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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: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Za spełniających warunek posiadania zdolności
technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 6.3.1. w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa odrębne
zamówienia (Umowy) na usługi nadzoru budowlanego nad realizacją robót budowlanych, w
budynkach użyteczności publicznej, przy czym wartość każdej wykazanej usługi nadzoru
musi wynosić nie mniej niż 170 000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych
00/100), w tym jedno zamówienie (umowa) na usługę nadzoru inwestorskiego musi
obejmować budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm., dalej: „ustawa
o ochronie zabytków”) Zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zadań budowy
lub przebudowy obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w
budynku użyteczności publicznej, tj. co najmniej: - roboty budowlane konstrukcyjne w
zakresie wykonania lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub wzmocnienia więźby
dachowej, - roboty budowlane wykończeniowe, - roboty elewacyjne, - roboty instalacyjne
(wymiana lub wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych), - roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć
zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub
ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). 6.3.2.
dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia: a. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedna
osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65), - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, - doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie
z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3
każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, - doświadczenie w realizacji w robót
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury bez przerwy
przez co najmniej 12 miesięcy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc,
rok – do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych
zadań, natomiast okres 12 miesięcy doświadczenia musi być okresem kalendarzowym,
nieprzerwanym; Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań); b.
Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca: - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych
i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65), - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, - doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad
realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą
w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie
wymaganych uprawnień; c. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej jedna osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U.
z 2016, poz. 65), - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika
robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - posiadający doświadczenie w realizacji
minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku
użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o
kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień; d. Inspektor
nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca: - uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65), - co najmniej 5-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności
telekomunikacyjnej, nabyte przy kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z
budynkiem/obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem telekomunikację
przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb,
podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi
m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3
lit. a) ustawy Pb oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z
określonym w nim terminem ważności.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający informuje, iż dopuszcza łączenie ww. funkcji w
przypadku osób, które posiadają uprawnienia bez ograniczeń w danych specjalnościach tj. 1.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
odpowiednie doświadczenie, tj.: posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający doświadczenie
w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w
budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn.
zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień i 2.
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń obejmujące swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną oraz odpowiednie doświadczenie, tj.: co najmniej 5-letnie doświadczenie
na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej,
nabyte przy kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem
budowlanym, obejmujące swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną. Zamawiający informuje, iż w celu przyznania punktów,
odpowiednio 40 pkt lub 5 pkt dopuszcza łączenie ww. funkcji w przypadku osób, które
posiadają uprawnienia bez ograniczeń w danych specjalnościach tj.: 1. uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz odpowiednie
doświadczenie, tj.: posiadający co najmniej 10-letnie / 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający doświadczenie w
realizacji minimum 5 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w
budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn.

zm.) o kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień w zakresie
wymaganych uprawnień, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez
co najmniej 12 miesięcy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok –
do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań,
natomiast okres 12 miesięcy doświadczenia musi być okresem kalendarzowym; Wykonawca
zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań); i 2. posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń obejmujące swoim
zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz
odpowiednie doświadczenie, tj.: co najmniej 10 – letnie / 5-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej,
nabyte przy kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem
budowlanym, obejmujące swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną, posiadający doświadczenie w realizacji minimum 5 usług
nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności
publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co
najmniej 1000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień w zakresie wymaganych
uprawnień, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 12
miesięcy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc rok;
dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast
okres 12 miesięcy doświadczenia musi być okresem kalendarzowym; Wykonawca
zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań);
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: ) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2018-05-04
W ogłoszeniu powinno być: „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte
przedmiotem zamówienia w okresie od protokolarnego przekazania obiektu Wykonawcy
robót budowlanych – do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, uzyskania pozwolenia
na użytkowanie i kompleksowego rozliczenia zadania. W przypadku wydłużenia terminu
realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do
wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach swojego
wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia
robót budowlanych 01.06.2018 r., czas trwania robót budowlanych przewidziano na max 55
tygodni, licząc od daty podpisania Umowy”. Zamawiający informuje, iż równolegle

prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Przebudowę Pałacu w ramach projektu pn. „Utworzenie bazy
kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu
Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: Pałac - 4 -2018)”

