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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35708062000000, ul. ul. Senacka  3, 31-002  Kraków, woj. 
małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 422-75-60, e-mail mak@ma.krakow.pl, faks 0-12 422-75-61. 
Adres strony internetowej (url): www.ma.krakow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane w obiektach budowlanych: - z których każde obejmowało swoim zakresem roboty w 
zakresie instalacji centralnego ogrzewania, - co najmniej jedno z nich realizowane było w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru / 
ewidencji zabytków, Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający rozumie umowę. Przez "Rejestr" i "Ewidencję" - do którego jest wpisany 
obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestry i ewidencje, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków 
nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przez "Obiekt budowlany" - Zamawiający rozumie obiekt w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.). b) dysponuje lub będzie dysponować: - 
jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika robót w branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, która spełnia wymagania określone w art. 37c 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kierownik robót winien posiadać co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego, liczonego od dnia uzyskania uprawnień zawodowych oraz winien wykazać, że pełnił funkcję kierownika 
robót przynajmniej jednego zamówienia tj. umowy w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków dotyczącym robót 
w branży sanitarnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. - jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika prac konserwatorskich: 
spełniającego wymagania zgodnie z art. 37c ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i kierowaniu lub nadzorowaniu pracami 
konserwatorskimi. - badaczem architektury, spełniającego wymagania zgodnie z art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub 
nadzorowaniu badań architektonicznych.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane w obiektach budowlanych: - z których każde obejmowało swoim zakresem roboty w 
zakresie instalacji centralnego ogrzewania, - co najmniej jedno z nich realizowane było w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru / 
ewidencji zabytków, Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający rozumie umowę. Przez "Rejestr" i "Ewidencję" - do którego jest wpisany 
obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestry i ewidencje, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków 
nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przez "Obiekt budowlany" - Zamawiający rozumie obiekt w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.). b) dysponuje lub będzie dysponować: - 
jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika robót w branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, która spełnia wymagania określone w art. 37c 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kierownik robót winien posiadać co najmniej 3 lata 
doświadczenia zawodowego, liczonego od dnia uzyskania uprawnień zawodowych oraz winien wykazać, że pełnił funkcję kierownika 
robót przynajmniej jednego zamówienia tj. umowy w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków dotyczącym robót 
w branży sanitarnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. - jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika prac konserwatorskich: 
spełniającego wymagania zgodnie z art. 37c ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i kierowaniu lub nadzorowaniu pracami 
konserwatorskimi. - badaczem architektury, spełniającego wymagania zgodnie z art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub 
nadzorowaniu badań architektonicznych.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-15, godzina: 
14:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-17, 
godzina: 14:30, 

 


