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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1
Miejscowość: Łańcut

Kod pocztowy: 37-100

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 172252010

Osoba do kontaktów: Krzysztof Żaba
E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl

Faks: +48 172252012

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zamek-lancut.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowokonserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 2 Kompleksowe
prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ściany, sufity, stolarka okienna, z żaluzjami, stolarka
drzwiowa, posadzki oraz kominki) wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ścian, sufity, stolarka okienna, z żaluzjami,
stolarka drzwiowa, posadzki oraz kominki ) wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I
piętrze budynku głównego Muzeum – Zamku w Łańcucie.
Konserwacja pomieszczeń będzie podzielona na 3 wyodrębnione zadania wykonywana wg odrębnych
harmonogramów
I zadanie –I piętro pomieszczenie108 (sala balowa), II piętro pomieszczenia od 202 do 223, (z wieżą)
II zadanie –I piętro pomieszczenia od 148 do 155 (sala kolumnowa), 158 (Galeria Rzeźb) , reprezentacyjna
klatka schodowa z parteru na II piętro (101 i 201) oraz II piętro pom. magazynowe od 263 do 274
III zadanie- II piętro pomieszczenia od 224 do 262 (z dwoma wieżami)
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
92312000
45212350

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 10

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
S-ZP/203/2/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Muzeum01
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-053976 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 081-141519 z dnia: 25/04/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
23/04/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
warunkiem udziału w postępowaniu warunkiem udziału w postępowaniu
III.2.3)
jest :
jest :
1) dysponowanie osobami które
1) dysponowanie osobami które
posiadają tytuł
posiadają tytuł
zawodowy magistra uzyskany po
zawodowy magistra uzyskany po
ukończeniu wyższych
ukończeniu wyższych
studiów na kierunku konserwacja
studiów na kierunku konserwacja
dzieł sztuki o
dzieł sztuki o
specjalności dotyczącej:
specjalności dotyczącej:
Zadanie nr 1.
Zadanie nr 1.
1. konserwacji malarstwa ściennego, 1. konserwacji malarstwa ściennego,
który posiada
który posiada
wykształcenie wyższe w tej
wykształcenie wyższe w tej
specjalności umożliwiające
specjalności umożliwiające
wykonywanie tych robót oraz, który wykonywanie tych robót oraz, który
posiada min. 10posiada min. 10letni staż pracy przy obiektach
letni staż pracy przy obiektach
zabytkowych w w/w
zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5 lat na
zakresie oraz min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót
stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
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2. konserwacji drewna i drewna
polichromowanego,
który posiada wykształcenie wyższe
w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie tych
robót oraz, który
posiada min. 10-letni staż pracy przy
obiektach
zabytkowych w w/w zakresie oraz
min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
3. konserwacji kamienia (kafle, wątki
kamienne i
okładziny proste), który posiada
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5 lat
na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
4. konserwacji sztukaterii, który
posiada wykształcenie
wyższe w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5
lat na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
5. konserwacji tkaniny, który posiada
wykształcenie
wyższe konserwatorskie
umożliwiające wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych,
6. konserwacji tynków i technik
opartych na klejach
syntetycznych, który posiada
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie,

