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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest znany) NIP:
822 228 45 51; REGON: 141773282; RIK: 80/2008

Adres pocztowy: ul. Oleandrów 5

Miejscowość:  Sulejówek Kod pocztowy:  05-070 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  02-738 Warszawa ul. Dominikańska
25

Tel.: +48 228420425

Osoba do kontaktów:  Wojciech Chmielewski

E-mail:  muzeum@muzeumpilsudski.pl Faks:  +48 228420425

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.muzeumpilsudski.pl/

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz wymaganiami
Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego
(WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w
uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr
175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego, realizowanego
w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011
r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r. wraz
z doprowadzeniem do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i odbiorów, w tym wykonanie wszystkich
czynności koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie infrastruktury obejmującej:
- drogi dostępu do budowanych obiektów Muzeum;
a także niezbędne na czas budowy:
- elementy sieci i przyłącza do podłączenia wody, gazu, energii elektrycznej;
- elementy sieci i przyłącza do odprowadzania ścieków komunalnych;
- elementy sieci i przyłącza telekomunikacyjne;
z założeniem, iż infrastruktura ta po wykonaniu zostanie wykorzystana podczas budowy;
- zaprojektowanie i wykonanie budynku Muzeum;
- zaprojektowanie i wykonanie rewaloryzacji (remontu) zabytkowej Willi Bzów znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu budowy budynku Muzeum, a także jej zabezpieczenie przed ewentualnością zniszczenia
podczas budowy tego budynku;
- zaprojektowanie i wykonanie robót i usług w zakresie zagospodarowania terenów zieleni podlegających opiece
konserwatora zabytków.
Zamawiający wymaga od Wykonawców świadczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z normą PN-EN ISO
9001:2009 lub innym równoważnym dokumentem odniesienia.
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani potwierdzić za pomocą właściwych dokumentów
wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym
dokumentem odniesienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71400000  
 71500000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 71600000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/MJP/DI/2/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MJP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-102182   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 149-267254  z dnia:  06/08/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/08/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.6)

Zamiast:
39100000 Meble

Powinno być:
45000000, 45100000, 45200000,
45300000, 45400000, 71000000,
71200000, 71300000, 71400000,
71500000, 71600000, 39100000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

Około 17 900 000 EUR netto -
dotyczy wartości zamówienia
podstawowego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17
900 000 EUR

Powinno być:

Około 17 200 000 EUR netto -
dotyczy wartości zamówienia
podstawowego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17
200 000 EUR

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
A. Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia
A. 1.1. Wykonawcy wykażą się
posiadaniem wiedzy i doświadczenia
nabytego w ciągu ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, przez:

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
A. Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia
A. 1.1. Wykonawcy wykażą się
posiadaniem wiedzy i doświadczenia
nabytego w ciągu ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, przez:
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a) Sporządzenie dokumentacji
badań podłoża gruntowego, projektu
geotechnicznego i dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej i
wykonanie na jej podstawie budynku
zaliczanego do trzeciej kategorii
geotechnicznej;
b.1) Sporządzenie dokumentacji
projektowej i wykonanie na
jej podstawie budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenie dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
b.2) Sporządzenie dokumentacji
projektowej i wykonanie na jej
podstawie budynku posadowionego
na górnej płaszczyźnie poziomej
systemu fundamentowego,
znajdującej się na głębokości co
najmniej 10 m poniżej poziomu
terenu, w warunkach występowania
wód gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku.
c) Zastosowanie zabezpieczeń
wykopów przed naporem gruntu
i wody gruntowej lub wody długo
zalegającej w warstwach gruntu po
opadach atmosferycznych.
d) Wykonanie konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego o klasie
wymagania:
— BA3, tekstury F3, porowatości
P3 i równomierności zabarwienia
RZ3 według opracowania:
Krzysztof Kuniczuk, Beton
Architektoniczny – wytyczne
techniczne, Stowarzyszenie
Producentów Cementu, Kraków
2011, lub
— o klasie wymagania SB4 według
opracowania: Warunki techniczne
wykonania betonu licowego, DBV
– Merklatt Sichtbeton 08/2004,
Niemiecki Związek Technologii
Betonu i Techniki Budowlanej
(Deutscher beton – und Bautechnik
– Verein E.V.), z uwzględnieniem

a) Sporządzenie dokumentacji
badań podłoża gruntowego, projektu
geotechnicznego i dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej ;
b) Wykonanie budynku
odpowiadającego trzeciej kategorii
geotechnicznej;
c.1) Sporządzenie dokumentacji
projektowej budynku na powierzchni
terenu, a następnie jego
opuszczenie dowolną metodą na
głębokość co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu celem posadowienia
na fundamencie, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku;
lub
c.2) Sporządzenie dokumentacji
projektowej budynku posadowionego
na górnej płaszczyźnie poziomej
systemu fundamentowego,
znajdującej się na głębokości co
najmniej 10 m poniżej poziomu
terenu, w warunkach występowania
wód gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku.
d.1) Wykonanie budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenie dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
d.2) Wykonanie budynku
posadowionego na górnej
płaszczyźnie poziomej systemu
fundamentowego, znajdującej się na
głębokości co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku.
e) Zastosowanie zabezpieczeń
wykopów przed naporem gruntu
i wody gruntowej lub wody długo
zalegającej w warstwach gruntu po
opadach atmosferycznych.
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normy DIN 18217 Powierzchnie
betonu i poszycie deskowań w
zakresie najwyższych wymagań dla
betonu architektonicznego, lub
— równoważnej wymienionym
klasom (nie niższym).
A.1.2. Zamawiający uzna warunek
opisany w pkt A.1.1. za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał jedno zadanie spełniające
wszystkie wymagania opisane pod
lit. a)-d) lub kilka zadań, które łącznie
spełniają te wymagania.
A.1.3. Ponadto wykonawca winien
wykazać, że zakres przynajmniej
jednego wykonanego zadania
obejmował zaprojektowanie budynku
i jego wyposażenia oraz realizację
projektu przez wykonanie budynku
i robót budowlanych, co najmniej w
specjalnościach:
— architektonicznej,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
— telekomunikacyjnej.
Uwaga!
Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o
wyposażeniu budynku – należy
przez to rozumieć wszelkie
doprowadzenia elementów
sieci do przyłączy, przyłącza,
instalacje i urządzenia niezbędne do
prawidłowego korzystania z budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, z
wyłączeniem wyposażenia wnętrz.
A.1.4. Wartość każdego wykazanego
zadania nie może być mniejsza niż
50 000 000 (pięćdziesiąt milionów)
PLN brutto.
W przypadku wyrażenia wartości
budynku w walutach obcych
zamawiający przeliczy tę wartość
na złote polskie według kursu NBP
obowiązującego w dniu publicznego
ogłoszenia o zamówieniu.
A.2. Wykonawcy wykażą się ponadto
posiadaniem wiedzy i doświadczenia
nabytego w ciągu ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania

