Łańcut, 04.03.2018 r.
S-ZP-203-6-2018
Zamawiający:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
www.zamek-lancut.pl
Dotyczy postępowania: Pełnienie funkcji
inżyniera kontraktu w czasie realizacji
przedsięwzięcia pn. Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni
w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji
łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
Muzeum-Zamek w Łańcucie jako Zamawiający informuje, że wykonawcy działając w myśl art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 6.03.2018 r. w ten
sposób, że:

W Rozdziale IV na końcu dodaje się zdanie:
„Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych Zamawiający nie wymaga zatrudniania
osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę.”
W Rozdziale V ust. 9 dodaje się zdanie:
„W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.”
Rozdział VI ust. 2
zamiast:
„2. Zakończenie realizacji umowy 31.12.2020 r.”
otrzymuje brzmienie:
„2. Zakończenie realizacji umowy 15.12.2020 r.”
Rozdział VII ust. 4 pkt.2 lit. a
zamiast:
„Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu osoba posiadająca: wykształcenie wyższe budowlane oraz
ukończony kurs zarządzania projektami, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem (min.

IPMA Level D lub PRINCE2), lub MBA; doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 projektów
inwestycyjnych przy budowie, rewitalizacji, konserwacji lub remoncie o min. wartości
20 000 000,00 zł; znajomość narzędzi do zarządzania projektami i technik oprogramowania
wspierającego, a także znajomość wytycznych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych
w ramach POIiŚ 2014–2020.,”
otrzymuje brzmienie:
„Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu osoba posiadająca: wykształcenie wyższe budowlane
(ukończenie studiów wyższych na kierunku architektura lub w zakresie budownictwa), uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 projektów inwestycyjnych w charakterze Kierownika
Zespołu/Inżyniera Kontraktu przy budowie, rewitalizacji, konserwacji lub remoncie o min. wartości
20 000 000,00 zł; znajomość narzędzi do zarządzania projektami i technik oprogramowania
wspierającego, a także znajomość wytycznych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych
w ramach POIiŚ 2014–2020.,”
Rozdział VII ust. 4 pkt.2 lit. d
zamiast:
„Specjalista ds. niskoprądowych – osoba, która łącznie przez okres co najmniej 5 letni
kierowała robotami obejmującymi co najmniej jedną z następujących realizacji: instalacja
teleinformatyczna, komputerowa, LAN, WLAN; instalacji internetowej, digital signage;
instalacji domofonowej; instalacji RTV-SAT; instalacja elektronicznych systemów
zabezpieczeń: CCTV, SSWiN, KD, DSO; instalacja wykrywania pożaru; instalacja
telemetryczna, instalacja nagłośnieniowaj; BMS (Building Managment System), SMS
(Security Managment System).,”
otrzymuje brzmienie:
„Specjalista ds. niskoprądowych – osoba, która łącznie przez okres co najmniej 5 letni
kierowała robotami obejmującymi minimum 3 rodzaje z następujących realizacji: instalacja
teleinformatyczna, komputerowa, LAN, WLAN; instalacji internetowej, instalacji
domofonowej; instalacja elektronicznych systemów zabezpieczeń: CCTV, SSWiN, KD;
instalacja wykrywania pożaru; instalacja nagłośnieniowa; BMS (Building Managment
System).,”

Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia)
otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (formularz ofertowy)
otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt umowy)
otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma.
załącznik nr 9 projekt umowy
W związku z tym, że dokonane zmiany są istotne przesunięciu ulega termin składania i otwarcia
ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 12.04.2018 r., godziny nie uległy
zmianie.

