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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego,
Krajowy numer identyfikacyjny 27545800000, ul. ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 088 888, e-mail zp@mazowsze.waw.pl, faks
222 088 800.
Adres strony internetowej (url): www.mazowsze.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej,
Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu co
najmniej trzech wykonanych zamówień, polegających na wykonaniu projektu wykonawczego
wystawy stałej zawierającego projekt scenografii oraz projekt instalacji multimedialnej, w
tym co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu wykonawczego
wystawy stałej o powierzchni min. 700 m2 i wartości zamówienia min. 200 000,00 zł. brutto
w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Przez jedno wykonane zamówienie Zamawiający
rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.
dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do
pełnionej funkcji. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje: a) minimum jedną osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
która wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej 1 projekt wystawy stałej o pow. min 700 m2 w obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków, i b) co najmniej jednym grafikiem kreatywnym posiadającym wykształcenie
wyższe kierunkowe (studia wyższe na kierunku grafika), który uczestniczył w wykonywaniu
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 projektu
wystawy stałej o pow. min 700 m2 w zakresie przygotowywania typografii, opracowywania
grafik, przygotowywania materiałów graficznych do druku. 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: Informacje
dodatkowe: Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”,
o której mowa w przepisie art. 24aa ust.1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.
24aa ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, w stosunku do wszystkich ofert dokona
czynności wynikających z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w
stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej w zakresie

zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być: Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej i
zawodowej, Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem zamówienia tj. polegające na
wykonaniu co najmniej trzech wykonanych zamówień, polegających na wykonaniu projektu
wykonawczego wystawy stałej zawierającego projekt scenografii oraz projekt instalacji
multimedialnej, w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu
wykonawczego wystawy stałej o powierzchni min. 700 m2 i wartości zamówienia min. 200
000,00 zł. brutto w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Przez jedno wykonane
zamówienie Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego
zadania inwestycyjnego. dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie
odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje: a) minimum
jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej, która wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej 1 projekt wystawy stałej o pow. min 500 m2 w obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków, i b) co najmniej jednym grafikiem kreatywnym
posiadającym wykształcenie wyższe kierunkowe (studia wyższe na kierunku grafika), który
uczestniczył w wykonywaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, co najmniej 1 projektu wystawy stałej o pow. min 500 m2 w zakresie przygotowywania
typografii, opracowywania grafik, przygotowywania materiałów graficznych do druku.
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:
Informacje dodatkowe: Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę
odwróconą”, o której mowa w przepisie art. 24aa ust.1 ustawy. Zamawiający informuje, że
zgodnie z art. 24aa ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, w stosunku do
wszystkich ofert dokona czynności wynikających z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1
ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy
podmiotowej w zakresie zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2017-07-28, godzina: 10:00,