f) Wykonanie konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego.
g) Zaprojektowanie budynku i
jego wyposażenia oraz realizację
projektu przez wykonanie budynku
i robót budowlanych, co najmniej w
specjalnościach:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- sanitarnej,
- elektrycznej,
- telekomunikacyjnej.
Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o
wyposażeniu budynku – należy
przez to rozumieć wszelkie
doprowadzenia elementów
sieci do przyłączy, przyłącza,
instalacje i urządzenia niezbędne do
prawidłowego korzystania z budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, z
wyłączeniem wyposażenia wnętrz.
A.1.2. Zamawiający uzna warunek
opisany w pkt A.1.1. za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał jedno zadanie spełniające
wszystkie wymagania opisane pod
lit. a)-g) lub kilka zadań, które łącznie
spełniają te wymagania.
A.1.3. Wartość każdego wykazanego
zamówienia potwierdzającego
spełnianie warunków opisanych w
pkt A.1.1. nie może być mniejsza
niż 50.000.000 (pięćdziesiąt
milionów) złotych brutto., przy czym
w przypadku badań geologicznych
i prac projektowych uwzględnia
się wartość robót budowlanych
wykonanych na ich podstawie.
Badania geologiczne oraz prace
projektowe będą uwzględniane
pod warunkiem, że budynki
wykonywane na ich podstawie
zostały zrealizowane (oddane do
użytkowania).
W przypadku wyrażenia wartości
budynku w walutach obcych
zamawiający przeliczy tę wartość
na złote polskie według kursu NBP
obowiązującego w dniu publicznego
ogłoszenia o zamówieniu.
A.2. Wykonawcy wykażą się ponadto
posiadaniem wiedzy i doświadczenia
nabytego w ciągu ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
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wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, przez wykazanie
zaprojektowania i wykonania
zamówień polegających na co
najmniej jednokrotnym:
— zaprojektowaniu renowacji
(remontu) budynków zabytkowych;
— wykonaniu renowacji (remontu)
budynków zabytkowych;
— zaprojektowaniu robót w zakresie
usług zagospodarowania terenów
zieleni podlegających opiece
konserwatora zabytków;
— wykonaniu robót w zakresie usług
zagospodarowania terenów zieleni
podlegających opiece konserwatora
zabytków.
Zamawiający będzie brał pod uwagę
wyłącznie te projekty renowacji
(remontu) budynków zabytkowych
oraz projekty robót w zakresie
zagospodarowania terenów zieleni
podlegających opiece konserwatora
zabytków, na podstawie których
należycie wykonano i prawidłowo
ukończono zamówienia publiczne lub
prywatne.
Warunek zostanie uznany za
spełniony również w przypadku,
gdy wykonawcy wykażą wykonanie
zamówień polegających na
co najmniej jednokrotnym
zaprojektowaniu i wykonaniu
renowacji (remontu) budynków
zabytkowych oraz na jednokrotnym
zaprojektowaniu i wykonaniu robót
w zakresie zagospodarowania
terenów zieleni podlegających
opiece konserwatora zabytków.
Warunek zostanie uznany za
spełniony także w przypadku, gdy
wykonawcy wykażą wykonanie
co najmniej jednego zamówienia
polegającego na zaprojektowaniu i
wykonaniu zaprojektowanych robót
obejmujących łącznie realizację:
— renowacji (remontu) budynku
zabytkowego i;
— usług zagospodarowania terenów
zieleni podlegających opiece
konserwatora zabytków.
A.3. W celu potwierdzenia spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonawca może posłużyć się

w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, przez wykazanie
zaprojektowania i wykonania
zamówień polegających na co
najmniej jednokrotnym:
- zaprojektowaniu renowacji
(remontu) budynków zabytkowych;
- wykonaniu renowacji (remontu)
budynków zabytkowych;
- zaprojektowaniu robót w zakresie
usług zagospodarowania terenów
zieleni podlegających opiece
konserwatora zabytków;
- wykonaniu robót w zakresie usług
zagospodarowania terenów zieleni
podlegających opiece konserwatora
zabytków.
Zamawiający będzie brał pod uwagę
wyłącznie te projekty renowacji
(remontu) budynków zabytkowych
oraz projekty robót w zakresie
zagospodarowania terenów zieleni
podlegających opiece konserwatora
zabytków, na podstawie których
należycie wykonano i prawidłowo
ukończono zamówienia publiczne lub
prywatne.
Warunek zostanie uznany za
spełniony również w przypadku,
gdy wykonawcy wykażą wykonanie
zamówień polegających na
co najmniej jednokrotnym
zaprojektowaniu i wykonaniu
renowacji (remontu) budynków
zabytkowych oraz na jednokrotnym
zaprojektowaniu i wykonaniu robót
w zakresie zagospodarowania
terenów zieleni podlegających
opiece konserwatora zabytków.
Warunek zostanie uznany za
spełniony także w przypadku, gdy
wykonawcy wykażą wykonanie
co najmniej jednego zamówienia
polegającego na zaprojektowaniu i
wykonaniu zaprojektowanych robót
obejmujących łącznie realizację:
- renowacji (remontu) budynku
zabytkowego i;
- usług zagospodarowania terenów
zieleni podlegających opiece
konserwatora zabytków.
A.3. W celu potwierdzenia spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonawca może posłużyć się
zasobami wiedzy i doświadczenia
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zasobami wiedzy i doświadczenia
udostępnionymi przez inny podmiot
na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
A.4. Dowodami należytego
wykonania świadczeń zawartych
w wykazie głównych robót
budowlanych będą poświadczenia
lub inne dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie wykazanych
głównych robót budowlanych,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia – § 1 ust. 2 pkt. 1 w
związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. 2013.231).
A.5. Jeżeli wykaz głównych
robót budowlanych lub dowody
potwierdzające ich należyte
wykonanie wzbudzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie,
zamawiający zastrzega sobie
prawo do zasięgnięcia informacji
od właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były lub miały zostać
wykonane wraz z wnioskiem o
przedłożeniem dodatkowych
informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.
B. Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
B.1. Wykonawcy wykażą, że
dysponują zespołem osób
niezbędnych do zaprojektowania i
świadczenia nadzoru autorskiego.
W skład tego zespołu powinny
wchodzić co najmniej następujące
osoby:
B.1.1. Kluczowy projektant, który:
B.1.1.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
architektonicznej.

