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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59
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/26/MGW/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45453000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:
1. Przebudowę wnętrza i remont ogólnobudowlany, w tym:
a) Przebudowa wewnętrzna w zakresie dostosowania obiektu do nowego programu funkcjonalnego,
b) Przebudowa szybu dźwigu towarowo-osobowego, montaż nowego dźwigu,
c) Przebudowa klatki schodowej w centralnej części budynku (przy dźwigu towarowo-osobowym),
d) Pogłębienie poziomu piwnic w 2 skrzydłach budynku (północnym i wschodnim) – podbicie fundamentów,
e) Remont ogólnobudowlany wewnętrzny,
2. Roboty instalacyjne:
a) Wymiana istniejących instalacji, dostosowanie do obowiązujących norm
i przepisów,
b) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
3. Przebudowa wraz z rozbudową pionu komunikacyjnego (klatka K2):
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4. Przebudowa pionu komunikacyjnego w części północnej budynku (klatka K3):
5. Remont konserwatorski zgodnie z programem prac konserwatorskich.
6. Rozbudowa zjazdu z drogi gminnej publicznej,
7. Zagospodarowanie terenu.
8. Uzbrojenie terenu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MGWZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-100790
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 131-298161
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/07/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca:
1. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą przebudowę i/lub
nadbudowę i/lub rozbudowę obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN.
2) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub
remont budynku wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej o wartości co
najmniej 1 200 000,00 PLN.
Uwaga 1. Za przebudowę lub remont Zamawiający uzna przebudowę lub remont w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego.
Uwaga 2. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego
robót lub równoważnego dokumentu
2. Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, niezbędnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
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
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doświadczenie w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy, w tym przy realizacji co najmniej
1(jednego) zamówienia polegającego na przebudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków
i podlegającego ochronie konserwatorskiej zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków, o wartości co najmniej 1
200000,00 PLN.
Uwaga 3 Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający rozumie okres od momentu rozpoczęcia budowy, tj.przekazania
terenu budowy, aż do momentu zakończenia budowy, tj. podpisania Protokołu odbioru końcowego robót lub
równoważnego dokumentu.
Uwaga 4 Za przebudowę lub remont Zamawiający uzna przebudowę lub remont obiektu w rozumieniu Prawa
budowlanego.
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) 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;
W związku z brakiem w dokumentacji projektowej instalacji i sieci gazowych, Zamawiający nie wymaga
uprawnień w tym zakresie.
4) 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 1 (jednego) zamówienia obejmującego prace
konserwatorskie o wartości co najmniej 500 000,00 PLN.
Uwaga 5 Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa
w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami
będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
EOG
Uwaga 6 Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/wym. funkcji.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca:
1. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą przebudowę i/lub
nadbudowę i/lub rozbudowę obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 8 000 000,00 złotych.
2) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub
remont budynku wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej o wartości co
najmniej 600 000,00 złotych.
UWAGA 1. Za przebudowę lub remont Zamawiający uzna przebudowę lub remont w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego.
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UWAGA 2. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego
robót lub równoważnego dokumentu
2. Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, niezbędnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
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
kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zmian.),
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) 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;
W związku z brakiem w dokumentacji projektowej instalacji i sieci gazowych, Zamawiający nie wymaga
uprawnień w tym zakresie.
4) co najmniej jedną osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi, posiadającą kwalifikacje
zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zmian.),
UWAGA 3. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o
których mowa w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278).
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
UWAGA 4. 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: 30/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/10/2018
Powinno być:
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Data: 04/11/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


