Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 19509-2015 z dnia 2015-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac aranżacyjnych,
budowlanych i instalacyjnych, a także dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania tych
prac, a związanej z realizacją 5 wystaw stałych w nowej...
Termin składania ofert: 2015-02-27

Numer ogłoszenia: 29617 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19509 - 2015 data 12.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2585661-3; 3503672,
fax. 032 2599804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).



W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku: o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na: robotach
budowlano-aranżacyjnych powierzchni wystawienniczej wystaw stałych*, o powierzchni co
najmniej 3.000,00 m2 (słownie: trzy tysiące metrów kwadratowych) z dostawą gablot i
ekspozytorów, zrealizowanej w muzeum** w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego. *
Jako wystawę/ekspozycję stałą należy rozumieć wystawę/ekspozycję o założonym przez
Wystawiającego/Zleceniodawcę okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok. ** Przez muzeum
należy rozumieć muzeum, które posiada statut lub regulamin uzgodniony z ministrem właściwym
ds. kultury; w przypadku muzeów spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, przez muzeum należy
rozumieć muzeum spełniające definicję ustawową w danym kraju. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie
dokumentów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) oraz 3) SIWZ..


W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlano-aranżacyjne powierzchni wystawienniczej
wystaw stałych* o łącznej powierzchni co najmniej 2.800 m2 z dostawą gablot i ekspozytorów,
zrealizowane w obiekcie o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Zamawiający dopuszcza
sumowanie robót realizowanych na podstawie więcej niż jednej umowy, z tym zastrzeżeniem że
minimum jedna umowa musi obejmować roboty budowlano-aranżacyjne powierzchni
wystawienniczej wystaw stałych o powierzchni co najmniej 1.000 m2 z dostawą gablot i
ekspozytorów. * Jako wystawę/ekspozycję stałą należy rozumieć wystawę/ekspozycję o
założonym przez Wystawiającego/Zleceniodawcę okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).



W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.05.2015..



W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 12.06.2015..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3,
piętro I, Sekretariat.



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, al.
W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat.

