
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utwardzenie części terenu położonego w rejonie Placu Zamkowego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i
Rzeczypospolitej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000860582

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Zamkowy 4

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-277

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 35 55 432

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pprusik@zamek-krolewski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek-krolewski.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: 2021/BZP 00237374/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-19 13:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00233889/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.15. RODO (obowiązek informacyjny)

Przed zmianą: 
Zgodnie z rozdziałem I pkt. XXI SIWZ
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Po zmianie: 
Zgodnie z rozdziałem I pkt. XXI SWZ

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.3. Warunki udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

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

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości nie niższej niż 200 000 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu, o wartości robót nie
mniejszej niż 200 000 zł brutto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek, powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje co najmniej po 1 osobie posiadającej:
a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej;
b) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi,
o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm).
Osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej Wykonawca ustanowi kierownikiem budowy. Wskazana osoba powinna posiadać
uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). 
Każda ze wskazanych osób powinna posiadać doświadczenie nie krótsze niż 20 miesięcy,
nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji, do
której będzie skierowana.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek, powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
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