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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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:
Konserwacja maszyny parowej w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa
Górnego Śląska”
Numer referencyjny: ZP/32/MGW/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50531000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu i konserwacji maszyny wyciągowej parowej szybu „Carnall”,
która została zbudowana w 1915 r. przez Hutę Eisenhütte Prinz Rudolph w Dülmen i zainstalowana w budynku
maszynowni.

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

22/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MGWZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-014927
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 020-041878
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/01/2018

mailto:esmietana@muzeumgornictwa.pl
http://www.muzeumgornictwa.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:41878-2018:TEXT:PL:HTML
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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:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia, tj.: 1.1. Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą
na remoncie lub naprawie urządzeń parowych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto. 1.2. Wykonał
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na naprawie, remoncie lub konserwacji
maszyny lub urządzenia mechanicznego znajdującego się w inwentarzu muzealnym lub wypisanego do rejestru
zabytków o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto. Uwaga 1. Jako wykonanie (zakończenie) zadania
należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru prac bez uwag. 2. Dysponował następującymi osobami, które
będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednim doświadczeniem niezbędnym
do wykonania zamówienia, tj.: 2.1. co najmniej dwoma osobami, z których każda posiada doświadczenie
w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch), prac konserwatorskich/restauratorskich związanych z maszynami/
urządzeniami przemysłowymi, wpisanymi do rejestru zabytków lub objętymi ochroną konserwatorską albo
wpisanymi do inwentarza muzeum (zrealizowanych w ramach odrębnych umów), 2.2. co najmniej jedną
osobą, posiadającą doświadczenie w realizacji 2 (dwóch) usług (zrealizowanych w ramach odrębnych
umów) polegających na remoncie, naprawie lub konserwacji urządzeń ciśnieniowych parowych, Uwaga 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba spełniała łącznie warunki pppkt 2.1. i 2.2.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia, tj.: 1.1. Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na
remoncie lub naprawie lub konserwacji urządzeń parowych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto.
1.2. Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na naprawie, remoncie
lub konserwacji maszyny lub urządzenia mechanicznego znajdującego się w inwentarzu muzealnym lub
wypisanego do rejestru zabytków o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto. Uwaga 1. Jako wykonanie
(zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru prac bez uwag. 2. Dysponował
następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednim
doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.: 2.1. co najmniej dwoma osobami, z których
każda posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch), prac konserwatorskich/restauratorskich
związanych z maszynami/urządzeniami przemysłowymi, wpisanymi do rejestru zabytków lub objętymi ochroną
konserwatorską albo wpisanymi do inwentarza muzeum (zrealizowanych w ramach odrębnych umów), 2.2.
co najmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w realizacji 2 (dwóch) usług (zrealizowanych w ramach
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odrębnych umów) polegających na remoncie, naprawie lub konserwacji urządzeń ciśnieniowych parowych,
Uwaga 2. Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba spełniała łącznie warunki pppkt 2.1. i 2.2.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/03/2018
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: 06/05/2018
Powinno być:
Data: 11/05/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


