
   
         

     

   

       

     

  

    

  

   

  

  

       

    

     

             
 

       

    

    

   

   

       

      

    
    

          
       

  
            

           
               

                     
                

               
                 

              
                 

          
                 

                 
                   

                 
     

               
                 

              

      

        

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00155212 z dnia 2022-05-12 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
„Budowa budynku magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 

w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego” 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNA UDZIELI 

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277492 

1.4.) Adres zamawiającego: 

1.4.1.) Ulica: ul. Krakowska 46 

1.4.2.) Miejscowość: Kraków 

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-066 

1.4.4.) Województwo: małopolskie 

1.4.5.) Kraj: Polska 

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków 

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@etnomuzeum.eu 

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.etnomuzeum.eu 

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe 
instytucje kultury 

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155212 

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-12 

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00150688/01 

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: 
Warunek 1: Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującą osobą tj. Kierownik 
robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PB oraz spełniający wymagania o których mowa w 
art. 37c Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.2022.0.840. 
Ocena spełniania warunku 1 udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 
UWAGA: Doświadczenie ww. osoby podlegać będzie ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert, o którym 
mowa w rozdz. XVI.4 SWZ. Doświadczenie wskazywane jest na formularzu, w załączniku do oferty – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 oraz wytycznymi określonymi w rozdziale XVI SWZ. 
Warunek 2: Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu robót 
budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, o wartości zamówienia nie mniejszej 
niż 1 mln PLN brutto każde, przy czym przynajmniej jedno zamówienie obejmowało co najmniej wykonanie budynku wraz z 
instalacjami: elektryczną, niskoprądową, wod.-kan., wentylacją mechaniczną; 
Ocena spełniania warunku 1 udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 
oraz o wykaz wykonanych robót budowlanych, przygotowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.3. do SWZ 
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Ogłoszenie nr 2022/BZP 00155212 z dnia 2022-05-12 

Po zmianie: 
Warunek 1: Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującą osobą tj. Kierownik 
robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PB oraz spełniający wymagania o których mowa w 
art. 37c Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.2022.0.840. 
Ocena spełniania warunku 1 udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 
UWAGA: Doświadczenie ww. osoby podlegać będzie ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert, o którym 
mowa w rozdz. XVI.4 SWZ. Doświadczenie wskazywane jest na formularzu, w załączniku do oferty – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 oraz wytycznymi określonymi w rozdziale XVI SWZ. 
Warunek 2: Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu robót 
budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, o wartości zamówienia nie mniejszej 
niż 1 mln PLN brutto każde, przy czym przynajmniej jedno zamówienie obejmowało co najmniej budowę budynku wraz z 
instalacjami: elektryczną, niskoprądową, wod.-kan., wentylacją mechaniczną; 
Ocena spełniania warunku 1 udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 
oraz o wykaz wykonanych robót budowlanych, przygotowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.3. do SWZ 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: 
SEKCJA VIII - PROCEDURA 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 
8.1. Termin składania ofert 

Przed zmianą: 
2022-05-25 10:00 

Po zmianie: 
2022-05-27 10:00 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 
8.3. Termin otwarcia ofert 

Przed zmianą: 
2022-05-25 10:30 

Po zmianie: 
2022-05-27 10:30 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 
8.4. Termin związania ofertą 

Przed zmianą: 
2022-06-21 

Po zmianie: 
2022-06-24 
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