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Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o konkursie

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520140067-N-2019
Data: 09/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35153561100000, ul.
św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 428-66-00, 12/42112-42 wew. 139, e-mail muzeum@mim.krakow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.mim.krakow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie
zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy tj.: 1. Nie podlegać
wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego
z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. Podmioty, na których zasobach Uczestnik
konkursu polega celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (którymi
dysponuje), a które będą uczestniczyć w wykonaniu Pracy konkursowej – nie mogą podlegać
wykluczeniu. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. W
związku z tym Uczestnik do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie winien załączyć
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dokumenty, o których mowa w pkt III.3.1.1 dla podmiotu udostępniającego zasoby, który będzie
uczestniczył w wykonaniu Pracy konkursowej. Zamawiający nie przewiduje badania podstaw
wykluczenia wobec podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a
ustawy (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp). 2. Spełniać określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, tj.: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) posiadać
wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie) w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem zabytków i dzieł sztuki zrealizował: i. co najmniej jedną usługę z zakresu
opracowania scenariusza wystawy, który to scenariusz został przyjęty do realizacji przez
Zamawiającego oraz co najmniej jedną dokumentację projektową wystawy o powierzchni min.
500 m2, o wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych) netto oraz o zamierzonym czasie trwania wystawy nie krótszym niż 12 miesięcy
albo ii. co najmniej jedną usługę obejmującą łącznie opracowanie scenariusza oraz dokumentacji
projektowej wystawy o powierzchni min. 500 m2, o wartości dokumentacji projektowej nie
mniejszej niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto oraz o zamierzonym czasie
trwania wystawy nie krótszym niż 12 miesięcy. Powyższy warunek dotyczy usług
zrealizowanych samodzielnie lub w konsorcjum, w którym brał udział uczestnik konkursu. W
przypadku, gdy wartość usług zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający, w celu
oceny spełnienia warunku udziału, przeliczy jej wartość wg kursu Narodowego Banku Polskiego
wg dnia w którym upłynie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji Pracy
konkursowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Uczestnik wykaże, iż dysponuje i
skieruje do realizacji (przygotowania oraz opracowania) pracy konkursowej co najmniej: i. jedną
osobę, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z
wymienionych kierunków: architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia,
wzornictwo, wzornictwo przemysłowe; ii. jedną osobę, która legitymuje się dyplomem
ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z wymienionych kierunków: socjologia
lub antropologia; iii. jedną osobę która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów
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magisterskich na kierunku historia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości historii
cywilizacji i techniki. Uwaga: Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca
wymagane powyżej doświadczenie i wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką
osobą jest spełniony
W ogłoszeniu powinno być: Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w
Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy tj.: 1. Nie
podlegać wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8
Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i
każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. Podmioty, na których zasobach
Uczestnik konkursu polega celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(którymi dysponuje), a które będą uczestniczyć w wykonaniu Pracy konkursowej – nie mogą
podlegać wykluczeniu. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. W
związku z tym Uczestnik do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie winien załączyć
dokumenty, o których mowa w pkt III.3.1.1 dla podmiotu udostępniającego zasoby, który będzie
uczestniczył w wykonaniu Pracy konkursowej. Zamawiający nie przewiduje badania podstaw
wykluczenia wobec podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a
ustawy (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp). 2. Spełniać określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, tj.: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) posiadać
wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie) w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się
wystawiennictwem zabytków i dzieł sztuki zrealizował: i. co najmniej jedną usługę z zakresu
opracowania scenariusza wystawy, który to scenariusz został przyjęty do realizacji przez
Zamawiającego oraz co najmniej jedną dokumentację projektową wystawy o powierzchni min.
500 m2, o wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy
złotych) netto oraz o zamierzonym czasie trwania wystawy nie krótszym niż 12 miesięcy albo ii.
co najmniej jedną usługę obejmującą łącznie opracowanie scenariusza oraz dokumentacji
projektowej wystawy o powierzchni min. 500 m2, o wartości dokumentacji projektowej nie
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mniejszej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto oraz o zamierzonym czasie trwania
wystawy nie krótszym niż 12 miesięcy. Powyższy warunek dotyczy usług zrealizowanych
samodzielnie lub w konsorcjum, w którym brał udział uczestnik konkursu. W przypadku, gdy
wartość usług zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający, w celu oceny spełnienia
warunku udziału, przeliczy jej wartość wg kursu Narodowego Banku Polskiego wg dnia w
którym upłynie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. b)
dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji Pracy
konkursowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Uczestnik wykaże, iż dysponuje i
skieruje do realizacji (przygotowania oraz opracowania) pracy konkursowej co najmniej: i. jedną
osobę, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z
wymienionych kierunków: architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia,
wzornictwo, wzornictwo przemysłowe; ii. jedną osobę, która legitymuje się dyplomem
ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z wymienionych kierunków: socjologia
lub antropologia; iii. jedną osobę która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów
magisterskich na kierunku historia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości historii
cywilizacji i techniki. Uwaga: Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca
wymagane powyżej doświadczenie i wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką
osobą jest spełniony

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.1)
W ogłoszeniu jest: 24/07/2019 godzina 15:00
W ogłoszeniu powinno być: 05/08/2019 godzina 15:00
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