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Zamawiający: 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

ul.  Prymasa Augusta Hlonda 1 
02-972 Warszawa 
tel.: (22) 308 14 91 

adres strony internetowej Zamawiającego (URL): http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl 
 

Warszawa, 25.10.2018 r.  

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ekspozycyjnego i 
rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej rozdzielczej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego” 

 
Znak sprawy: 154/ZP/2018 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z 
póź.zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następującym zakresie: 
 
1.  
Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu pkt.  3) 1. otrzymuje brzmienie: 

3) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: 
 

1. 
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie: 

 
co najmniej 2 zadania (umowy) o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każde polegające 
na dostawie, montażu i uruchomieniu elementów technologicznych systemu oświetleniowego w 
obiekcie użyteczności publicznej lub obiektach użyteczności publicznej* w tym co najmniej jedno 
o charakterze muzealnym lub wystawienniczym .  
 
co najmniej 2 zadania (umowy) o wartości minimum 600.000,00 zł brutto polegające na 
budowie infrastruktury energetycznej rozdzielczej o prądzie znamionowym minimum 1,6 kA w 
obiekcie użyteczności publicznej lub obiektach użyteczności publicznej* o dużej amplitudzie 
zróżnicowania poboru energii tj. powyżej 250 kV. 
 

 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu w walutach innych 
niż PLN Wykonawca, a także Zamawiając przeliczy według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
*zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych (Dz. U. 1999 nr 112, poz. 1316 z póź. zm.). 
 

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
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2.  
Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu pkt.  3) 2 aa), otrzymuje brzmienie: 

 
2. 
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować osobami 
(ekspertami)  zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każda  posiada następujące  kwalifikacje, 
doświadczenie  i umiejętności: 

 
aa) Koordynator/Kierownik Robót elektrycznych w zakresie koordynacji, nadzorowania 

wykonania, dostaw i montażu: sprzętu oświetleniowego, systemów oświetlenia i technologii – 
niniejsza osoba winna posiadać:  

         - wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektroenergetyka lub elektrotechnika 

          - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

         -co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (nabytego po uzyskaniu uprawnień do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) w pełnieniu funkcji 
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych; 

          - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję 
Koordynatora/Kierownika Projektu oświetleniowego w projektach o łącznej wartości co 
najmniej 2.000.000,00 zł brutto, przy czym wymaga się aby co najmniej jeden  z tych 
projektów miał wartość co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.  

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278 z późn. 
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z 
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z 2018 r. poz. 650). 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1725) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o 
uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa 
w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy 
zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 
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i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na 
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3.  

Rozdział VII Informacje dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów pkt. 3, 
otrzymuje brzmienie: 

 

pkt. 3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1)-4) i 8) ustawy 
PZP.  
 

4. 

Rozdział VIII Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, pkt. 6 ppkt. 2 a) otrzymuje brzmienie: 

 
pkt. 6 ppkt. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

 
5.  

Rozdział VIII Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, pkt. 7 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

 
pkt.7 ppkt. 1) Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów o których mowa powyżej: 
 
1) w pkt 2 a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP; 
 
6.  

Rozdział XIII Opis sposobu przygotowywania ofert, pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

5. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej 
nieprzezroczystej paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: oferta w przetargu 
na usługi pod nazwą:  

 
„Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ekspozycyjnego i rozbudowa 

infrastruktury elektroenergetycznej rozdzielczej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego” 

 
Znak sprawy: 154/ZP/2018   

i wpisanie adresata: 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

Al. Rzeczypospolitej 1 
02-972 Warszawa 
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NIE OTWIERAĆ PRZED 29 listopada 2018 r. przed godziną 11:30 
 
 
7. 
Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. XIV2 i XIV 3 ppkt. 1, otrzymują 
brzmienie: 
 
XIV.2 Termin składania ofert 

 

Termin składania ofert upływa dnia  29 listopada 2018 r. o godz. 11:00 

 W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data  i godzina 
dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 
 
XIV.3 Otwarcie ofert.  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: 

 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

Al. Rzeczypospolitej 1 
02-972 Warszawa 

Piętro: 1, sala konferencyjna 
 
8. 
Zmianie ulega §9 ust. 1 ZAŁĄCZNIKA nr 9 do SIWZ -Wzór Umowy, który otrzymuje brzmienie: 
 
§ 9 ust. 1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) za zwłokę  w dostawie, montażu i  uruchomieniu  Towaru w stosunku do terminu określonego w § 4 
ust. 1 – w wysokości 0,1 % Maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 2 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) za każdy przypadek niestawiennictwa osoby, o której mowa w §1 ust. 9 w terminie określonym przez 
Zamawiającego  – w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 
3) za brak dostarczenia w dniu podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy 
jakiegokolwiek z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 17 pkt 6 Umowy  – w wysokości 500,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, odrębnie za każdy przypadek 
4) za nieterminowe usunięcie wad Towarów wchodzących w skład Przedmiotu umowy w okresie 
gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
5) w przypadku odstąpienia,  wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% Maksymalnego łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy netto, określonego w § 6 ust. 2 Umowy.  
6) za zwłokę w naprawie zniszczeń lub uszkodzeń w Obiekcie w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust. 5 – w wysokości 0,2% Maksymalnego łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto , określonego w § 6 
ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
7) za zwłokę w czasie reakcji serwisowej  w stosunku do terminu określonego w §8 ust. 7 – w wysokości 
500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 
8) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii zmian umowy regulującej współpracę 
Wykonawców występujących wspólnie wchodzących w skład Konsorcjum w przypadku dokonania 
jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokości 3.000,00 zł. 
9) w wysokości 0,01 % Maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust 2 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie z § 17 Umowy, odrębnie 
za każdą nie przekazaną klauzulę; 
 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian 

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
Zamawiający udostępnia SIWZ oraz wzór umowy w wersjach ujednoliconych (z naniesionymi 
zmianami). 


