Ogłoszenie nr 540055170-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.
Ostrowiec Świętokrzyski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 524184-N-2020
Data: 16/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krajowy numer
identyfikacyjny 29123331300000, ul. Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 330 45 50, e-mail sekretariat@krzemionki.info, faks
412 653 651.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.muzeumostrowiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL) Nie
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://www.bip.muzeumostrowiec.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Ofertę należy przesyłać do siedziby Muzeum lub składać osobiście w
Sekretariacie. Adres: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół
135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę w formie pisemnej należy
przesyłać do siedziby Muzeum lub składać osobiście w Sekretariacie. Adres: Muzeum
Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. W
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 2. Oferta podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii. 3. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie, należy załączyć do oferty
(pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii). 4.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu, z którego będzie
wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, musi jasno i bezspornie
wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy
podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie. 2. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. W
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z Wykonawców występujących wspólnie, należy załączyć do oferty (pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii). 4. Wykonawca, który
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Z dokumentu, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu
trzeciego do udostępnienia zasobów, musi jasno i bezspornie wynikać: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 2. Zamawiający dopuszcza
możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi
trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: 1) w trakcie obowiązywania umowy wystąpią
okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, za
które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2) wystąpi konieczność
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpi konieczność uwzględnienia
wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one
wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 4) gdy pomimo złożenia przez Wykonawcę w odpowiednim terminie wniosku
o wydanie stosownych decyzji organ administracji nie wyda ich w terminie, termin realizacji
umowy ulegnie wydłużeniu o okres niezbędny do wydania takiej decyzji, 5) gdy w toku
postępowania dojdzie do zaskarżenia decyzji, termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o
okres niezbędny do wydania ostatecznej decyzji. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
zmian w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej
jedna z poniższych sytuacji: 1) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań niż wskazane w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo
naruszało obowiązujące przepisy prawa; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na błędy w PFU lub zmiany
obowiązującego prawa; 3) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących
co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu umowy oraz nie powodujących większych
strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu
przedmiotu umowy w sposób pierwotnie nią opisany. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą
Podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których
Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą
zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. W
przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i
do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 6. Gdy nastąpi zmiana
osób, o których mowa w § 4 ust. 1, pod warunkiem wskazania osoby posiadającej co najmniej
kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ. 7. Wystąpią zmiany
regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie
niniejszej umowy. 8. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów
i usług, Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w niniejszej umowie
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 9. Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujących wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa obejmujących:
- Stawki podatku od towaru i usług. - Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. - Zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - Zasady gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia, co Wykonawca obowiązany jest każdorazowo wykazać. Zmiana w tym zakresie
wejdzie w życie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o których mowa powyżej.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty
wykonania niniejszej Umowy, ponoszone przez Wykonawcę. 10. Ponadto Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w przypadku: 1) warunków atmosferycznych i

klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu wyższym niż można
byłoby to racjonalnie przewidywać - jej przedłużenie o okres odpowiadający okresowi trwania
przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do
wykonania przedmiotu umowy; 2) nieprzewidywalnych warunków technicznych budynku,
których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności) - jej przedłużenie o
okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu
umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy; 3) rezygnacji przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4) wystąpienia siły wyższej, co
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 pkt
3 i 4 wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 12. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być
dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w postaci aneksów podpisanych przez
obie strony.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy
wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający przewiduje
możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres
odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy
lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: 1) w trakcie obowiązywania
umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w
umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2) wystąpi
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a okoliczności te nie wynikają
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpi konieczność
uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli
powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, 4) gdy pomimo złożenia przez Wykonawcę w odpowiednim terminie
wniosku o wydanie stosownych decyzji organ administracji nie wyda ich w terminie, termin
realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o okres niezbędny do wydania takiej decyzji, 5) gdy w
toku postępowania dojdzie do zaskarżenia decyzji, termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu

o okres niezbędny do wydania ostatecznej decyzji. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
zmian w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej
jedna z poniższych sytuacji: 1) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań niż wskazane w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo
naruszało obowiązujące przepisy prawa; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na błędy w PFU lub zmiany
obowiązującego prawa; 3) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących
co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu umowy oraz nie powodujących większych
strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu
przedmiotu umowy w sposób pierwotnie nią opisany. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą
Podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których
Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą
zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. W
przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i
do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 6. Gdy nastąpi zmiana
osób, o których mowa w § 4 ust. 1, pod warunkiem wskazania osoby posiadającej co najmniej
kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ. 7. Wystąpią zmiany
regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie
niniejszej umowy. 8. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian niniejszej umowy
obejmujących wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów
powszechnie obowiązującego prawa obejmujących: - Stawki podatku od towaru i usług. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - Zasady gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia, co Wykonawca obowiązany jest każdorazowo wykazać.
Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o
których mowa powyżej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną

całkowite koszty wykonania niniejszej Umowy, ponoszone przez Wykonawcę. W przypadku
zmiany stawki podatku od towaru i usług wartość całkowitego wynagrodzenia umownego
Wykonawcy netto nie zmieni się, wartość całkowitego wynagrodzenia umownego brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących w chwili powstania obowiązku podatkowego
przepisów. 9. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w przypadku: 1)
warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy
w stopniu wyższym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać - jej przedłużenie o okres
odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy
lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy; 2) nieprzewidywalnych warunków
technicznych budynku, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej
staranności) - jej przedłużenie o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody
uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania
przedmiotu umowy; 3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
4) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. 10. W
przypadkach, o których mowa w ust. 9 pkt 3) i 4) wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 11.
W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje
obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny
wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej
kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określonej w SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie
zatwierdzi kandydata - Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu powołania nowego specjalisty. 12. Zmiany, o
których mowa w ust. 11 powyżej stanowią zmianę umowy. 13. Zmiany i uzupełnienia umowy
mogą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w postaci aneksów
podpisanych przez obie strony.
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