
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowy projekt parkingu oraz budynku Punktu

Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z elementami zagospodarowania terenu na Westerplatte”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367011290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Władysława Bartoszewskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-862

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 323-75-53

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum1939.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum1939.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Instytucja Kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101229/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 12:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00078079/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi
wykazać, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia
(potwierdzone dowodami czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo
ukończone), o wartości co najmniej 450.000,00 zł. brutto z których każda obejmowała swoim
zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, składającej się co najmniej z
projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, dotyczących budowy budynku o powierzchni
użytkowej minimum 1000 m2 wraz z parkingiem naziemnym na min. 20 miejsc postojowych ze
zjazdem z drogi publicznej, na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę.
oraz
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie
(potwierdzone dowodami czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo
ukończona), dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej składającej się co najmniej z projektu
budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz kosztorysów inwestorskich dla której wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
UWAGA! W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza, aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten,
Wykonawcy muszą spełnić łącznie.

b) Skieruje Kierownika Zespołu Projektowego, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń,
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta),
- wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat minimum dwóch dokumentacji projektowych
(w charakterze projektanta) o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto
dotyczących budowy budynku o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 wraz z parkingiem
naziemnym na min. 20 miejsc postojowych ze zjazdem z drogi publicznej, na podstawie których
wydane zostało pozwolenie na budowę
- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną
dokumentację projektową (w charakterze projektanta) dla której uzyskano decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
c) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń,
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- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
d) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
e) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
f) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
g) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń teletechnicznych bez ograniczeń,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).

Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie
uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go co najmniej łącznie.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz.
1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (2016 r., poz. 65).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
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4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi
wykazać, że:
a) (I) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia
(potwierdzone dowodami czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo
ukończone), o wartości co najmniej 450.000,00 zł. brutto z których każda obejmowała swoim
zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, składającej się co najmniej z
projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, dotyczących budowy budynku o powierzchni
użytkowej minimum 1000 m2 wraz z parkingiem naziemnym na min. 20 miejsc postojowych ze
zjazdem z drogi publicznej, na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę.

albo

(II) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie łącznie:
1) co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami czy usługi te zostały wykonane w
sposób należyty i prawidłowo ukończone) o wartości co najmniej 300.000,00 zł. brutto
obejmujących swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, dotyczących budowy
budynku o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 , na podstawie których wydane zostało
pozwolenie na budowę,
i
2) co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami czy usługi te zostały wykonane w
sposób należyty i prawidłowo ukończone) o wartości co najmniej 150.000,00 zł. brutto
obejmujących swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, dotyczących budowy
parkingu naziemnego na min. 20 miejsc postojowych ze zjazdem z drogi publicznej, na
podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę.

oraz dodatkowo
(III) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie
(potwierdzone dowodami czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo
ukończona), dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej składającej się co najmniej z projektu
budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz kosztorysów inwestorskich dla której wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
UWAGA! W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza, aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten,
Wykonawcy muszą spełnić łącznie.

b) Skieruje Kierownika Zespołu Projektowego, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń,
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta),
- (I) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat minimum dwóch dokumentacji
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projektowych (w charakterze projektanta) o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 450 000,00
zł brutto dotyczących budowy budynku o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 wraz z
parkingiem naziemnym na min. 20 miejsc postojowych ze zjazdem z drogi publicznej, na
podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę

albo
(II) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat łącznie:
1) minimum dwóch dokumentacji projektowych (w charakterze projektanta) o wartości każdej z
nich nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto dotyczących budowy budynku o powierzchni
użytkowej minimum 1000 m2 na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę
i
2) minimum dwóch dokumentacji projektowych (w charakterze projektanta) o wartości każdej z
nich nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto dotyczących budowy parkingu naziemnego na min.
20 miejsc postojowych ze zjazdem z drogi publicznej, na podstawie których wydane zostało
pozwolenie na budowę
oraz dodatkowo 
- (III) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną
dokumentację projektową (w charakterze projektanta) dla której uzyskano decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
c) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń,
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
d) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
e) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
f) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).
g) Skieruje Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń teletechnicznych bez ograniczeń,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania (w charakterze projektanta).

Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie
uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go co najmniej łącznie.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz.
1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
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państwach członkowskich Unii Europejskiej (2016 r., poz. 65).

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-07-05 13:00

Po zmianie: 
2021-07-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-07-05 13:30

Po zmianie: 
2021-07-09 11:30
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