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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252347728
Adres pocztowy: ul. Anielewicza 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-157
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Warszawa, ul. Anielewicza 6
E-mail: przetargi@polin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa kompleksowej obsługi technicznej budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Numer referencyjny: PZP.271.14.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
50700000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej obsługi technicznej
budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MHZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-056631
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-207859

2/3

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/04/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie co najmniej 3 usługi obsługi technicznej nieruchomości
stanowiącej budynek użyteczności publicznej, w tym:
a) co najmniej dwie usługi obsługi technicznej nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2
każda o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto każda;
nieruchomości,o których mowa, muszą:
i. posiadać system zarządzania BMS;
ii. być wyposażone w centrale wentylacyjne z możliwością regulacji temperatury i wilgotności;
iii. być zasilane w energię elektryczną z przyłącza 15 kV;
iv. być wyposażone w system gaszenia gazem;
v. być wyposażone w system zasilania gwarantowanego UPS;
b) co najmniej jedną usługę obsługi technicznej nieruchomości stanowiącej budynek użyteczności publicznej
o powierzchni wystawienniczej/ekspozycyjnej nie mniejszej niż 2 000 m2 o wartości nie mniejszej niż 350
000,00(trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto.
Każda z usług wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w ust. 1 pkt
2lit. a) i b) powyżej musiała być świadczone ciągle przez okres co najmniej 12 miesięcy
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie co najmniej 2 usługi obsługi
technicznej nieruchomości stanowiącej budynek użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 10 000
m2 każda o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto każda;
nieruchomości, o których mowa muszą:
i. posiadać system zarządzania BMS;
ii. być wyposażone w centrale wentylacyjne z możliwością regulacji temperatury i wilgotności;
iii. być zasilane w energię elektryczną z przyłącza 15 kV;
iv. być wyposażone w system gaszenia gazem;
v. być wyposażone w system zasilania gwarantowanego UPS.
Każda z usług wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków
opisanych w ust.1 pkt 2) lit. a) powyżej musiała być świadczona ciągle przez okres co
najmniej 12 miesięcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
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Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