udostępnionymi przez inny podmiot
na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
A.4. Dowodami należytego
wykonania świadczeń zawartych
w wykazie głównych robót
budowlanych będą poświadczenia
lub inne dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie wykazanych
głównych robót budowlanych,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia – § 1 ust. 2 pkt. 1 w
związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. 2013.231).
A.5. Jeżeli wykaz głównych
robót budowlanych lub dowody
potwierdzające ich należyte
wykonanie wzbudzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie,
zamawiający zastrzega sobie
prawo do zasięgnięcia informacji
od właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były lub miały zostać
wykonane wraz z wnioskiem o
przedłożeniem dodatkowych
informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.
B. Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
B.1. Wykonawcy wykażą, że
dysponują zespołem osób
niezbędnych do zaprojektowania i
świadczenia nadzoru autorskiego.
W skład tego zespołu powinny
wchodzić co najmniej następujące
osoby:
B.1.1. Kluczowy projektant, który:
B.1.1.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
architektonicznej.
B.1.1.2. Zaprojektował w ramach
swojej specjalności co najmniej
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B.1.1.2. Zaprojektował w ramach
swojej specjalności co najmniej
jeden budynek o wartości co
najmniej 50.000.000 zł brutto,
którego realizacja wymagała:
a.1) Zbudowania budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenia dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
a.2) Zbudowania budynku w
głębokim wykopie na górnej
płaszczyźnie poziomej systemu
fundamentowego, znajdującej się na
głębokości co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku.
b) Zastosowania zabezpieczeń
wykopów przed naporem gruntu
i wody gruntowej lub wody długo
zalegającej w warstwach gruntu po
opadach atmosferycznych.
c) Wykonania konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego o klasie
wymagania:
— BA3, tekstury F3, porowatości
P3 i równomierności zabarwienia
RZ3 według opracowania:
Krzysztof Kuniczuk, Beton
Architektoniczny – wytyczne
techniczne, Stowarzyszenie
Producentów Cementu, Kraków
2011, lub
— o klasie wymagania SB4 według
opracowania: Warunki techniczne
wykonania betonu licowego, DBV
– Merklatt Sichtbeton 08/2004,
Niemiecki Związek Technologii
Betonu i Techniki Budowlanej
(Deutscher beton – und Bautechnik
– Verein E.V.), z uwzględnieniem
normy DIN 18217 Powierzchnie
betonu i poszycie deskowań w
zakresie najwyższych wymagań dla
betonu architektonicznego, lub

jeden budynek o wartości co
najmniej 50.000.000 zł brutto,
którego realizacja wymagała:
a.1) Zbudowania budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenia dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
a.2) Zbudowania budynku w
głębokim wykopie na górnej
płaszczyźnie poziomej systemu
fundamentowego, znajdującej się na
głębokości co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku.
b) Zastosowania zabezpieczeń
wykopów przed naporem gruntu
i wody gruntowej lub wody długo
zalegającej w warstwach gruntu po
opadach atmosferycznych.
c) Wykonania konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego.
Zamawiający uzna warunek
opisany powyżej za spełniony,
jeżeli osoba wskazana do pełnienia
funkcji kluczowego projektanta
w specjalności architektonicznej
zaprojektowała jeden budynek
spełniający wszystkie wymagania
opisane pod lit. a-c lub kilka
budynków, które łącznie spełniają
te wymagania, przy czym wartość
każdego wykazanego budynku nie
może być mniejsza niż 50.000.000
złotych brutto. Warunek zostanie
uznany za spełniony pod warunkiem,
że budynki wykonywane na ich
podstawie zostały zrealizowane
(oddane do użytkowania).
B.1.1.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
B.1.2. Kluczowy projektant, który:
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— równoważnej wymienionym
klasom (nie niższym).
Zamawiający uzna warunek
opisany powyżej za spełniony,
jeżeli osoba wskazana do pełnienia
funkcji kluczowego projektanta
w specjalności architektonicznej
zaprojektowała jeden budynek
spełniający wszystkie wymagania
opisane pod lit. a-c lub kilka
budynków, które łącznie spełniają
te wymagania, przy czym wartość
każdego wykazanego budynku nie
może być mniejsza niż 50.000.000
złotych brutto.
Ponadto wykonawca winien
wykazać, że zakres przynajmniej
jednego z wykonanych zadań
obejmował zaprojektowanie budynku
i jego wyposażenia oraz realizację
projektu przez wykonanie budynku
i robót budowlanych co najmniej w
specjalnościach:
— architektonicznej,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
— telekomunikacyjnej.
B.1.1.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
B.1.2. Kluczowy projektant, który:
B.1.2.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
B.1.2.2. Zaprojektował w ramach
swojej specjalności co najmniej
jeden budynek o wartości co
najmniej 50.000.000 zł brutto,
którego realizacja wymagała:
a) Sporządzenia dokumentacji
badań podłoża gruntowego, projektu
geotechnicznego i dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej, dla
budynku zaliczanego do trzeciej
kategorii geotechnicznej;

