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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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:
Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne,
naukowe i kulturalne.

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w formule zaprojektuj i
wybuduj, polegających na przebudowie oraz zagospodarowania budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2
w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, zlokalizowanych na działkach nr 2266/3 i 2265/3, na
cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji
projektowej wraz z projektem aranżacji wnętrz oraz realizacja zaprojektowanej inwestycji.

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

19/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MGWZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-026843

mailto:esmietana@muzeumgornictwa.pl
http://www.muzeumgornictwa.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 035-075380
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/02/2018

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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w formule zaprojektuj i
wybuduj, polegających na przebudowie oraz zagospodarowania budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego
2w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, zlokalizowanych na działkach nr 2266/3 i 2265/3, na
cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji
projektowej wraz z projektem aranżacji wnętrz oraz realizacja zaprojektowanej inwestycji.
3. Przedmiot zamówienia w zakresie prac projektowych obejmuje:
1) Wykonanie wszystkich opracowań niezbędnych dla realizacji inwestycji.
2) Sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi
niezbędnymi uzgodnieniami.
3) Sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanychoraz przedmiarów robót.
4) Kompleksowe wykonanie robót przygotowawczych, wstępnych, rozbiórkowych, budowlanych,
instalacyjnych,zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia terenu na podstawie opracowanych projektów.
5) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami,uzgodnieniami
i dopuszczeniami.
6) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych.
7) Sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz.
4. Teren inwestycji objęty jest wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Zabrze.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej
60miesięcy licząc od daty podpisania Protokół Odbioru Końcowego.
6. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do
SIWZoraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w formule zaprojektuj i
wybuduj, polegających na przebudowie oraz zagospodarowania budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego
2w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, zlokalizowanych na działkach nr 2266/3 i 2265/3, na
cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji
projektowej wraz z projektem aranżacji wnętrz oraz realizacja zaprojektowanej inwestycji.
3. Przedmiot zamówienia w zakresie prac projektowych obejmuje:
1) Wykonanie wszystkich opracowań niezbędnych dla realizacji inwestycji.
2) Sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi
niezbędnymi uzgodnieniami.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:75380-2018:TEXT:PL:HTML
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3) Sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiarów robót.
4) Kompleksowe wykonanie robót przygotowawczych, wstępnych, rozbiórkowych, budowlanych,
instalacyjnych,zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia terenu na podstawie opracowanych projektów.
5) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami,uzgodnieniami
i dopuszczeniami.
6) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych.
7) Sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz.
4. Teren inwestycji objęty jest wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Zabrze.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót
budowlanych na okres co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie zamontowanych
maszyn i urządzeń na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
6. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności architektonicznej / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności architektonicznej / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 30/11/2019
Powinno być:
Koniec: 15/12/2019
w tym wykonania projektów budowlanych i wykonawczych, projektu aranżacji wnętrz, przedmiarów robót,
kosztorysów inwestorskich, STWiOR oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie do
7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 12:00
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Powinno być:
Data: 05/07/2018
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: 24/08/2018
Powinno być:
Data: 02/09/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W dniu 19 czerwca 2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie Nr 12 o zmianie treści
SIWZ.


