
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 124761-2012 z dnia 2012-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej - 

budowlanej i wykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na roboty budowlane oraz do 

przeprowadzenia przetargu na wykonanie aranżacji budynku... 

Termin składania ofert: 2012-07-06 
 

Numer ogłoszenia: 233320 - 2012; data zamieszczenia : 03.07.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  124761 - 2012 data 05.06.2012 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:  II.1.3). 

• W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej - budowlanej i wykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na 

roboty budowlane oraz do przeprowadzenia przetargu na wykonanie aranżacji budynku siedziby 

tymczasowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie położonego przy ul. Emilii Plater nr 51 

w Warszawie (00-125). 2. Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiazujacymi 

przepisami, w tym: a. ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.); b. 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 

2011.03.21 c. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); d. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 

ze zm.), zwanej dalej: ustawa Pzp. e. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 ze zm.) zwane dalej: rozporzadzeniem PFU; oraz zasadami 



wiedzy technicznej. 3. Zamówienie będzie obejmowało opracowanie nastepujacych dokumentów: 

a. koncepcji wielobranżowej podlegajacej akceptacji przez Zamawiajacego uwzgledniajacej 

specyfike planowanych robót budowlanych określonych w niniejszej SIWZ; b. projekt budowlany 

w zakresie uwzgledniajacym specyfikę planowanych robót budowlanych okreslonych w niniejszej 

SIWZ, umo9liwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe; c. projekty wykonawcze w zakresie 

okreslonym w § 5 rozporzadzenia PFU oraz uwzględnieniem wymagan niniejszej SIWZ; d. 

specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna z rozdziałem 3 

rozporzadzenia PFU oraz uwzglednieniem wymagan niniejszej SIWZ; e. przedmiar robót w 

zakresie okreslonym w §6 rozporzadzenia PFU; f. informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; g. wszelkich 

innych dokumentów koniecznych do realizacji umowy i przygotowania kompletnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej zgodnie z ustawa Pzp. oraz rozporzadzeniem PFU. h. pełnienie 

nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa 

budowlanego. 4. Wykonawca zobowiazany jest również do złożenia wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na budowe i uzyskania pozwolenia na budowe. 5. Wykonawca zobowiazany jest na 

własny koszt do uzyskania wszystkich niezbednych dokumentów, uzgodnien i sprawdzen 

rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisów oraz uzyskuje we własnym 

zakresie wszelkie niezbedne materiały przedprojektowe oraz pokrywa wszystkie zwiazane z tym 

koszty. 6. Zamówienie obejmuje również przeniesienie autorskich praw majatkowych do 

wszelkich dokumentów wchodzacych w skład dokumentacji projektowej na polach eksploatacji 

wskazanych we wzorze umowy (załacznik nr 2 do SIWZ). 7. Zamawiajacy informuje, że wartosc 

robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej nie może 

przekroczyc kwoty 7.522.000,00 pln netto. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 

569.106,00 pln netto.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej - budowlanej i wykonawczej koniecznej do uzyskania 

pozwolenia na roboty budowlane oraz do przeprowadzenia przetargu na wykonanie aranżacji 

budynku siedziby tymczasowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie położonego przy ul. 

Emilii Plater nr 51 w Warszawie (00-125). 2. Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z 

obowiazujacymi przepisami, w tym: a. ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156, poz. 1118 

ze zm.); b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 

poz. 690 2011.03.21 c. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); d. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 



ze zm.), zwanej dalej: ustawa Pzp. e. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 ze zm.) zwane dalej: rozporzadzeniem PFU; oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 3. Zamówienie będzie obejmowało opracowanie nastepujacych dokumentów: 

a. koncepcji wielobranżowej podlegajacej akceptacji przez Zamawiajacego uwzgledniajacej 

specyfike planowanych robót budowlanych określonych w niniejszej SIWZ; b. projekt budowlany 

w zakresie uwzgledniajacym specyfikę planowanych robót budowlanych okreslonych w niniejszej 

SIWZ, umo9liwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe; c. projekty wykonawcze w zakresie 

okreslonym w § 5 rozporzadzenia PFU oraz uwzględnieniem wymagan niniejszej SIWZ; d. 

specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna z rozdziałem 3 

rozporzadzenia PFU oraz uwzglednieniem wymagan niniejszej SIWZ; e. przedmiar robót w 

zakresie okreslonym w §6 rozporzadzenia PFU; f. informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; g. wszelkich 

innych dokumentów koniecznych do realizacji umowy i przygotowania kompletnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej zgodnie z ustawa Pzp. oraz rozporzadzeniem PFU. h. pełnienie 

nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa 

budowlanego. 4. Wykonawca zobowiazany jest również do złożenia wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na budowe i uzyskania pozwolenia na budowe. 5. Wykonawca zobowiazany jest na 

własny koszt do uzyskania wszystkich niezbednych dokumentów, uzgodnien i sprawdzen 

rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisów oraz uzyskuje we własnym 

zakresie wszelkie niezbedne materiały przedprojektowe oraz pokrywa wszystkie zwiazane z tym 

koszty. 6. Zamówienie obejmuje również przeniesienie autorskich praw majatkowych do 

wszelkich dokumentów wchodzacych w skład dokumentacji projektowej na polach eksploatacji 

wskazanych we wzorze umowy (załacznik nr 2 do SIWZ). 7. Zamawiajacy informuje, że wartosc 

robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej nie może 

przekroczyc kwoty 7.500.000,00 pln netto. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 

569.106,00 pln netto.Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby obiekt, którego dotyczy 

projekt budowlany w czasie realizacji zamówienia został wpisany do ewidencji lub rejestru 

zabytków, Wykonawca będzie zobowiązany: a. opracować dokumentację w zgodzie z przepisami 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r. nr 162, 

poz. 1568 ze zm.) oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 

lipca 2011 r. (Dz.U. 2011r. nr 165, poz. 987); b. przygotować i złożyć wniosek, o którym mowa w 



art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz §4 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt. a) powyżej i uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w 

przypadku gdy będzie to konieczne dostosować projekt oraz wszelką dokumentację objętą 

niniejszym zamówieniem do wymagań wojewódzkiego konserwatora zabytków w celu uzyskania 

zgody na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.. 

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

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

ofert: 06.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - recepcja, 

ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.. 

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

postepowaniu lub ofert: 09.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie - recepcja, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.. 

 