B.1.2.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
B.1.2.2. Zaprojektował w ramach
swojej specjalności co najmniej
jeden budynek o wartości co
najmniej 50.000.000 zł brutto,
którego realizacja wymagała:
a) Sporządzenia dokumentacji
badań podłoża gruntowego, projektu
geotechnicznego i dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej;
b.1) Zbudowania budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenia dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
b.2) Zbudowania budynku w
głębokim wykopie na górnej
płaszczyźnie poziomej systemu
fundamentowego, znajdującej się na
głębokości co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku.
c) Zastosowania zabezpieczeń
wykopów przed naporem gruntu
i wody gruntowej lub wody długo
zalegającej w warstwach gruntu po
opadach atmosferycznych.
d) Wykonania konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego.
Zamawiający uzna warunek
opisany powyżej za spełniony,
jeżeli osoba wskazana do pełnienia
funkcji kluczowego projektanta
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej zaprojektowała jeden
budynek spełniający wszystkie
wymagania opisane pod lit. a)-d)
lub kilka budynków, które łącznie
spełniają te wymagania, przy czym
wartość każdego wykazanego
budynku nie może być mniejsza niż
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b.1) Zbudowania budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenia dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
b.2) Zbudowania budynku w
głębokim wykopie na górnej
płaszczyźnie poziomej systemu
fundamentowego, znajdującej się na
głębokości co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku.
c) Zastosowania zabezpieczeń
wykopów przed naporem gruntu
i wody gruntowej lub wody długo
zalegającej w warstwach gruntu po
opadach atmosferycznych.
d) Wykonania konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego o klasie
wymagania:
— BA3, tekstury F3, porowatości
P3 i równomierności zabarwienia
RZ3 według opracowania:
Krzysztof Kuniczuk, Beton
Architektoniczny – wytyczne
techniczne, Stowarzyszenie
Producentów Cementu, Kraków
2011, lub
— o klasie wymagania SB4 według
opracowania: Warunki techniczne
wykonania betonu licowego, DBV
– Merklatt Sichtbeton 08/2004,
Niemiecki Związek Technologii
Betonu i Techniki Budowlanej
(Deutscher beton – und Bautechnik
– Verein E.V.), z uwzględnieniem
normy DIN 18217 Powierzchnie
betonu i poszycie deskowań w
zakresie najwyższych wymagań dla
betonu architektonicznego, lub
— równoważnej wymienionym
klasom (nie niższym).
Zamawiający uzna warunek
opisany powyżej za spełniony,
jeżeli osoba wskazana do pełnienia

50.000.000 złotych brutto. Warunek
zostanie uznany za spełniony
pod warunkiem, że budynki
wykonywane na ich podstawie
zostały zrealizowane (oddane do
użytkowania).
B.1.2.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
B.1.3. Kluczowy projektant, który:
B.1.3.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
B1.3.2. Zaprojektował w zakresie
swojej specjalności kompleksowe
wyposażenie co najmniej jednego
budynku.
B.1.3.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
B.1.4. Kluczowy projektant, który:
B.1.4.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
B1.4.2. Zaprojektował w zakresie
swojej specjalności kompleksowe
wyposażenie co najmniej jednego
budynku.
B.1.4.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
Uwaga!
Zamawiający wymaga aby jeden
z kluczowych projektantów w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych albo w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
zaprojektował systemy wentylacji,
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funkcji kluczowego projektanta
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej zaprojektowała jeden
budynek spełniający wszystkie
wymagania opisane pod lit. a)-d)
lub kilka budynków, które łącznie
spełniają te wymagania, przy czym
wartość każdego wykazanego
budynku nie może być mniejsza niż
50.000.000 złotych brutto.
Ponadto wykonawca winien
wykazać, że zakres przynajmniej
jednego z wykonanych zadań
obejmował zaprojektowanie budynku
i jego wyposażenia oraz realizację
projektu przez wykonanie budynku
i robót budowlanych co najmniej w
specjalnościach:
— konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
— telekomunikacyjnej.
B.1.2.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
B.1.3. Kluczowy projektant, który:
B.1.3.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
B1.3.2. Zaprojektował w zakresie
swojej specjalności kompleksowe
wyposażenie co najmniej jednego
budynku.
B.1.3.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
B.1.4. Kluczowy projektant, który:
B.1.4.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,

