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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 351410 - 2015 data 22.12.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 

4710300, fax. 22 4710398. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) nie mniej niż 10 prac instalacyjnych w 

zakresie instalacji SUG Gaszenie Gazem o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN (netto) 

każda; b) nie mniej niż 3 roboty budowlano instalacyjne o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 

PLN (netto) każda. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) nie mniej niż 10 prac 

instalacyjnych w zakresie instalacji SUG Gaszenie Gazem o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 

000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100 netto); b) nie mniej niż 3 roboty budowlano 

instalacyjne o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (netto) każda. 

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

 W ogłoszeniu jest: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 5. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 

do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu 

będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu . Jeżeli liczba Wykonawców, którzy 

złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w 

postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą ocenę przyznaną zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 3 poniżej. 3. Do składania ofert Zamawiający zaprosi wykonawców, którzy 

otrzymają najwyższą liczbę punktów, przy czym punkty te zostaną przyznane za roboty ujęte w 



Wykazie wykonanych robót, przedstawionym przez Wykonawcę, spełniające warunki określone 

w niniejszym ogłoszeniu i których realizacja została udokumentowana przez Wykonawcę zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 1) 

za każdą robotę (powyżej 10), polegającą pracach instalacyjnych w zakresie instalacji SUG 

Gaszenie Gazem o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto, Wykonawca otrzyma 1 pkt; 

łącznie jednak nie więcej niż 10 pkt.; 4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców 

otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie łączna wartość wykonanych 

zamówień ujętych w Wykazie wykonanych robót; wśród tych Wykonawców, którzy otrzymali tą 

samą liczbę punktów, wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował i przedstawił w 

Wykazie wykonanych robót roboty o największej łącznej wartości, a kolejne niższe lokaty zajmą 

Wykonawcy, którzy zrealizowali i przedstawili w wykazie zamówienia na niższe łącznie kwoty 

(uszeregowane malejąco).. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu: 5. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną 

zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w 

postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 1. Jeżeli liczba 

Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają 

warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi wszystkich 

Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert. 2. Jeżeli 

liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do 

składania ofert 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali 

najwyższą ocenę przyznaną zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 poniżej. 3. Do składania 

ofert Zamawiający zaprosi wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, przy czym 

punkty te zostaną przyznane za roboty ujęte w Wykazie wykonanych robót, przedstawionym 

przez Wykonawcę, spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu i których realizacja 

została udokumentowana przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 1) za każdą robotę, wskazaną w załączniku nr. 

3 a, a nie wymienioną w załączniku nr 3, polegającą na pracach instalacyjnych w zakresie 

instalacji SUG Gaszenie Gazem o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto, Wykonawca 

otrzyma 1 pkt; łącznie jednak nie więcej niż 10 pkt. Zamawiający wskazuje iż robota wskazana w 

załączniku nr 3 nie może być wymieniona w załączniku nr 3a. 4. W przypadku, gdy dwóch lub 

więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie łączna 

wartość wykonanych zamówień ujętych w Wykazie wykonanych robót; wśród tych Wykonawców, 

którzy otrzymali tą samą liczbę punktów, wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował i 

przedstawił w Wykazie wykonanych robót roboty o największej łącznej wartości, a kolejne niższe 

lokaty zajmą Wykonawcy, którzy zrealizowali i przedstawili w wykazie zamówienia na niższe 

łącznie kwoty (uszeregowane malejąco).. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 13.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. 

Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (sekretariat III piętro).. 

 W ogłoszeniu powinno być: 21.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Historii Żydów 

Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (sekretariat III piętro).. 

 


