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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397574-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Roboty remontowe i renowacyjne
2017/S 194-397574
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 180-367880)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59
Tel.: +48 326303091
E-mail: esmietana@muzeumgornictwa.pl
Faks: +48 2771125
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeumgornictwa.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w
ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.
Numer referencyjny: ZP/19/MGW/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45453000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania
istniejącego budynku Muzeum Górnictwa Węglowego zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, w tym:
4.1.1. Przebudowa wnętrza i remont ogólnobudowlany,
4.1.2. Zmiana sposobu użytkowania polegająca na adaptacji części poddasza na cele użytkowe,
4.1.3. Przebudowa wraz z rozbudową pionu komunikacyjnego (klatka K2),
4.1.4. Przebudowa pionu komunikacyjnego w części północnej budynku (klatka K3),
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4.1.5. Budowa podziemnej kondygnacji zawierającej pomieszczenia magazynowo ekspozycyjne,
4.1.6. Budowa garażu podziemnego wraz z rampą zjazdową,
4.1.7. Remont konserwatorski elewacji oraz wnętrza budynku,
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 180-367880

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy:
1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące w ramach odrębnych
umów (kontraktów), przebudowę lub remont budynku wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego
ochronie konserwatorskiej o wartości co najmniej 12 000 000 PLN każda, zawierające w swoim zakresie
branże:budowlaną, sanitarną, w tym wykonanie klimatyzacji, elektryczną oraz teletechniczną.
2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
est krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące w ramach odrębnych
umów (kontraktów), budowę obiektu kubaturowego podziemnego o wartości co najmniej 1 000 000 PLN każda.
UWAGA 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie
wyżej określonego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się
całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.
3. Dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.:
3.1. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą
doświadczenie w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy, w tym przy realizacji co najmniej
2(dwóch) zamówień polegających na przebudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków i
podlegającego ochronie konserwatorskiej zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków, o wartości co najmniej 5
000000 PLN każda;
3.2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń;
3.3. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
3.4. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń;
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3.5. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej;
3.6. co najmniej jedną osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi, posiadającą kwalifikacje
zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków, posiadającą doświadczenie w kierowaniu
pracami konserwatorskimi, w tym przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegającego na przebudowie
lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej, o
wartościrobót konserwatorskich co najmniej 1 000 000 PLN
3.7. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie; geodezyjnych
pomiarówsytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
UWAGA 2. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę.
Powinno być:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy:
1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub remont
budynku wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej o wartości co najmniej
12 000 000 PLN, zawierającą w swoim zakresie branże: budowlaną, sanitarną, w tym wykonanie klimatyzacji,
elektryczną oraz teletechniczną.
2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 (jedną) spośród niżej wymienionych robót budowlanych:
a) budowa obiektu kubaturowego podziemnego o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.
b) robót budowlanych polegających na pogłębieniu fundamentów istniejącego obiektu kubaturowego o wartości
co najmniej 500 000 PLN,
c) budowa garażu podziemnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN. Zamawiający uzna za spełnieniu
warunku budowę obiektu kubaturowego z garażem podziemnym gdzie roboty dotyczące części podziemnej
miały wartość co wartość co najmniej 1 000 000 PLN.
Uwaga 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej
określonego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym
wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.
3. Dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.:
3.1. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą
doświadczenie w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy, w tym przy realizacji co najmniej 2
(dwóch) zamówień polegających na przebudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków i
podlegającego ochronie konserwatorskiej zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków, o wartości co najmniej 5 000
000 PLN każda;
3.2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń;
3.3. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
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3.4. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń;
3.5. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej;
3.6. co najmniej jedną osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi, posiadającą kwalifikacje
zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków, posiadającą doświadczenie w kierowaniu
pracami konserwatorskimi, w tym przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegającego na przebudowie
lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej, o wartości
robót konserwatorskich co najmniej 1 000 000 PLN.
3.7. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie; geodezyjnych pomiarów
sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
Uwaga 2. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/12/2017
Powinno być:
Data: 29/12/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 12:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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