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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Ołowianka 9-13
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-751
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Boratyński
E-mail: d.boratynski@nmm.pl 
Tel.:  +48 583018611
Faks:  +48 583018453
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nmm.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie
Numer referencyjny: ZP/27-8/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie dotyczy wykonania ETAPU I budowy budynku Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa 
Bałtyckiego w Łebie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: cmmcmm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-091150
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-331509
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/07/2020

mailto:d.boratynski@nmm.pl
www.nmm.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331509-2020:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1. Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo 
ukończył co najmniej po jednej robocie budowlanej* z niżej wymienionych rodzajów, polegających na 
wybudowaniu odpowiednio:
— konstrukcji żelbetowej budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych – 
konstrukcja żelbetowa budynku nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto oraz
— obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 lub 1262 według Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) o 
wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto oraz
— budowli hydrotechnicznej o wartości wykonanych robót budowlanych - hydrotechnicznych nie mniejszej niż 2 
000 000,00 PLN brutto.
* Uwaga: jeśli wskazana przez Wykonawcę robota budowlana będzie odpowiadała łącznie opisowi dwóch 
lub trzech rodzajów robót wymaganych przez Zamawiającego, dopuszcza się jej wskazanie dla łącznego 
potwierdzenia realizacji odpowiednio dwóch lub trzech rodzajów robót,
**Uwaga: przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek wymieniony w §3 pkt 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
Powinno być:
1. Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo 
ukończył co najmniej po jednej robocie budowlanej* z niżej wymienionych rodzajów, polegających na 
wybudowaniu odpowiednio:
— konstrukcji żelbetowej budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych – 
konstrukcja żelbetowa budynku nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto oraz
— obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 lub 1262 według Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) o 
wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto oraz
— budowli hydrotechnicznej o wartości wykonanych robót budowlanych - hydrotechnicznych nie mniejszej niż 2 
000 000,00 PLN brutto.
* Uwaga: jeśli wskazana przez Wykonawcę robota budowlana będzie odpowiadała łącznie opisowi dwóch 
lub trzech rodzajów robót wymaganych przez Zamawiającego, dopuszcza się jej wskazanie dla łącznego 
potwierdzenia realizacji odpowiednio dwóch lub trzech rodzajów robót,
**Uwaga: przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek wymieniony w §3 pkt 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