2. konserwacji drewna i drewna
polichromowanego,
który posiada wykształcenie wyższe
w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie tych
robót oraz, który
posiada min. 10-letni staż pracy przy
obiektach
zabytkowych w w/w zakresie oraz
min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
3. konserwacji kamienia (kafle, wątki
kamienne i
okładziny proste), który posiada
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5 lat
na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
4. konserwacji sztukaterii, który
posiada wykształcenie
wyższe w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5
lat na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
5. konserwacji tkaniny, który posiada
wykształcenie
konserwatorskie umożliwiające
wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
przy konserwacji tkanin,
6. konserwacji tynków i technik
opartych na klejach
syntetycznych, który posiada
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie,
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7. konserwacji stolarki okiennej i
7. konserwacji stolarki okiennej i
drzwiowej oraz żaluzji
drzwiowej oraz żaluzji
okiennych, który posiada
okiennych, który posiada
wykształcenie wyższe w
wykształcenie wyższe w
tej specjalności umożliwiające
zakresie konserwacji drewna
wykonywanie tych
polichromowanego oraz, który
robót oraz, który posiada min. 10posiada min. 10-letni staż pracy przy
letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w zakresie
obiektach zabytkowych w w/w
konserwacji stolarki okiennej i
zakresie oraz min. 7 lat
drzwiowej oraz min. 7 lat
na stanowisku kierownika robót
na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
Zadanie nr 2.
Zadanie nr 2.
1) konserwacji malarstwa ściennego, 1) konserwacji malarstwa ściennego,
który posiada
który posiada
wykształcenie wyższe w tej
wykształcenie wyższe w tej
specjalności umożliwiające
specjalności umożliwiające
wykonywanie tych robót oraz, który wykonywanie tych robót oraz, który
posiada min. 10posiada min. 10letni staż pracy przy obiektach
letni staż pracy przy obiektach
zabytkowych w w/w
zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5 lat na
zakresie oraz min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót
stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
2. konserwacji drewna i drewna
2. konserwacji drewna i drewna
polichromowanego,
polichromowanego,
który posiada wykształcenie wyższe który posiada wykształcenie wyższe
w tej specjalności
w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie tych
umożliwiające wykonywanie tych
robót oraz, który
robót oraz, który
posiada min. 10-letni staż pracy przy posiada min. 10-letni staż pracy przy
obiektach
obiektach
zabytkowych w w/w zakresie oraz
zabytkowych w w/w zakresie oraz
min. 5 lat na
min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót
stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
3. konserwacji kamienia (kafle, wątki 3. konserwacji kamienia (kafle, wątki
kamienne i
kamienne i
okładziny proste), który posiada
okładziny proste), który posiada
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5 lat
zakresie oraz min. 5 lat
na stanowisku kierownika robót
na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
4. konserwacji sztukaterii, który
4. konserwacji sztukaterii, który
posiada wykształcenie
posiada wykształcenie
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wyższe w tej specjalności
wyższe w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie
umożliwiające wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min. tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
10-letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych w w/w przy obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5
zakresie oraz min. 5
lat na stanowisku kierownika robót lat na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
5. konserwacji tkaniny, który posiada 5. konserwacji tkaniny, który posiada
wykształcenie
wykształcenie
wyższe konserwatorskie
konserwatorskie umożliwiające
umożliwiające wykonywanie
wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min. tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
10-letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych
przy konserwacji tkanin,
6. konserwacji papieru, który posiada 6. konserwacji papieru, który posiada
wykształcenie
wykształcenie
wyższe w tej specjalności
wyższe w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie
umożliwiające wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min. 5- tych robót oraz, który posiada min. 5letni staż pracy
letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych w w/w przy obiektach zabytkowych w w/w
zakresie,
zakresie,
7. konserwacji tynków i technik
7. konserwacji tynków i technik
opartych na klejach
opartych na klejach
syntetycznych, który posiada
syntetycznych, który posiada
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie ,
zakresie ,
8. konserwacji stolarki okiennej i
8. konserwacji stolarki okiennej i
drzwiowej oraz żaluzji
drzwiowej oraz żaluzji
okiennych, który posiada
okiennych, który posiada
wykształcenie wyższe w
wykształcenie wyższe w
tej specjalności umożliwiające
zakresie konserwacji drewna
wykonywanie tych
polichromowanego oraz, który
robót oraz, który posiada min. 10posiada min. 10-letni staż pracy przy
letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w zakresie
obiektach zabytkowych w w/w
konserwacji stolarki okiennej i
zakresie oraz min. 7 lat
drzwiowej oraz min. 7 lat
na stanowisku kierownika robót
na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich.
