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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477408-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2018/S 209-477408

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-461575)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szymański
Tel.:  +48 223081491
E-mail: m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ekspozycyjnego i rozbudowa infrastruktury
elektroenergetycznej rozdzielczej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Numer referencyjny: 154/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
31000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ekspozycyjnego
i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej rozdzielczej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
Wykonawca wykona oświetlenie w Muzeum zgodnie z załączonym projektem, łącznie z instalacjami
elektrycznymi i rozdzielnią elektryczną Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ
wraz z załącznikami dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461575

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
Zamiast:
1.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
(...)
1.3.6 oświadczenia Wykonawcy o brak
Powinno być:
1.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
(...)
1.3.6 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
1.3.7 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
1.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału dotyczących:
1.4.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert
1.4.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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Uwaga: szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma
możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści wymaganych dokumentów. Również Sekcja VI Informacje
uzupełniające – nie posiada wystarczającej ilości znaków.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 2
Zamiast:
b) co najmniej 2 zadania (umowy) o wartości minimum 600 000,00 PLN 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
Powinno być:
b) co najmniej 2 zadania (umowy) o wartości minimum 600 000,00 PLN 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.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 3
Zamiast:
a) 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
— co najmniej 5-letnie posiadanie uprawnień branży elektrycznej bez ograniczeń,
— 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 PLN brutto, przy czym
wymaga się aby co najmniej jeden z tych projektów miał wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.
Powinno być:
a) 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 PLN brutto, przy czym
wymaga się aby co najmniej jeden z tych projektów miał wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN 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 11.9.2014 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 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
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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 15.12.2000 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 15.12.2000 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 i której na mocy odrębnych przepisów
przysługuje prawo do świadczenia usług
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


