
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace konserwatorskie dotyczące nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130451680

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zygmunta Krasińskiego 9

1.4.2.) Miejscowość: Opinogóra Górna

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-406

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.7.) Numer telefonu: 23 671 70 25

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mr@muzeumromantyzmu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumromantyzmu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061072/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-17 16:12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00055974/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
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postępowaniu, dotyczące:
1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia wymogu na
potwierdzenie powyższego warunku);
1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
(Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku);
1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (wymagania na potwierdzenie niniejszego warunku
określone zostały w pkt 8.2. SWZ poniżej);
1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej (wymagania na potwierdzenie niniejszego warunku
określone zostały w pkt 8.3. SWZ poniżej);
1.2. W odniesieniu do pkt 8.1.3. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 
50 000,00 zł.;
1.3. W odniesieniu do pkt 8.1.4. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał
minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości,
dotyczące: 
1.3.1. zdolności technicznej (doświadczenia), tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej:
1.3.1.1. jedno (1) zamówienie o wartości* nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto, polegające na
konserwacji elementów zabytkowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz;
1.3.1.2. jedno (1) zamówienie o wartości* nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto, polegające na
konserwacji** małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby, kapliczki
przydrożne, pomniki - z kamienia lub metalu (rodzaj materiału dotyczy każdej z ww. form); 
* Przez określenie wartości zamówienia należy rozumieć wartość umowy lub jej część, której
przedmiotem była konserwacja elementów zabytkowych w obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków.
** Konserwacja ta może być częścią zamówienia, o którym mowa w pkt 8.3.1.1 SWZ lub może
zostać wykazana jako odrębne zamówienie.
1.3.2. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien
dysponować co najmniej jedną (1) osobą będącą kierownikiem prac konserwatorskich, tj. osobą
uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, spełniającą wymagania określone w art. 37a
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021 r. poz. 710 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”, lub posiadającą uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.]
1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może
korzystać z zasobów podmiotów trzecich, na zasadach określonych w Pzp.
1.5. Zgodnie z art. 117 ust. 3, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt 8.1. SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców,
z zastrzeżeniem pkt 8.5. SWZ.

Po zmianie: 
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia wymogu na
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potwierdzenie powyższego warunku);
1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
(Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku);
1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (wymagania na potwierdzenie niniejszego warunku
określone zostały w pkt 8.2. SWZ poniżej);
1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej (wymagania na potwierdzenie niniejszego warunku
określone zostały w pkt 8.3. SWZ poniżej);
1.2. W odniesieniu do pkt 8.1.3. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 
300.000,00 zł.;
1.3. W odniesieniu do pkt 8.1.4. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał
minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości,
dotyczące: 
1.3.1. zdolności technicznej (doświadczenia), tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej:
1.3.1.1. jedno (1) zamówienie o wartości* nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto, polegające na
konserwacji elementów zabytkowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz;
1.3.1.2. jedno (1) zamówienie o wartości* nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto, polegające na
konserwacji** małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby, kapliczki
przydrożne, pomniki - z kamienia lub metalu (rodzaj materiału dotyczy każdej z ww. form); 
* Przez określenie wartości zamówienia należy rozumieć wartość umowy lub jej część, której
przedmiotem była konserwacja elementów zabytkowych w obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków.
** Konserwacja ta może być częścią zamówienia, o którym mowa w pkt 8.3.1.1 SWZ lub może
zostać wykazana jako odrębne zamówienie.
1.3.2. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien
dysponować co najmniej jedną (1) osobą będącą kierownikiem prac konserwatorskich, tj. osobą
uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, spełniającą wymagania określone w art. 37a
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021 r. poz. 710 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”, lub posiadającą uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.]
1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może
korzystać z zasobów podmiotów trzecich, na zasadach określonych w Pzp.
1.5. Zgodnie z art. 117 ust. 3, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt 8.1. SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców,
z zastrzeżeniem pkt 8.5. SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2022-02-22 10:00

Po zmianie: 
2022-02-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-22 11:00

Po zmianie: 
2022-02-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-23

Po zmianie: 
2022-03-25
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