konserwatorskich,
Zadanie nr 3
Zadanie nr 3
1. konserwacji malarstwa ściennego, 1. konserwacji malarstwa ściennego,
który posiada
który posiada
wykształcenie wyższe w tej
wykształcenie wyższe w tej
specjalności umożliwiające
specjalności umożliwiające
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wykonywanie tych robót oraz, który wykonywanie tych robót oraz, który
posiada min. 10posiada min. 10letni staż pracy przy obiektach
letni staż pracy przy obiektach
zabytkowych w w/w
zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5 lat na
zakresie oraz min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót
stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
2. konserwacji drewna i drewna
2. konserwacji drewna i drewna
polichromowanego,
polichromowanego,
który posiada wykształcenie wyższe który posiada wykształcenie wyższe
w tej specjalności
w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie tych
umożliwiające wykonywanie tych
robót oraz, który
robót oraz, który
posiada min. 10-letni staż pracy przy posiada min. 10-letni staż pracy przy
obiektach
obiektach
zabytkowych w w/w zakresie oraz
zabytkowych w w/w zakresie oraz
min. 5 lat na
min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót
stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
3. konserwacji kamienia (kafle, wątki 3. konserwacji kamienia (kafle, wątki
kamienne i
kamienne i
okładziny proste), który posiada
okładziny proste), który posiada
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5 lat
zakresie oraz min. 5 lat
na stanowisku kierownika robót
na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
4. konserwacji tkaniny, który posiada 4. konserwacji tkaniny, który posiada
wykształcenie
wykształcenie
wyższe konserwatorskie
konserwatorskie umożliwiające
umożliwiające wykonywanie
wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min. tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
10-letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych ,
przy konserwacji tkanin,
5. konserwacji sztukaterii, który
5. konserwacji sztukaterii, który
posiada wykształcenie
posiada wykształcenie
wyższe w tej specjalności
wyższe w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie
umożliwiające wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min. tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy
10-letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych w w/w przy obiektach zabytkowych w w/w
zakresie oraz min. 5
zakresie oraz min. 5
lat na stanowisku kierownika robót lat na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
6. konserwacji papieru, który posiada 6. konserwacji papieru, który posiada
wykształcenie
wykształcenie
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wyższe w tej specjalności
wyższe w tej specjalności
umożliwiające wykonywanie
umożliwiające wykonywanie
tych robót oraz, który posiada min. 5- tych robót oraz, który posiada min. 5letni staż pracy
letni staż pracy
przy obiektach zabytkowych w w/w przy obiektach zabytkowych w w/w
zakresie,
zakresie,
7. konserwacji tynków i technik
7. konserwacji tynków i technik
opartych na klejach
opartych na klejach
syntetycznych, który posiada
syntetycznych, który posiada
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
w tej specjalności umożliwiające
w tej specjalności umożliwiające
wykonywanie tych
wykonywanie tych
robót oraz, który posiada min. 10robót oraz, który posiada min. 10letni staż pracy przy
letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie ,
zakresie ,
8. konserwacji stolarki okiennej i
8. . konserwacji stolarki okiennej i
drzwiowej oraz żaluzji
drzwiowej oraz żaluzji
okiennych, który posiada
okiennych, który posiada
wykształcenie wyższe w
wykształcenie wyższe w
tej specjalności umożliwiające
zakresie konserwacji drewna
wykonywanie tych
polichromowanego oraz, który
robót oraz, który posiada min. 10posiada min. 10-letni staż pracy przy
letni staż pracy przy
obiektach zabytkowych w zakresie
obiektach zabytkowych w w/w
konserwacji stolarki okiennej i
zakresie oraz min. 7 lat
drzwiowej oraz min. 7 lat
na stanowisku kierownika robót
na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich,
konserwatorskich,
2) - dysponowanie co najmniej jedną 2) - dysponowanie co najmniej jedną
dla jednego
dla jednego
zadania osobą koordynującą i
zadania osobą koordynującą i
nadzorującą pod
nadzorującą pod
względem konserwatorskim prace względem konserwatorskim prace
zespołów
zespołów
konserwatorskich, która posiada
konserwatorskich, która posiada
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
w zakresie konserwacji i restauracji w zakresie konserwacji i restauracji
dzieł sztuki,
dzieł sztuki,
oraz, który posiada minimum 10 letni oraz, który posiada minimum 10 letni
staż pracy przy
staż pracy przy
obiektach zabytkowych w w/w
obiektach zabytkowych w w/w
zakresie i 7-letni staż
zakresie i 7-letni staż
pracy na stanowisku kierownika
pracy na stanowisku kierownika
zespołu.
zespołu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
03/06/2014 Godzina: 12:30
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/06/2014 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Powinno być:
16/06/2014 Godzina: 13:00

Zamiast:
03/06/2014 Godzina: 13:00
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IV.3.8)

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
II.3)

Zamiast:
17/06/2014
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/06/2014
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-067490
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