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Ogłoszenie nr 500077455-N-2018 z dnia 10-04-2018 r.

Nowa Słupia:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 539339-N-2018 

Data: 03/04/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich"ŁYSA GÓRA", Krajowy numer identyfikacyjny

367233978, ul. Rynek  15, 26-006  Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel.

507803986, e-mail piotrsepiolo@wp.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.nowaslupia.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej: a) dwie usługi

polegające na opracowaniu koncepcji lub dokumentacji projektowej budynku użyteczności

publicznej o charakterze wystawienniczym wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni

użytkowej budynku nie mniejszej niż 2 500 m2, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto

(słownie: sto tysięcy złotych) każda usługa; b) dwie usługi polegające na opracowaniu koncepcji

lub projektu wykonawczego wystawy stałej z elementami multimedialnymi, z czego: • co

najmniej jedna dotyczyła wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2, • co najmniej jedna
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z tych koncepcji lub jeden projekt wykonawczy wystawy stałej z elementami multimedialnymi

zostały zrealizowane. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują

odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu

zamówienia, niezbędnym do jego realizacji: ♣ architekt – osoba posiadające ukończone studia o

kierunku architektura, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

wykonał co najmniej 2 koncepcje lub dokumentacje projektowe budynku użyteczności

publicznej o charakterze wystawienniczym, z czego co najmniej jedna dotyczyła budynku o

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 500 m2 ♣ projektant wystaw muzealnych – osoba

posiadające wykształcenie wyższe, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert wykonała co najmniej 2 koncepcje lub projekty wykonawcze wystawy stałej, z

czego: ⎯ co najmniej jedna dotyczyła wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 ⎯ co

najmniej jedna adresowana była do dzieci - w wykazie usług należy określić grupę docelową

oraz opisać sposób dostosowania wystawy na potrzeby dzieci – w wykazie usług należy określić

grupę docelową oraz opisać sposób dostosowania wystawy na potrzeby dzieci Na potrzeby

niniejszego zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Uwaga: ⎯ przez jedną usługę, Zamawiający rozumie jeden kontrakt

(umowę); ⎯ przez budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczym rozumie się

budynek muzeum, instytucji kultury lub centrum nauki przeznaczony na potrzeby

wystawiennicze z wydzielonymi strefami funkcjonalno - użytkowymi ⎯ przez wystawę stałą

rozumie się wystawę na rzecz muzeum, instytucji kultury lub centrum nauki o czasie eksploatacji

powyżej trzech lat. ⎯ w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania

odnośnie: zakresu i wartości wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już

zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i

te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług; ⎯ w

przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w

złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie

średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego

Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji w BZP nie będzie opublikowany średni kurs

walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli
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Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej: a) dwie usługi polegające na

polegającą na opracowaniu koncepcji lub dokumentacji projektowej budynku użyteczności

publicznej o charakterze wystawienniczym wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni

użytkowej budynku nie mniejszej niż 2 500 m2, o wartości usług łącznie co najmniej 100.000,00

zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych); b) dwie usługi polegające na opracowaniu koncepcji lub

projektu wykonawczego wystawy stałej z elementami multimedialnymi, z czego: • co najmniej

jedna dotyczyła wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2, • co najmniej jedna z tych

koncepcji lub jeden projekt wykonawczy wystawy stałej z elementami multimedialnymi zostały

zrealizowane. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują

odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu

zamówienia, niezbędnym do jego realizacji: ♣ architekt – osoba posiadające ukończone studia o

kierunku architektura, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

wykonał co najmniej 2 koncepcje lub dokumentacje projektowe budynku użyteczności

publicznej o charakterze wystawienniczym, z czego co najmniej jedna dotyczyła budynku o

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 500 m2 ♣ projektant wystaw muzealnych – osoba

posiadające wykształcenie wyższe, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert wykonała co najmniej 2 koncepcje lub projekty wykonawcze wystawy stałej, z

czego: ⎯ co najmniej jedna dotyczyła wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 ⎯ co

najmniej jedna adresowana była do dzieci - w wykazie usług należy określić grupę docelową

oraz opisać sposób dostosowania wystawy na potrzeby dzieci – w wykazie usług należy określić

grupę docelową oraz opisać sposób dostosowania wystawy na potrzeby dzieci Na potrzeby

niniejszego zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Uwaga: ⎯ przez jedną usługę, Zamawiający rozumie jeden kontrakt

(umowę); ⎯ przez budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczym rozumie się

budynek muzeum, instytucji kultury lub centrum nauki przeznaczony na potrzeby

wystawiennicze z wydzielonymi strefami funkcjonalno - użytkowymi ⎯ przez wystawę stałą
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rozumie się wystawę na rzecz muzeum, instytucji kultury lub centrum nauki o czasie eksploatacji

powyżej trzech lat. ⎯ w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania

odnośnie: zakresu i wartości wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już

zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i

te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług; ⎯ w

przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w

złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie

średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego

Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji w BZP nie będzie opublikowany średni kurs

walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli

Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-11, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-13, godzina: 12:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Park

Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00:00 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00:00 

 


