
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 90010-2011 z dnia 2011-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w zakresie 

transportu dzieł sztuki w kraju i zagranicą. Kompleksowa usługa obejmuje w szczególności: 1. 

wypożyczenie skrzyń przystosowanych do przewozu... 

Termin składania ofert: 2011-04-29 

 

Numer ogłoszenia: 96130 - 2011; data zamieszczenia:  29.04.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  90010 - 2011 data 22.04.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 596 40 32, 596 40 00, fax. 022 596 40 22. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3. 

• W ogłoszeniu jest:  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca 

przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ) III.3.2) Wiedza i 

doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna 

spełnienie warunku, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą iż wykonali lub wykonują 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, usługi transportu dzieł sztuki o wartości nie mniejszej niż 

100.000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) w tym co najmniej dwie usługi o wartości co 

najmniej 20.000 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 

dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny 



spełniania tego warunku o Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

(załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 

dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca przedstawia oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i 

finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna za 

spełniony warunek znajdowania się przez Wykonawcę w odpowiedniej sytuacji finansowej jeżeli 

wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: 1. Zamawiający uzna spełnienie warunku, wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

Wykonawcy wykażą iż wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi 

transportu dzieł sztuki o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 

brutto) w tym co najmniej dwie usługi jednorazowe o wartości co najmniej 20.000 zł brutto każda; 

2. Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawcy wykażą iż dysponują lub 

będą dysponować co najmniej: a) trzema samochodami ciężarowymi posiadającymi następujące 

parametry (każdy) potwierdzone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub innym właściwym 

dokumencie (dokumenty te nie są wymagane przez Zamawiającego): i. ładowność minimum 

3000,00 kg; ii. możliwość przewozu w zgodzie z odrębnymi przepisami co najmniej trzech osób 

potrzebnych do załadunku rozładunku i nadzoru nad eksponatami iii. wydzielona izotermiczna i 

hermetyczna przestrzeń do transportu obiektów z możliwością zapewnienia stałej temperatury 

ok. 20 stopni Celsjusza, niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz pojazdu; iv. 

przestrzeń załadunkowa: dwa samochody o przestrzeni nie mniejszej niż 20 m3 jeden samochód 



o przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 50 m3; v. winda wyładowcza o udźwigu minimum 1 

tona; vi. system alarmowy w przestrzeni ładunkowej chroniący przewożone obiekty przed 

kradzieżą; vii. system mocowania i zabezpieczania transportowanych obiektów. b) minimum 

jeden wózek paletowy. 3. Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się przez 

Wykonawcę w odpowiedniej sytuacji finansowej jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 

000,00 PLN (słownie: milion złotych polskich); 4. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje 

zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4. 

• W ogłoszeniu jest:  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia W zakresie 

potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu wykonawca musi dołączyć do oferty: - oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 



Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ); - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; - 

wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi 

zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; - Wykaz i 

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami w zakresie potwierdzającym spełnianie 

warunku opisanego w pkt 8.2 SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 1. opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2 składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w 

kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o 

którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminu wystawienia 

(złożenia) dokumentu stosuje się. 3. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub 

potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców 

występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.1. wykonawcy składają 

wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.3. i 9.1.4. oraz 9.1.5. Wykonawcy mogą złożyć 

wspólnie, zaś dokument, o którym mowa w 9.1.2. składa każdy z wykonawców występujących 

wspólnie; 5. Ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z 



oryginałem i poświadczone przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty należy składać w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4. 

• W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 29.04.2011 godzina 12:15, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - siedziba 

Zamawiającego (Recepcja, godziny pracy: pn. - pt. od 9.00 do 17.00).. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 11.05.2011 godzina 12:15, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - 

siedziba Zamawiającego (Recepcja, godziny pracy: pn. - pt. od 9.00 do 17.00).. 

 


