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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Muzeum Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1638704400000, ul. Rynek Starego 

Miasta  , 00272   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 596 67 11, e-mail 

zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl, faks +48 22 596 67 20.  

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt:  

W ogłoszeniu jest: Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Opis warunków 

udziału w Konkursie, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz wykaz 

oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w Konkursie: 1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą 

ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy spełaniają następujace warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca posiada 

ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z projektowaniem za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą 

niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100). Uczestnik konkursu 

potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1) niniejszego Rozdziału, Organizator 

Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

przedmiotowego oświadczenia; Zdolność techniczna lub zawodowa: a) W celu potwierdzenia 

spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 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:  co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu jednego zrealizowanego 

projektu aranżacji wnętrz obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków w którego skład wchodziło m.in: opracowanie koncepcji i projektów 

wykonawczych, opracowanie mobilnych systemów meblowych, opracowanie systemów 

projekcyjnych, oświetleniowych i systemu sterowania urządzeniami o powierzchni 

opracowania min 300 m2 o wartości usługi projektowej nie mniejszej niż 300 000,00 złotych 

brutto; b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do należytego 

wykonania przedmiotu Zamówienia:  Projektantem – posiadającym co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w projektowaniu wnętrz oraz który wykonał (jako projektant) co najmniej 1 

dokumentację projektową aranżacji wnętrz w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków o powierzchni nie mniejszej 300 m2;  Projektantem – 

posiadającym uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych w zakresie - zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego oraz posiadającym wpis na listę członków właściwej izby 



samorządu zawodowego, a także posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w 

projektowaniu oraz który wykonał (jako projektant) co najmniej 1 dokumentacje projektowe 

w zakresie budowy lub przebudowy obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków;  Projektantem/specjalistą ds. systemów multimedialnych – min. 3 –

letnie doświadczenie zawodowe, który wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową w 

zakresie multimediów.  

W ogłoszeniu powinno być: Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Opis 

warunków udziału w Konkursie, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz wykaz 

oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w Konkursie: 1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą 

ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy spełaniają następujace warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca posiada 

ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z projektowaniem za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą 

niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100). Uczestnik konkursu 

potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1) niniejszego Rozdziału, Organizator 

Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

przedmiotowego oświadczenia; Zdolność techniczna lub zawodowa: a) W celu potwierdzenia 

spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 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:  co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu jednego zrealizowanego 

projektu aranżacji wnętrz obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków w którego skład wchodziło m.in: opracowanie koncepcji i projektów 

wykonawczych, opracowanie mobilnych systemów meblowych, opracowanie systemów 

projekcyjnych, oświetleniowych i systemu sterowania urządzeniami o powierzchni 

opracowania min 300 m2 o wartości usługi projektowej nie mniejszej niż 100 000,00 złotych 

brutto; b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do należytego 

wykonania przedmiotu Zamówienia:  Projektantem – posiadającym co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w projektowaniu wnętrz oraz który wykonał (jako projektant) co najmniej 1 

dokumentację projektową aranżacji wnętrz w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków o powierzchni nie mniejszej 300 m2;  Projektantem – 

posiadającym uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych w zakresie - zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego oraz posiadającym wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, a także posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w 

projektowaniu oraz który wykonał (jako projektant) co najmniej 1 dokumentacje projektowe 

w zakresie budowy lub przebudowy obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków;  Projektantem/specjalistą ds. systemów multimedialnych – min. 3 –

letnie doświadczenie zawodowe, który wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową w 

zakresie multimediów.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 2.1  



W ogłoszeniu jest: Data: 11/09/2017, godzina: 15:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 14/09/2017, godzina: 15:00 


