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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Muzeum Niepodległości w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27605034000, ul. al. 

Solidarności  62, 00240   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 826 90 91/92 

w. 54, e-mail a.wieckowska@muzeumniepodległosci.art.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): muzeum-niepodleglosci.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: 1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1)  

W ogłoszeniu jest: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną co najmniej 10 mln złotych (polisa); - informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość́ posiadanych środków finansowych 

lub zdolność́ kredytową wykonawcy na kwotę min. 3 mln złotych w okresie nie 

wcześniejszym niż̇ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postepowaniu; - wykaz robót budowlanych wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania oraz nazwy podmiotów na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - 



wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, 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.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

W ogłoszeniu jest: 1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

W ogłoszeniu powinno być: .  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-05, godzina: 09:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-19, godzina: 09:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą 

się: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 3 roboty 

budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy budynku w zakres których 

wchodziły roboty budowlane i instalacyjne o wartości każdej z robót min. 5 mln. PLN brutto, 

w tym co najmniej jedna z ww. robót wykonana została w obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków, b) dysponują co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

kierownika budowy – z doświadczeniem w robotach budowlanych w obiektach zabytkowych, 

zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  

W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

wykażą, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 3 roboty 

budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy budynku albo 2 roboty 

polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy budynku i 1 na wybudowaniu budynku w 

zakres których wchodziły roboty budowlane i instalacyjne, o wartości każdej z robót min. 5 

mln. PLN brutto, w tym co najmniej jedna z ww. robót wykonana została w obiekcie 

wpisanym do rejestru zabytków, b) dysponują co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia 

do pełnienia funkcji kierownika budowy – z doświadczeniem w robotach budowlanych w 

obiektach zabytkowych, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  



II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia 

wadium w kwocie: 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Dopuszczalne formy 

wadium: 1) w pieniądzu, 2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3) gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5) poręczenia udzielane 

przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275.). 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego w banku PKO BP, nr konta: 56 1020 1026 0000 1402 0290 0900 z dopiskiem 

„wadium – przetarg nieograniczony – znak sprawy ZP-272-8/2017. 3. Wadium w innej 

formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. 4. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca 

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na 

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. 

Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 

ustawy. 12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy zostanie odrzucona.  

  
 


