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Nowa Słupia, dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie koncepcji 

architektoniczno-wystawienniczej dla zadania pn . „Ochrona i promocja wielowiekowej 

spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia” 

 

 

Zamawiający, Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” , działając na podstawie 

przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, informuje o zmianie SIWZ. 

 

 

I. Rozdział V SIWZ 

 

Było: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 3 czerwca 2018  

 

Jest: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 04 czerwca 2018 

r. 

 

II. Rozdział VI ust. 2.2.  SIWZ 

 

Było: 

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 co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda usługa; 
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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. 

 

Jest: 

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. 

 

III. Rozdział XIV ust. 18 SIWZ 

 

Było: 

Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, 

uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania 

powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres podany w rozdziale I SIWZ oraz obydwa opisane: 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-WYSTAWIENNICZEJ 

(nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2018 r. do godz. 13:00)”. 
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Jest: 

Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, 

uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania 

powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres podany w rozdziale I SIWZ oraz obydwa opisane: 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-WYSTAWIENNICZEJ 

(nie otwierać przed dniem 13 kwietnia 2018 r. do godz. 13:00)”. 

 

IV. Rozdział XV SIWZ 

 

Było: 

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 

 

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 13 kwietnia 2018 r. do godz.  12:00:00 

 

V. Rozdział XV ust. 1 SIWZ 

Było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, 

pod adresem: 

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

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową lub kurierską. 
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Jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, 

pod adresem: 

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

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową lub kurierską. 

 

VI. Rozdział XVIII ust. 1.2. SIWZ 

 

Było: 

Zamawiający przyzna punkty ofercie w ramach tego kryterium w oparciu o poniższy schemat: 

Podkryterium 1 – Doświadczenie architekta – waga 20% (20% = 20 pkt) 

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego podkryterium za każdą wykazaną koncepcję lub 

dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczym 

dotyczącą budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 500 m
2
 ponad minimum 

wymagane na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Za każdą wykazaną koncepcję lub dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej o 

charakterze wystawienniczym dotyczącą budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 

2 500 m
2
 ponad minimum wymagane na wykazanie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Zamawiający przyzna 5 pkt (maksymalnie 20 pkt). 

Zamawiający przyzna punkty w oparciu o złożony wykaz osób wraz z ofertą. 

 

Podkryterium 2 – Doświadczenie projektanta wystaw muzealnych – waga 20% (20% = 20 pkt) 

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego podkryterium za każdą wykazaną koncepcję lub 

projekt wykonawczy wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m
2
 adresowanej do 

dzieci ponad minimum wymagane na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Za każdą wykazaną koncepcję lub projekt wykonawczy wystawy stałej o powierzchni nie 

mniejszej niż 1.500 m
2
 adresowanej do dzieci ponad minimum wymagane na wykazanie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przyzna 5 pkt (maksymalnie 20 

pkt). 

Zamawiający przyzna punkty w oparciu o złożony wykaz osób wraz z ofertą. 
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Jest: 

Zamawiający przyzna punkty ofercie w ramach tego kryterium w oparciu o poniższy schemat: 

Podkryterium 1 – Doświadczenie architekta – waga 20% (20% = 20 pkt) 

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego podkryterium za każdą wykazaną koncepcję lub 

dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczym 

ponad minimum wymagane na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Za każdą wykazaną koncepcję lub dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej o 

charakterze wystawienniczym ponad minimum wymagane na wykazanie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Zamawiający przyzna 5 pkt (maksymalnie 20 pkt). 

Zamawiający przyzna punkty w oparciu o złożony wykaz osób wraz z ofertą. 

 

Podkryterium 2 – Doświadczenie projektanta wystaw muzealnych – waga 20% (20% = 20 pkt) 

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego podkryterium za każdą wykazaną koncepcję lub 

projekt wykonawczy wystawy stałej adresowanej do dzieci ponad minimum wymagane na 

wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Za każdą wykazaną koncepcję lub projekt wykonawczy wystawy stałej adresowanej do dzieci 

ponad minimum wymagane na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający przyzna 5 pkt (maksymalnie 20 pkt). 

Zamawiający przyzna punkty w oparciu o złożony wykaz osób wraz z ofertą. 

 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 