klimatyzacji i ogrzewania opartych na
energooszczędnych technologiach
oraz tanich źródłach energii, z
uwzględnieniem wytycznych
dyrektyw ws. charakterystyki
energetycznej budynków.
B.1.5. Kluczowy projektant, który
B.1.5.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
telekomunikacyjnej.
B.1.5.2. Zaprojektował w zakresie
swojej specjalności kompleksowe
wyposażenie co najmniej jednego
budynku.
B.1.5.3.Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby jeden z
kluczowych projektantów wykazał
się doświadczeniem w projektowaniu
z zastosowaniem symulacji co
najmniej w zakresie:
- efektywności energetycznej,
- kontroli kosztów budowy i
materiałów, oraz
- kosztów utrzymania budynku,
z uwzględnieniem wytycznych
dyrektyw ws. charakterystyki
energetycznej budynków.
B.1.6. Projektant, który posiada
aktualne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w specjalności drogowej.
B.1.7. Kluczowy architekt krajobrazu,
który:
B.1.7.1. Posiada tytuł zawodowy
magistra lub magistra inżyniera
uzyskany po ukończeniu studiów
wyższych, obejmujących wiadomości
w tym zakresie;
B.1.7.2. Odbył po ukończeniu tych
studiów co najmniej 12-miesięczną
praktykę zawodową przy konserwacji
i pielęgnacji tego rodzaju zabytków
wpisanych do rejestru zabytków.
B.1.7.3. Świadczył co najmniej jedną
usługę projektowania i nadzoru
autorskiego nad realizacją prac
w zakresie zagospodarowania
terenów zieleni o powierzchni nie
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instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
B1.4.2. Zaprojektował w zakresie
swojej specjalności kompleksowe
wyposażenie co najmniej jednego
budynku.
B.1.4.3. Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
Uwaga!
Zamawiający wymaga aby jeden
z kluczowych projektantów w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych albo w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
zaprojektował systemy wentylacji,
klimatyzacji i ogrzewania opartych na
energooszczędnych technologiach
oraz tanich źródłach energii, z
uwzględnieniem wytycznych
dyrektyw ws. charakterystyki
energetycznej budynków.
B.1.5. Kluczowy projektant, który
B.1.5.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
telekomunikacyjnej.
B.1.5.2. Zaprojektował w zakresie
swojej specjalności kompleksowe
wyposażenie co najmniej jednego
budynku.
B.1.5.3.Sprawował nadzór autorski
nad realizacją przynajmniej jednego
wykazanego budynku potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby
jeden z kluczowych projektantów
wykazał się doświadczeniem w
projektowaniu z zastosowaniem
symulacji opartej na modelu BIM
(Building Information Modelling) w
standardzie IFC (Industry Foundation
Classes), dotyczącej budynku
wykorzystującego odnawialne źródła
energii, co najmniej w zakresie:
— efektywności energetycznej,

mniejszej niż 1 ha objętych opieką
konserwatora zabytków w ramach
jednego zamówienia, zgodnie z §
23 rozporządzenia z dnia 27 lipca
2011 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych.
B.1.8. Projektant, który:
B.1.8.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno-
budowlanej;
B.1.8.2. Posiada aktualne
uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niezbędnych do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w nieruchomych
obiektach zabytkowych;
B.1.8.3. Zaprojektował co najmniej
jeden remont (jedną renowację)
nieruchomego budynku zabytkowego
i świadczył co najmniej jeden
nadzór autorski nad remontem
nieruchomego budynku zabytkowego
potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.
Uwaga!
Zamawiający będzie brał pod
uwagę wyłącznie te projekty,
na podstawie których należycie
wykonano i prawidłowo ukończono
zaprojektowane budynki lub roboty
budowlane i roboty w zakresie
zagospodarowania terenów zieleni.
B.2. Wykonawcy wykażą, że
dysponują zespołem osób
niezbędnych do kierowania budową
i robotami budowlanymi. W skład
tego zespołu powinny wchodzić co
najmniej następujące osoby:
B.2.1. Kluczowy kierownik budowy,
który:
B.2.1.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
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— kontroli kosztów budowy i
materiałów, oraz
— kosztów utrzymania budynku,
z uwzględnieniem wytycznych
dyrektyw ws. charakterystyki
energetycznej budynków.
B.1.6. Projektant, który posiada
aktualne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w specjalności drogowej.
B.1.7. Kluczowy architekt krajobrazu,
który:
B.1.7.1. Posiada tytuł zawodowy
magistra lub magistra inżyniera
uzyskany po ukończeniu studiów
wyższych, obejmujących wiadomości
w tym zakresie;
B.1.7.2. Odbył po ukończeniu tych
studiów co najmniej 12-miesięczną
praktykę zawodową przy konserwacji
i pielęgnacji tego rodzaju zabytków
wpisanych do rejestru zabytków.
B.1.7.3. Świadczył co najmniej jedną
usługę projektowania i nadzoru
autorskiego nad realizacją prac
w zakresie zagospodarowania
terenów zieleni o powierzchni nie
mniejszej niż 1 ha objętych opieką
konserwatora zabytków w ramach
jednego zamówienia, zgodnie z §
23 rozporządzenia z dnia 27 lipca
2011 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych.
B.1.8. Projektant, który:
B.1.8.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno-
budowlanej;
B.1.8.2. Posiada aktualne
uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niezbędnych do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w nieruchomych
obiektach zabytkowych;

technicznych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;
B.2.2. Kierował budową co najmniej
jednego budynku o wartości co
najmniej 50.000.000 zł brutto,
odpowiadającego trzeciej kategorii
geotechnicznej, który wymagał:
a.1) zbudowania budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenia dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
a.2) zbudowania budynku w
głębokim wykopie na górnej
płaszczyźnie poziomej systemu
fundamentowego, znajdującej się na
głębokości co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku.
b) Zabezpieczeń wykopów przed
naporem gruntu i wody gruntowej lub
wody długo zalegającej w warstwach
gruntu po opadach atmosferycznych;
c) Wykonania konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego.
Zamawiający uzna warunek
opisany powyżej za spełniony,
jeżeli osoba wskazana do pełnienia
funkcji kluczowego kierownika
budowy kierowała budową budynku
spełniającego wszystkie wymagania
opisane pod lit. a)-c) lub kilku
budynków, które łącznie spełniają
te wymagania, przy czym wartość
każdego wykazanego budynku nie
może być mniejsza niż 50.000.000
złotych brutto.
B.2.2. Kluczowy kierownik robót,
który:
B2.2.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
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B.1.8.3. Zaprojektował co najmniej
jeden remont (jedną renowację)
nieruchomego budynku zabytkowego
i świadczył co najmniej jeden
nadzór autorski nad remontem
nieruchomego budynku zabytkowego
potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.
Uwaga!
Zamawiający będzie brał pod
uwagę wyłącznie te projekty,
na podstawie których należycie
wykonano i prawidłowo ukończono
zaprojektowane budynki lub roboty
budowlane i roboty w zakresie
zagospodarowania terenów zieleni.
B.2. Wykonawcy wykażą, że
dysponują zespołem osób
niezbędnych do kierowania budową
i robotami budowlanymi. W skład
tego zespołu powinny wchodzić co
najmniej następujące osoby:
B.2.1. Kluczowy kierownik budowy,
który:
B.2.1.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;
B.2.2. Kierował budową co najmniej
jednego budynku o wartości co
najmniej 50.000.000 zł brutto,
zaliczanego do trzeciej kategorii
geotechnicznej, który wymagał:
a.1) zbudowania budynku na
powierzchni terenu, a następnie
jego opuszczenia dowolną metodą
na głębokość co najmniej 10 m
poniżej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie,
w warunkach występowania wód
gruntowych powyżej 5 m nad
poziomem posadzki najniższej
kondygnacji podziemnej budynku;
lub
a.2) zbudowania budynku w
głębokim wykopie na górnej
płaszczyźnie poziomej systemu
fundamentowego, znajdującej się na
głębokości co najmniej 10 m poniżej
poziomu terenu, w warunkach
występowania wód gruntowych
powyżej 5 m nad poziomem
posadzki najniższej kondygnacji
podziemnej budynku.

instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
B.2.2.2. Kierował robotami
budowlanymi w swojej specjalności
w zakresie kompleksowego
wyposażenia co najmniej jednego
budynku.
B.2.3. Kluczowy kierownik robót,
który:
B.2.3.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
B.2.3.2. Kierował robotami
budowlanymi w swojej specjalności
w zakresie kompleksowego
wyposażenia co najmniej jednego
budynku.
Uwaga!
Zamawiający wymaga aby jeden
z kluczowych kierowników robót
w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych albo w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych kierował
budową (lub robotami dotyczącymi)
systemów wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania opartych na
energooszczędnych technologiach
oraz tanich źródłach energii.
B.2.4. Kluczowy kierownik robót,
który:
B.2.4.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
telekomunikacyjnej;
B.2.4.2. Kierował robotami
budowlanymi w swojej specjalności
w zakresie kompleksowego
wyposażenia co najmniej jednego
budynku.
B.2.5. Kierownik robót, który:
B.2.5.1. Posiada aktualne
uprawnienia do pełnienia



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

17 / 23

b) Zabezpieczeń wykopów przed
naporem gruntu i wody gruntowej lub
wody długo zalegającej w warstwach
gruntu po opadach atmosferycznych;
c) Wykonania konstrukcji lub co
najmniej istotnej części nośnej i
ścian tej konstrukcji w technologii
betonu architektonicznego o klasie
wymagania:
- BA3, tekstury F3, porowatości
P3 i równomierności zabarwienia
RZ3 według opracowania:
Krzysztof Kuniczuk, Beton
Architektoniczny – wytyczne
techniczne, Stowarzyszenie
Producentów Cementu, Kraków
2011, lub
— o klasie wymagania SB4 według
opracowania: Warunki techniczne
wykonania betonu licowego, DBV
– Merklatt Sichtbeton 08/2004 ,
Niemiecki Związek Technologii
Betonu i Techniki Budowlanej
(Deutscher beton – und Bautechnik
– Verein E.V.), z uwzględnieniem
normy DIN 18217 Powierzchnie
betonu i poszycie deskowań w
zakresie najwyższych wymagań dla
betonu architektonicznego, lub
— równoważnej wymienionym
klasom (nie niższym).
Zamawiający uzna warunek
opisany powyżej za spełniony,
jeżeli osoba wskazana do pełnienia
funkcji kluczowego kierownika
budowy kierowała budową budynku
spełniającego wszystkie wymagania
opisane pod lit. a)-c) lub kilku
budynków, które łącznie spełniają
te wymagania, przy czym wartość
każdego wykazanego budynku nie
może być mniejsza niż 50.000.000
złotych brutto.
B.2.2. Kluczowy kierownik robót,
który:
B2.2.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
B.2.2.2. Kierował robotami
budowlanymi w swojej specjalności
w zakresie kompleksowego

samodzielnych funkcji technicznych
w specjalności drogowej,
B.2.5.2. Kierował robotami
drogowymi o wartości co najmniej
500.000 zł brutto.
B.2.6. Kluczowy kierownik robót w
zakresie zagospodarowania terenów
zieleni, który:
B.2.6.1. Posiada tytuł zawodowy
magistra lub magistra inżyniera
uzyskany po ukończeniu studiów
wyższych, obejmujących wiadomości
w zakresie kształtowania krajobrazu;
B.2.6.2. Odbył po ukończeniu tych
studiów co najmniej 12-miesięczną
praktykę zawodową przy konserwacji
i pielęgnacji terenów zieleni
wpisanych do rejestru zabytków;
B.2.6.3. Kierował robotami w
zakresie zagospodarowania
terenów zieleni objętych opieką
konserwatora zabytków, zgodnie z
§ 23 rozporządzenia z dnia 27 lipca
2011 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych.
B.2.7. Kierownik robót, który:
B.2.7.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno-
budowlanej;
B.2.7.2. Posiada aktualne
uprawnienia do kierowania
budową lub robotami budowlanymi
w nieruchomych obiektach
zabytkowych, wynikające z odbycia
co najmniej 2-letniej praktyki
zawodowej na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków.
B.2.7.3. Kierował budową podczas
co najmniej jednego remontu (jednej
renowacji) nieruchomego budynku
zabytkowego.
B.3. Wykonawca dysponujący
osobami posiadającymi uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych wydane na podstawie
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wyposażenia co najmniej jednego
budynku.
B.2.3. Kluczowy kierownik robót,
który:
B.2.3.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
B.2.3.2. Kierował robotami
budowlanymi w swojej specjalności
w zakresie kompleksowego
wyposażenia co najmniej jednego
budynku.
Uwaga!
Zamawiający wymaga aby jeden
z kluczowych kierowników robót
w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych albo w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych kierował
budową (lub robotami dotyczącymi)
systemów wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania opartych na
energooszczędnych technologiach
oraz tanich źródłach energii.
B.2.4. Kluczowy kierownik robót,
który:
B.2.4.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
telekomunikacyjnej;
B.2.4.2. Kierował robotami
budowlanymi w swojej specjalności
w zakresie kompleksowego
wyposażenia co najmniej jednego
budynku.
B.2.5. Kierownik robót, który:
B.2.5.1. Posiada aktualne
uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w specjalności drogowej,
B.2.5.2. Kierował robotami
drogowymi o wartości co najmniej
500.000 zł brutto.
B.2.6. Kluczowy kierownik robót w
zakresie zagospodarowania terenów
zieleni, który:

nieobowiązujących już przepisów,
spełnia warunek dysponowania
osobami niezbędnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli łącznie wszystkie
stare uprawnienia obejmują
zakres uprawnień wynikających z
aktualnych przepisów pr. bud.
B.4. Osoby, które będą pełnić funkcje
projektantów, kierownika budowy i
kierowników robót mogą wykazać
się uprawnieniami równoważnymi,
jeśli są honorowane w państwach
członkowskich w rozumieniu art.
4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. 2013.932
j.t.).
B.5. Wykonawca może
zaangażować wykazane przez
siebie osoby z uprawnieniami
zagranicznymi do wykonania
świadczenia po spełnieniu wymagań
wynikających z art. 20a ustawa
o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów. Niespełnienie tych
wymagań będzie uznane za rażące
naruszenie warunków zawartej
umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
B.6. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości sprawowania funkcji
kluczowego kierownika budowy
przez kluczowego projektanta albo
funkcji kluczowego kierownika robót
przez kluczowego projektanta.
B.7. Dopuszcza się możliwość
sprawowania przez tę samą osobę
funkcji:
- projektanta robót drogowych i
kierownika robót drogowych,
- projektanta i kierownika robót w
zakresie usług zagospodarowania
terenów zieleni podlegających
ochronie konserwatora zabytków,
- projektanta remontu nieruchomego
budynku zabytkowego i kierownika
budowy na nieruchomym obiekcie
zabytkowym.
B.8. Wykonawca winien wykazać,
że w ostatnich trzech latach przed
składaniem wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w
przypadku gdy okres działalności jest
krótszy w tym okresie, średnioroczne
zatrudnienie u wykonawcy wynosiło



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

19 / 23

B.2.6.1. Posiada tytuł zawodowy
magistra lub magistra inżyniera
uzyskany po ukończeniu studiów
wyższych, obejmujących wiadomości
w zakresie kształtowania krajobrazu;
B.2.6.2. Odbył po ukończeniu tych
studiów co najmniej 12-miesięczną
praktykę zawodową przy konserwacji
i pielęgnacji terenów zieleni
wpisanych do rejestru zabytków;
B.2.6.3. Kierował robotami w
zakresie zagospodarowania
terenów zieleni objętych opieką
konserwatora zabytków, zgodnie z
§ 23 rozporządzenia z dnia 27 lipca
2011 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych.
B.2.7. Kierownik robót, który:
B.2.7.1. Posiada aktualne
uprawnienia bez ograniczeń do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno-
budowlanej;
B.2.7.2. Posiada aktualne
uprawnienia do kierowania
budową lub robotami budowlanymi
w nieruchomych obiektach
zabytkowych, wynikające z odbycia
co najmniej 2-letniej praktyki
zawodowej na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków.
B.2.7.3. Kierował budową podczas
co najmniej jednego remontu (jednej
renowacji) nieruchomego budynku
zabytkowego.
B.3. Wykonawca dysponujący
osobami posiadającymi uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych wydane na podstawie
nieobowiązujących już przepisów,
spełnia warunek dysponowania
osobami niezbędnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli łącznie wszystkie
stare uprawnienia obejmują
zakres uprawnień wynikających z
aktualnych przepisów pr. bud.

co najmniej 100 osób oraz liczba
personelu kierowniczego wynosiła co
najmniej 40 osób.
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B.4. Osoby, które będą pełnić funkcje
projektantów, kierownika budowy i
kierowników robót mogą wykazać
się uprawnieniami równoważnymi,
jeśli są honorowane w państwach
członkowskich w rozumieniu art.
4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. 2013.932
j.t.).
B.5. Wykonawca może
zaangażować wykazane przez
siebie osoby z uprawnieniami
zagranicznymi do wykonania
świadczenia po spełnieniu wymagań
wynikających z art. 20a ustawa
o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów. Niespełnienie tych
wymagań będzie uznane za rażące
naruszenie warunków zawartej
umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
B.6. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości sprawowania funkcji
kluczowego kierownika budowy
przez kluczowego projektanta albo
funkcji kluczowego kierownika robót
przez kluczowego projektanta.
B.7. Dopuszcza się możliwość
sprawowania przez tę samą osobę
funkcji:
— projektanta robót drogowych i
kierownika robót drogowych,
— projektanta i kierownika robót w
zakresie usług zagospodarowania
terenów zieleni podlegających
ochronie konserwatora zabytków,
— projektanta remontu
nieruchomego budynku
zabytkowego i kierownika budowy na
nieruchomym obiekcie zabytkowym.
B.8. Wykonawca winien wykazać,
że w ostatnich trzech latach przed
składaniem wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w
przypadku gdy okres działalności jest
krótszy w tym okresie, średnioroczne
zatrudnienie u wykonawcy wynosiło
co najmniej 100 osób oraz liczba
personelu kierowniczego wynosiła co
najmniej 40 osób.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.1.2)

Zamiast:

Przewidywana liczba wykonawców:
5

Powinno być:

