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Ogtoszenie nr 500195921-N-2018 z dnia 16-08-2018 r.

Warszawa:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OG LOS7 EN IE DOTYCZY:

Ogli szenia o zamowieniu

IN FOR.VIACJE O ZMIENIANYM OGLQSZENIU

Ntuner: 594470-N-2018

Data: 25.07.2018

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Polska Akademia Nauk - Muzeum Ziemi, Krajowy numer identyfikacyjny 00032571300166,

ul. al. Na Skarpie 20/26, 00488 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 22 621 76

2 I, e-mail wabramczyk@mz-pan.pl; sekretariat@mz.pan.pl, faks 22 629 74 97.

Acirej strony internetowej (url): www.mz.pan.pl; www.pan.pl

SEKCJA II; ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1} Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje sie^ zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Piuikt: 1.3

NY ogloszeniu jest: III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa Okreslenie warunkow:

Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze: a. nalezycie wykonal, w okresie ostatnich

pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci

jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegajace na przebudowie

lub remoncie ogrodzenia, z cegiel lub ksztaltek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w

obiektach wpisanych do rejestru zabytkow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003

r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) lub

rejestru zabytkow prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w panstwie obcym,
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kazda za kwote nie mniejszq niz 400 000,00 brutto PLN. b. dysponuje osobami, ktore

bedq braly udzial w realizacji zamowienia, pelniqc nastepujqce funkcje: Kierownikiem

budowy - spelniajacym nastepujace wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do

pelnicnia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej w

rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

201 7, poz. 1332, ze zm.), b) posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi

przy zabytkach nieruchomych okreslone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187), tj. posiada

uprawnienia budowlane okreslone przepisami prawa budowlanego oraz przez co

najmniej 18 miesiecy bral udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bed^cego instytucj^

kultury, z uwzglednieniem art. 37 f-g ww. ustawy c) posiada min. 5- letnie doswiadczenie

zawodowe w wykonywaniu funkcji Kierownika budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332, ze zm.),

obejmujacej swym zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, liczone od uzyskania

upravvnien d) posiada doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy przy

realizacji co najmniej 2 robot budowlanych polegajacych na przebudowie lub remoncie

ogrodzenia z cegiel lub ksztaltek ceramicznych przy obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkow (o ktorym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) lub rejestru zabytkow

prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w panstwie obcym)

W ogloszeniu powinno bye: III. 1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa Okreslenie

warunkow: Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze: a. nalezycie wykonal, w

okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane

przy obiekcie murowanym, w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow, o ktorym

mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j.

Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) lub rejestru zabytkow prowadzonego przez organ

ustanowiony w tym celu w panstwie obcym, kazda za kwote nie mniejsz^ niz 400 000,00

brutto PLN. b. dysponuje osobami, ktore beda^ braly udzial w realizacji zamowienia,

pelniac nastepujqce funkcje: Kierownikiem budowy - spelniajacym nastepuj^ce
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wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 07

iipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332, ze zm.), b)

posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach

nieruchomych okreslone w art. 37 c ustawy z dnia 23 Iipca 2003 r. o ochronie

ziibyd.ow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187), tj. posiada

uprawnienia budowlane okreslone przepisami prawa budowlanego oraz przez co

najmniej 18 miesiecy bral udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy

zubytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bed^cego

instytucja kultury, z uwzglednieniem art. 37 f-g ww. ustawy c) posiada min. 5- letnie

doswiadczenie zawodowe w wykonywaniu funkcji Kierownika budowy w rozumieniu

ustawy z dnia 07 Iipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.

1332, ze zm.), obejmujacej swym zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, liczone

od uzyskania uprawnien d) posiada doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika

budowy przy realizacji co najmniej 2 robot budowlanych przy obiekcie murowanym

\\pisanym do rejestru zabytkow.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do

udzialu w postepowaniu: Data 20.08.2018 r. godz. 11.00

\ ogloszeniu powinno bye: IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Data 28.08.2018 r. godz. 11.00
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