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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:
2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek
udziału w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”,
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), dalej „RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1117), dalej „UOSZ” legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po
uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą kwalifikacje do
prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282) - która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury,
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac
telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz
„UOSZ”.
c) co najmniej 2 (dwoma) osobami, przeznaczonymi do instalacji kontrolerów, czytników,
elementów peryferyjnych, konfiguracji oprogramowania, z których każda posiada co najmniej
dwuletnie doświadczenie w instalowaniu oraz konfigurowaniu posiadanego przez
Zamawiającego systemu kontroli dostępu Nedap AEOS, które będą się legitymować ważnymi
na dzień zawarcia umowy i w okresie jej realizacji certyfikatami potwierdzającymi odbycie
szkolenia technicznego w zakresie instalowania, obsługi i konfiguracji systemu kontroli
dostępu Nedap AEOS oraz wpisane będą na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego i posiadać będą wydane przez Wykonawcę Legitymacje

określone w ustawie o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz. 838). Zamawiający nie
dopuszcza łączenia funkcji określonych powyżej. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga
określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),rozumie przez to
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2020 r, poz
220).
W ogłoszeniu powinno być:
2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek
udziału w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”,
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), dalej „RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1117), dalej „UOSZ” legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po
uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą kwalifikacje do
prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282) - która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury,
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac
teletechnicznych i elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”,
„RMSFT” oraz „UOSZ”.
c) co najmniej 2 (dwoma) osobami, przeznaczonymi do instalacji kontrolerów, czytników,
elementów peryferyjnych, konfiguracji oprogramowania, z których każda posiada co najmniej
dwuletnie doświadczenie w instalowaniu oraz konfigurowaniu posiadanego przez
Zamawiającego systemu kontroli dostępu Nedap AEOS, które będą się legitymować ważnymi
na dzień zawarcia umowy i w okresie jej realizacji certyfikatami potwierdzającymi odbycie
szkolenia technicznego w zakresie instalowania, obsługi i konfiguracji systemu kontroli
dostępu Nedap AEOS oraz wpisane będą na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego i posiadać będą wydane przez Wykonawcę Legitymacje
określone w ustawie o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz. 838). Zamawiający nie
dopuszcza łączenia funkcji określonych powyżej. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga
określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),rozumie przez to
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2020 r, poz
220).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-28, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina: 12:00,

