
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z
przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli

Warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140861819

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 22 629 52 71

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@muzeumwp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.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 00022500/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 16:08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00019125/01

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: 
O udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
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prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o
wartości co najmniej 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).4) zdolności
technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia
dokumentów potwierdzających, że:a) Wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 6 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 3 (trzy) zamówienia na konserwację sztandaru, należącego do kolekcji
muzealnej państwowej lub samorządowej instytucji kultury lub znajdującego się obecnie w takiej
kolekcji o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych) każde oraz załączył dowody określające czy te prace konserwatorskie zostały wykonane
należycie, w szczególności informację o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki konserwatorskiej, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty, b) Wykonawca dysponuje oraz skieruje do realizacji
zamówienia:• co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika zespołu – spełniającą łącznie
następujące wymagania: - ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych
lub posiadająca uprawnienia do takiej konserwacji wydane przez ministra właściwego do spraw
kultury oraz posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie konserwacji tkanin
zabytkowych wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub do rejestru
zabytków;• co najmniej dwie osoby pełniące funkcje członka zespołu - spełniające łącznie
następujące wymagania: - ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych
lub posiadające uprawnienia do takiej konserwacji wydane przez ministra właściwego do spraw
kultury oraz posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie konserwacji tkanin
zabytkowych wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub do rejestru
zabytków.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o
wartości co najmniej 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).4) zdolności
technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia
dokumentów potwierdzających, że:Wykonawca dysponuje oraz skieruje do realizacji
zamówienia:a) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika zespołu – spełniającą
łącznie następujące wymagania: - ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji tkanin
zabytkowych lub posiadająca uprawnienia do takiej konserwacji wydane przez ministra
właściwego do spraw kultury oraz posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie
konserwacji tkanin zabytkowych wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
lub do rejestru zabytków;b) co najmniej dwie osoby pełniące funkcje członka zespołu -
spełniające łącznie następujące wymagania: - ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji
tkanin zabytkowych lub posiadające uprawnienia do takiej konserwacji wydane przez ministra
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właściwego do spraw kultury oraz posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie
konserwacji tkanin zabytkowych wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
lub do rejestru zabytków.c) co najmniej dwoma osobami spełniającymi łącznie następujące
wymagania: - ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku
konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych lub
posiadające uprawnienia do takiej konserwacji wydane przez ministra właściwego do spraw
kultury oraz posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego (jednego) zamówienia na
konserwację sztandaru, należącego do kolekcji muzealnej państwowej lub samorządowej
instytucji kultury lub znajdującego się obecnie w takiej kolekcji lub wpisany do rejestru zabytków
o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
każde.Zamawiający dopuszcza, że warunek dotyczący dysponowania i skierowania do realizacji
zamówienia osób określony w literach a lub b oraz c będzie spełniony przez tą samą osobę.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
o wartości co najmniej 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);2) wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik nr 4 do SWZ,3) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

Po zmianie: 
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
o wartości co najmniej 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);2) wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.
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