Przewidywana liczba wykonawców:
5
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Opis sposobu dopuszczenia
wykonawców do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia (punkt A) określone
w sekcji III.2.3) jest mniejsza niż 5
lub równa 5, Zamawiający zaprosi
do składania ofert wszystkich
Wykonawców spełniających te
warunki. Jeżeli liczba wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, będzie większa
niż 5, do składania ofert zostanie
zaproszonych pięciu wykonawców,
którzy otrzymają kolejno najwyższą
ocenę spełniania warunków.
Ocena spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonywana w następujący
sposób:
Zamawiający za każde wykonane
zadanie lub komplet zadań
spełniających łącznie warunki
cząstkowe określone w Sekcji
III.2.3) w pkt A.1.1. lit. a)-d),
z uwzględnieniem pkt A.1.3.
i A.1.4. przyzna jeden punkt.
Każde zadanie potwierdzające
spełnienie któregokolwiek warunku
cząstkowego opisanego w pkt A.1.1
lit. a)–d) będzie podczas oceny
uwzględniane tylko jeden raz.
Jeżeli liczba punktów przyznanych
dwu lub więcej wykonawcom będzie
jednakowa, o pozycji wykonawcy w
rankingu zdecyduje łączna liczba
wykazanych przez tego wykonawcę
zadań, o których mowa w pkt A.1.1.
lit. d).
Jeżeli łączna liczba punktów
przyznanych dwu lub więcej
wykonawcom za wykazane przez
tych wykonawców zadania, o których
mowa w pkt A.1.1 lit. d) będzie
jednakowa, o miejscu wykonwcy w
rankingu zdecyduje łączna liczba
wykazanych przez tego wykonawcę
zadań, o którym mowa w pkt. A.1. lit.
b.1) lub b.2).

Opis sposobu dopuszczenia
wykonawców do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia (punkt A) określone
w sekcji III.2.3) jest mniejsza niż 5
lub równa 5, Zamawiający zaprosi
do składania ofert wszystkich
Wykonawców spełniających te
warunki. Jeżeli liczba wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, będzie większa
niż 5, do składania ofert zostanie
zaproszonych pięciu wykonawców,
którzy otrzymają kolejno najwyższą
ocenę spełniania warunków.
Ocena spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonywana w następujący
sposób:
Zamawiający za każde wykonane
zadanie lub komplet zadań
spełniających łącznie warunki
cząstkowe określone w Sekcji
III.2.3) w pkt A.1.1. lit. a)-g),
z uwzględnieniem pkt A.1.2.
i A.1.3. przyzna jeden punkt.
Każde zadanie potwierdzające
spełnienie któregokolwiek warunku
cząstkowego opisanego w pkt A.1.1
lit. a)-g) będzie podczas oceny
uwzględniane tylko jeden raz.
Jeżeli liczba punktów przyznanych
dwu lub więcej wykonawcom będzie
jednakowa, o pozycji wykonawcy w
rankingu zdecyduje łączna liczba
wykazanych przez tego wykonawcę
zadań, o których mowa w pkt A.1. lit.
d.1) lub d.2).
Jeżeli łączna liczba punktów
przyznanych dwu lub więcej
wykonawcom za wykazane przez
tych wykonawców zadania, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym
będzie jednakowa, o miejscu
wykonawcy w rankingu zdecyduje
łączna liczba wykazanych przez tego
wykonawcę zadań, o którym mowa w
pkt. A.1.1. lit. e).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.1)

Zamiast:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty P. Waga 46

Powinno być:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty P. Waga 46
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2. Efektywne wykorzystanie
energii w nowym budynku
Muzeum - E - ocena wyniku
uzyskanego na podstawie modelu
energetycznego przyjętego przez
Wykonawcę uwzględniającego
wytyczne Zamawiającego w n/w
podkryteriach: - za zagwarantowanie
przez Wykonawcę rocznego
maksymalnego całkowitego
zapotrzebowania na nieodnawialną
energię ierwotną EP budynku
Muzeum i jego wyposażenia poniżej
70 kWh/m2; - za zagwarantowane
przez Wykonawcę roczne
zapotrzebowanie na energię
użytkową EU w budynku Muzeum
[kWh/m2]; - za zagwarantowany
roczny uzysk i odzysk energii ze
źródeł odnawialnych Z [kWh/m2]
celem pokrycia częściowego lub
całkowitego zapotrzebowania
na energię użytkową EU; - za
zagwarantowane przez Wykonawcę
roczne całkowite koszty eksploatacji
CKO w zł/m2.. Waga 46
3. Jakość rozwiązania J - w
formie złożenia oświadczenia - za
zobowiązanie się Wykonawcy do
zaprojektowania i wybudowania
części podziemnej budynku
w sposób, który w warunkach
występowania wód gruntowych na
głębokości 3 – 4 metrów poniżej
poziomu wierzchniej warstwy
gruntu, zapewni inspektorom
nadzoru nieprzerwany i niczym
nieograniczony dostęp do robót
budowlanych dotyczących płyty
fundamentowej, ścian zewnętrznych
oraz systemu izolacji budynku, z
każdej strony ścian zewnętrznych,
od chwili rozpoczęcia tych robót do
czasu ich zakrycia po dokonaniu
niezbędnych odbiorów.. Waga 4
4. Termin wykonania przedmiotu
umowy T - za najkrótszy termin
wykonania zamówienia wyrażony w
miesiącach.. Waga 4

2. Efektywność energetyczna i
eksploatacja - E. Waga 46
3. Jakość rozwiązania J - w
formie złożenia oświadczenia - za
zobowiązanie się Wykonawcy do
zaprojektowania i wybudowania
części podziemnej budynku
w sposób, który w warunkach
występowania wód gruntowych na
głębokości 3 – 4 metrów poniżej
poziomu wierzchniej warstwy
gruntu, zapewni inspektorom
nadzoru nieprzerwany i niczym
nieograniczony dostęp do robót
budowlanych dotyczących płyty
fundamentowej, ścian zewnętrznych
oraz systemu izolacji budynku, z
każdej strony ścian zewnętrznych,
od chwili rozpoczęcia tych robót do
czasu ich zakrycia po dokonaniu
niezbędnych odbiorów. Waga 4
4. Termin wykonania przedmiotu
umowy T - za najkrótszy termin
wykonania zamówienia wyrażony w
miesiącach. Waga 4

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:
22.9.2014 (12:00)

Powinno być:
29.9.2014 (12:00)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
22/09/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/09/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-114425
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