PR.261.2.2019

Sudół, 08.03.2019 r.

Zmiana treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum HistorycznoArcheologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”:

Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do
20 marca 2019 r. do godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15.
Pkt. 5
W Specyfikacji jest:
ust.2 pkt 3):
3) zdolności technicznej lub zawodowej: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli:
a) Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej: 1
pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy
Prawo budowlane obejmującą wykonanie przebudowy i/lub rozbudowy obiektu
wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto;
b) Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, w tym przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
W Specyfikacji powinno być:
ust.2 pkt 3):
3) zdolności technicznej lub zawodowej: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli:
a) Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej: 1 pracę
polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane obejmującą wykonanie przebudowy i/lub rozbudowy obiektu
kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto;
b) Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, w tym przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
Pkt. 12
W Specyfikacji jest:
ust.1 pkt 2)
2) Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2019 r. o godzinie 12:00.
W Specyfikacji powinno być:
ust.1 pkt 2)
2) Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r. o godzinie 12:00.
W Specyfikacji jest:
ust.2 pkt 2)
2) Termin otwarcia ofert ustala się na 15.03.2019 r. o godzinie 12:15.
W Specyfikacji powinno być:
ust.2 pkt 2)
2) Termin otwarcia ofert ustala się na 20.03.2019 r. o godzinie 12:15.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

