 

……………………………      …………………………………………………….. 

miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej do  

  reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
9. SIWZ Załącznik nr 5/1 – Załącznik do kryterium ceny – doświadczenie kierownika budowy 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5/1 – Załącznik do kryterium ceny – doświadczenie kierownika budowy 
 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

                  DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie 
pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowni digitalizacyjnej w gmachu Muzeum Narodowego w 
Szczecinie na Wałach Chrobrego” Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, 
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prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, oświadczam, że skieruję do realizacji 
zamówienia następującą osobę na stanowisko kierownika budowy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oprócz kwalifikacji wymaganych dla 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu posiada następujące doświadczenie wg poniższego 
zestawienia: 

 

 

Kierownik budowy 

Jeżeli Wykonawca wykaże, że 
osoba wyznaczona na kierownika 
budowy posiada oprócz 
kwalifikacji stanowiących warunek 
udziału w postępowaniu  
dodatkowo doświadczenie 
polegające w realizacji robót 
budowlanych polegających m.in. 
na wykonaniu co najmniej jednej 
cykloramy o wymiarach 
minimalnych: 1,5 m. szerokości , 
1,5 m. wysokości oraz dowolnej 
głębokości  

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

(Należy w wierszu powyżej wpisać czy Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona na 
kierownika budowy posiada oprócz kwalifikacji stanowiących warunek udziału w 
postępowaniu dodatkowo doświadczenie polegające w realizacji robót budowlanych 
polegających m.in. na wykonaniu co najmniej jednej cykloramy o wymiarach minimalnych: 1,5 
m. szerokości , 1,5 m. wysokości oraz dowolnej głębokości poprzez wpisanie TAK) 

Jeżeli Wykonawca wykaże, że 
osoba wyznaczona na kierownika 
budowy posiada oprócz 
kwalifikacji stanowiących warunek 
udziału w postępowaniu 
dodatkowo doświadczenie 
polegające w realizacji robót w 
branży instalacji teletechnicznych 
przynajmniej w jednym obiekcie o 
wartości min. 30.000 zł brutto 

 

 

……………………………………………………………. 

(Należy w wierszu powyżej wpisać czy Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona na 
kierownika budowy posiada oprócz kwalifikacji stanowiących warunek udziału w 
postępowaniu  dodatkowo doświadczenie polegające w realizacji robót w branży instalacji 
teletechnicznych przynajmniej w jednym obiekcie o wartości min. 30.000 zł brutto  poprzez 
wpisanie TAK )  

 

                 
……………………………………                                                                …………………………………………………………. 

   miejscowość i data                             podpis   osoby/osób uprawnionej do  

reprezentowania Wykonawcy 
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10. SIWZ Załącznik nr 6 do Siwz zmienia się:  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

11. SIWZ Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 Informacje dodatkowe dodaje się 
pkt.5) 

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu wystąpiło jakiekolwiek  odniesienie do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, nazw marek 
czy technologii,  należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu 
jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 
co oznacza, iż możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów i technologii, których 
zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych  

12. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §1 Definicje ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Dokumentacja Projektowa – wymagany przepisami prawa polskiego zestaw opracowań projektowych 
dotyczących Budynku, a w szczególności projekt budowlany, projekty wykonawcze opracowany 
według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018r. poz. 1935 ze 
zm. ) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

13. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §3 Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy ust.2 otrzymuje 
nowe brzmienie: 

Opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ  do niniejszej Umowy oraz Dokumentacja 
Projektowa. 

14. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §8 Gwarancja jakości i rękojmia za wady ust.9 otrzymuje 
nowe brzmienie: 

W przypadku nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 16 ust.2 pkt. c - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §11 Odbiory robót ust.2 pkt.b. wykreśla się ppkt. v.: 

16. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §16 Kary umowne ust.2. pkt. c) otrzymuje nowe brzmienie: 

za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 

17. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §17 Odstąpienie od umowy ust.2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczone 
oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania w terminie 90 dni od dnia w 
którym Zamawiający powziął wiadomość o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.  

18. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §18 Zamówienia zamienne ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 
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Podstawą wyceny zamówień zamiennych będzie złożony przez wykonawcę kosztorys – w zakresie tych 
pozycji, które są w nim ujęte. W pozostałych elementach wycena podlegać będzie odrębnym 
negocjacjom.  

19. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §19 Katalog zmian umowy ust.4 pkt. b) : 

zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. Wykonawca zaoferował materiały o znacznie lepszych 
parametrach niż te wskazane w dokumentacji projektowej, a które w sposób znaczący poprawią jakość 
wykonania robót budowlanych; 

 

 

                                             POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

                                                         

 

                                                   …………………………………………………………                                    


