Ogłoszenie nr 540056330-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.
Łańcut:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525371-N-2020
Data: 20/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum - Zamek w Łańcucie, Krajowy numer identyfikacyjny 27705500000000, ul. ul. Zamkowa
1, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 2252008 do 10, e-mail
przetargi@zamek-lancut.pl, faks 172 252 012.
Adres strony internetowej (url): https://www.zamek-lancut.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę (umowę) o wartości co najmniej
150 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu systemu informatycznego zawierającego elementy
systemu informacji przestrzennej. Skierowanie do realizacji zamówienia publicznego osoby
odpowiedzialnej za wykonywanie co najmniej funkcji koordynatora zespołu wykonującego
usługę „Pozyskania źródłowych danych pomiarowych polegających na wykonaniu:
dokumentacji fotogrametrycznej dziewiętnastu zabytkowych pomieszczeń w tym skanowania
laserowego, fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej; rzutów
kondygnacji w trzech zabytkowych budynkach przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS
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w tym wykonania inwentaryzacji architektonicznej; mapy terenu przystosowanej do
wprowadzenia do bazy GIS w tym pozyskanie numerycznej mapy zasadniczej oraz
przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich”, – osoba posiadająca: (a) dyplom ukończenia
studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku geodezji i
kartografii w specjalności – fotogrametria, bądź studiów w obszarze nauk technicznych, którego
program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii, (b) aktualne uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 ust.1 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, (c) c) minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji
projektów z zakresu geodezji i kartografii, w tym czasie brała udział w roli Kierownika Projektu
(lub na stanowisku równoważnym) po stronie wykonawcy, w tym co najmniej 1 zamówieniu
polegającym na wykonaniu systemu informatycznego zawierającego elementy systemu
informacji przestrzennej o wartości co najmniej 150 000,00 zł W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się zamiast uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie określonym w art. 43 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne równoważne
kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Wskazane powyżej osoby muszą
posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają
biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y)
języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykazanie, że wykonawca ubiegający się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat (w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego okres trzech lat został wydłużony do pięciu lat) przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co
najmniej jedną usługę (umowę) o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto polegającą na
opracowaniu dokumentacji geodezyjnej przystosowanej do wprowadzenia do systemu informacji
przestrzennej. Skierowanie do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie co najmniej funkcji koordynatora zespołu wykonującego usługę „Pozyskania
źródłowych danych pomiarowych polegających na wykonaniu: dokumentacji fotogrametrycznej
dziewiętnastu zabytkowych pomieszczeń w tym skanowania laserowego, fotografii cyfrowych
oraz opracowanie dokumentacji pochodnej; rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych
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budynkach przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym wykonania inwentaryzacji
architektonicznej; mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS w tym pozyskanie
numerycznej mapy zasadniczej oraz przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich”, – osoba
posiadająca: (a) dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich na kierunku geodezji i kartografii w specjalności – fotogrametria, bądź studiów w
obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących
fotogrametrii, (b) aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
określonym w art. 43 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, (c) minimum 5-letnie
doświadczenie w realizacji projektów z zakresu geodezji i kartografii, w tym czasie brała udział
w roli Kierownika Projektu (lub na stanowisku równoważnym) po stronie wykonawcy, w tym co
najmniej jednym zamówieniu polegającym na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej
przystosowanej do wprowadzenia do Systemu Informacji Przestrzennej o wartości co najmniej
150 000,00 zł. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się zamiast uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 ust.1 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z
uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2020 r., poz. 220). Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka
polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka
polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a
Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: 1.zmiana terminów wykonania umowy w sytuacji gdy: a) jest brak dostępu
do pomieszczeń objętych umową w terminach wskazanych w SIWZ w tym załącznikach z
przyczyn związanych z działalnością muzealną b) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w
realizacji umowy 2. zmiana sposobu realizacji umowy, w szczególności konieczność
zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych, technicznych
lub technologicznych niż wskazane w Ofercie, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; Zmiany, o których mowa,
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mogą stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 3. rezygnacja przez
Muzeum z realizacji części Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Muzeum zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami 4. zmiana sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany innych postanowień Umowy lub
jako zmiana samoistna 5. zaistnienie innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres
obowiązków Stron lub Wynagrodzenie lub Termin realizacji Umowy, jednakże tylko w takim
zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania
Umowy i osiągnięcia celów Umowy w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 6.
wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia W przypadku zaistnienia jednej lub kilku okoliczności opisanych
wcześniej Wykonawca przedstawi Muzeum stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na
sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron, Wynagrodzenie lub termin realizacji
Umowy. Jeżeli wniosek nie będzie odpowiednio uzasadniał zmiany Muzeum na taką zmianę nie
wyrazi zgody.
W ogłoszeniu powinno być: 1.zmiana terminów wykonania umowy w sytuacji gdy: a) jest brak
dostępu do pomieszczeń objętych umową w terminach wskazanych w SIWZ w tym załącznikach
z przyczyn związanych z działalnością muzealną, b) realizacja zamówienia w tym jego
rozpoczęcie opóźnia się w związku z ograniczeniami związanymi z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 (opóźnienia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprawniają do
przesunięcia harmonogramu realizacji o 7 dni dłużej w stosunku do ograniczeń wynikających w
szczególności z decyzji Ministra Zdrowia), c) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w
realizacji umowy 2. zmiana sposobu realizacji umowy, w szczególności konieczność
zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych, technicznych
lub technologicznych niż wskazane w ofercie, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; Zmiany, o których mowa,
mogą stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 3. rezygnacja przez
Muzeum z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Muzeum zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
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wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami 4. zmiana sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany innych postanowień umowy lub
jako zmiana samoistna 5. zaistnienie innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy
zgodnie z jej postanowieniami, zmianie może ulec sposób realizacji umowy lub zakres
obowiązków Stron lub wynagrodzenie lub termin realizacji umowy, jednakże tylko w takim
zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania
umowy i osiągnięcia celów umowy w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu Zamówienia, 6.
wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia W przypadku zaistnienia jednej lub kilku okoliczności opisanych
wcześniej Wykonawca przedstawi Muzeum stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na
sposób realizacji umowy, zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin realizacji
umowy. Jeżeli wniosek nie będzie odpowiednio uzasadniał zmiany Muzeum na taką zmianę nie
wyrazi zgody.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-02, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-07, godzina: 09:00
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