
Warszawa, 2017-08-25   

 

 

 

 

Do wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie 

ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - prace 

projektowe, scenograficzne i artystyczne, roboty wykończeniowe i 

instalacyjne” 

 

 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego,  ul.  Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 

Warszawa, dalej zwane: „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), 

dokonuje zmiany treści SIWZ.  

 

Treść części VIII SIWZ ust. 1 przyjmuje brzmienie (tekst jednolity): 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ: 

1) w zakresie kompetencji lub uprawnień,  

Zamawiający nie określa warunku. 

2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,  

Minimalne zdolności: 

W zakresie doświadczenia                

Wykonawca wykaże, że - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:  

1) 2 zadania obejmujące wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i 

instalacyjnych w budynku, o wartości robót co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa 

miliony złotych) każde, w tym co najmniej jedno zadanie obejmowało aranżację powierzchni 

muzealnej lub wystawienniczej;   

2) 1 zadanie obejmujące wykonanie i montaż szkła  na podkonstrukcji 

stalowej/aluminiowej o łącznej wartości 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset 

tysięcy złotych); 



3) 1 zadanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie systemu mocowania, opracowanie 

technologii montażu  wraz z zamocowaniem w budynku, pionowych wielkogabarytowych 

tafli szklanych o wysokości powyżej 3000 mm, zakotwionych wyłącznie w posadzce i w 

suficie; 

4) 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu w budynku prac, w skład których 

wchodziły prace artystyczne, zabudowy szklane, wyposażenie multimedialne, w tym 

dostawa sprzętu wykorzystującego technologię dotykową,  inteligentny system zarządzania 

o wartości zadania co najmniej 15 000 000,00 złotych brutto  (słownie: piętnaście milionów 

złotych). 

 

Informacje dodatkowe 

Wykonawca może wykazać spełnienie postawionego warunku w pkt 1 w taki sposób, że 

określony w nim poziom doświadczenia  w całości potwierdzi co najmniej 1 podmiot, tj. albo 

wykonawca samodzielnie, albo jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie albo jeden z podmiotów udostępniających dany zasób. Zamawiający dopuszcza 

spełnienie warunków opisanych w pkt 1-5 w ramach jednego lub kilku zadań. 

 

W zakresie osób skierowanych do wykonania zamówienia 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował poniższymi osobami, które 

skieruje do wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób 

do pełnienia więcej niż jednej z poniższych funkcji. 

 

 Kierownik Projektu – 1 osoba 

Minimalne wymagania: 

Wykształcenie wyższe  

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zarządzała i 

nadzorowała realizację co najmniej jednego zadania inwestycyjnego o wartości  brutto 

nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł  

 

 Kierownik robót ogólnobudowlanych– 1 osoba 

Minimalne wymagania: 

- wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczone od uzyskania 

uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej  bez ograniczeń określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 



1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadających im 

uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów,  

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwukrotnie 

przez okres 5- miesięcy każda, pełniła funkcję kierownika budowy lub robót  o wartości  robót 

brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł i co najmniej w trakcie jednej z nich budynek lub 

pomieszczenia w budynku były oddane do użytkowania. 

   

 Kierownik robót w zakresie dostaw i montażu zabudów oraz podkonstrukcji 

wykonanych głównie ze szkła służących do ekspozycji zbiorów muzealnych oraz 

prac artystycznych – 1 osoba  

Minimalne wymagania 

- wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone od 

uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej  bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadających im 

uprawnień budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert pełniła funkcję kierownika 

robót/budowy  odpowiedzialnego za nadzorowanie wykonania zadania obejmującego co 

najmniej wykonanie projektów wraz z całościową koordynacją wykonania i montażu 

podkonstrukcji i zabudów  służących do ekspozycji zbiorów muzealnych lub prac 

artystycznych o wartości zadania co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony 

złotych). 

 Architekt: 

Minimalne wymagania: 

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  określone 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn. 

zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 

- doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch aranżacji wnętrz obiektów przy czym: 

 powierzchnia użytkowa co najmniej jednej wynosiła co najmniej 1.000m2,  

 zakres co najmniej jednego projektu aranżacji obejmował zabudowy szklane o 

wysokości min. 3000 mm, 



 zakres co najmniej jednego obejmował projekt ekspozycji zbiorów muzealnych lub 

prac artystycznych lub innych prac. 

 Specjalista ds. sprzętu multimedialnego 

Minimalne wymagania: 

- w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, nadzorowała montaż i 

uruchomienie sprzętu multimedialnego i inteligentnego systemu zarządzania na co najmniej 

dwóch ekspozycjach, przy czym: 

 powierzchnia co najmniej jednej z nich wynosiła co najmniej 500m2 

 wartość dostarczonego sprzętu na co najmniej jedną ekspozycję była nie mniejsza 

niż 500.000,00 zł 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, każdy z powyższych warunków 

odrębnie może zostać spełniony inny podmiot. 

 

 UWAGA: 

 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane  oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

22 grudnia 2015  r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).   

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  (w 

rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do 

realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:  

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 



terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi, oraz 

 - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 

decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób 

wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia 

usług transgranicznych. 

 

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Minimalne wymagania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne 

poziomy zdolności: 

 osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 

co najmniej 20 000 000,00 złotych, (słownie: dwadzieścia milionów złotych) 

 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  10 000 000,00 zł (słownie: 

dziesięć milionów złotych).  

Informacje dodatkowe: 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, każdy z powyższych warunków 

odrębnie może zostać spełniony inny podmiot. 

 

 

 

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. Wykonawcy winni uwzględnić tę zmianę 

przygotowując oferty. 

 


