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Numer ogłoszenia: 450668 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu , Pl. Powstańców Warszawy 5, 

50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.art.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zespół 

budynków Panoramy Racławickiej jest Oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu i 

mieści się przy ul. Purkyniego 11 we Wrocławiu. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania 

pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej oraz uzyskanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i opinii oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (w tym 

zezwoleń Konserwatora Zabytków) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji. 3. Szczegółowy Opis przedmiotu 

zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 9 do SIWZ. 4. Dokumentacja projektowa 

powinna obejmować kompleksową modernizację zespołu budynków Panoramy Racławickiej 

z zachowaniem jego historycznego układu i wyglądu. 5. Przedmiot zamówienia należy 

wykonać w oparciu o dokumenty stanowiące załączniki SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 9), Uwagi Inwestora (Załącznik nr 10), dwie Ekspertyzy Instytutu Budownictwa 

Politechniki Wrocławskiej (załącznik nr 11, załącznik nr 12), Dokumentację 

inwentaryzacyjną (załącznik nr 13) oraz zgodnie z aktualnym stanem prawnym i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej. 6. Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym: 1) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

http://www.mnwr.art.pl/


budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.); 2) Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462); 3) 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 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.) oraz zasadami wiedzy technicznej; 4) Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 

27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych 

lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 20011r. Nr.165, poz. 987). 5)Ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), 

zwanej dalej: ustawa Pzp. 7. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na cztery 

etapy: 1) Etap I - wykonanie koncepcji wielobranżowej wraz z wizualizacją projektu, 

uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków; 2) Etap II - wykonanie projektu 

budowlanego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, opracowanie wstępnego 

kosztorysu inwestycji, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego 

pozwolenia konserwatorskiego oraz prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę dla robót budowlanych prowadzonych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja 

zespołu budynków Panoramy Racławickiej; 3) Etap III - sporządzenie branżowych projektów 

wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych - (STWiORB), kosztorysów inwestorskich, informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 4) Etap IV - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, planowanych na lata 2014-

2015. Wskazany termin ma charakter orientacyjny - jest uzależniony od uzyskania środków 

finansowych, a Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski sukcesywnie (z częstotliwością co 

najmniej 1 raz w tygodniu - maksymalnie 50 pobytów) w całym okresie wykonywania robót 

budowlanych, aż do protokolarnego odbioru ich wykonania bez zastrzeżeń. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości nadzorów autorskich do faktycznie niezbędnych 

dla realizacji inwestycji. Szczegółowa ilość nadzorów autorskich ustalana będzie w trybie 

roboczym. W przypadku zmniejszenia liczby nadzorów obniżone zostanie wynagrodzenie w 

tym zakresie, co nie będzie traktowane jako zmiana treści umowy. W razie zaistnienia 

okoliczności, w wyniku których Muzeum Narodowe nie otrzyma środków finansowych na 

realizację robót budowlanych na podstawie projektu w latach 2014-2015, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania Etapu IV a Wykonawca z tego tytułu 

nie będzie występował z roszczeniami wobec Zamawiającego. 8. Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zapoznanie się z zespołem budynków Panoramy Racławickiej w zakresie 

pozwalającym na prawidłowe przygotowanie oferty oraz zawarcie umowy i wykonanie 

zamówienia celem prawidłowego skalkulowania ceny ryczałtowej oferty (wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny) - wizja lokalna 

potencjalnego wykonawcy jest zalecana i możliwa, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z 

przedstawicielem Zamawiającego, Panem Januszem Wielandem ( poniedziałek-piątek w 

godz. 10,00-14,00) tel. 0-71 34-413-17. Koszty wykonania wizji ponosi Wykonawca. 9. 

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (załączniku nr 1) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom będzie rozumiane, że zamówienie zostanie 

wykonane siłami własnymi wykonawcy. 10. Pozostałe warunki, podano we wzorze umowy 

załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik nr 8 

SIWZ. 



II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 336. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) 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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda 

załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - załącznik nr 4 

do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1). jednej usługi 

polegającej na przygotowaniu zakończonej i odebranej bez zastrzeżeń 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności 

publicznej lub zespołu budynków użyteczności publicznej, spełniającego jedną 

funkcję użytkową , o kubaturze minimum 30 000 m3. Pod pojecie budynek 

użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony zgodnie z 



definicją budynku użyteczności publicznej zawartej w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 2). 

jednej usługi polegającej na przygotowaniu zakończonej i odebranej bez 

zastrzeżeń wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku 

zabytkowego lub zespołu budynków zabytkowych, o wartości minimum 200 

000,00 zł brutto. Wielobranżowa dokumentacja projektowa musi obejmować 

łącznie swoim zakresem branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną i polegać 

na: - opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania 

remontu oraz - uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego oraz - uzyskaniu 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz - opracowaniu projektu wykonawczego. 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, 

opisanych w Dziale VI SIWZ tj. - wykazu usług (załącznik nr 5 do SIWZ) i 

dokumentów potwierdzających, że wskazane dostawy zostały wykonane 

należycie (np. referencje, protokoły odbioru). UWAGA: dla ww. wartości 

wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający 

przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia 

niniejszego postępowania. Jeżeli w ty dniu nie będzie opublikowany średni 

kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

wszczęciem postępowania. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda 

załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - załącznik nr 4 

do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje: 1). osobami mającymi 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w następujących 

specjalnościach (minimum jedną w każdej niżej wskazanej branży): a) 

architektonicznej; b) konstrukcyjno - budowlanej; c) instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych; d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych; 2). dysponuje projektantami w 

specjalnościach architektonicznej i konstrukcyjnej bez ograniczeń 

posiadającymi doświadczenie przy projektowaniu remontów zabytków 

nieruchomych. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i 

dokumentów, opisanych w Dziale VI SIWZ tj. - wykazu osób (załącznik nr 6 

do SIWZ) i oświadczenia (załącznik nr 7 SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1). jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości 

minimum 500 000,00 zł. 2). posiada środki własne lub zdolność kredytową na 

kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Ocena spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale VI SIWZ (ust.1 

pkt. 6,7) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) 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 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 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 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 



banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 

którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 

jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 III.4.2) 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. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z 

których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis właściwego 

rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 

wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Wymagane 

dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę. 2) 

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu, o którym mowa w Dziale III pkt. 3.2) i pkt. 5.1) SIWZ lub oferta została złożona 

przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach 

określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany postanowień 

niniejszej umowy, mogą nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia i 

zakresu: 1) Zmiana terminu realizacji umowy lub terminów pośrednich, w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmiany będzie wynikać z wydłużania się terminów wydawania 

decyzji administracyjnych przez właściwe organy ponad terminy ustalone w przepisach 

prawa, z zastrzeżeniem, że odbiór dokumentacji przewidzianej do realizacji w Etapie III nie 

może przekroczyć 30 listopada 2013r. Przedłużenie terminu nastąpi o okres wynikający ze 

zwłoki właściwego organu. 2) Zmiany w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz zmiany 

w pozostałej dokumentacji objętej zmówieniem, w trakcie jej realizacji, o ile konieczność ich 

wprowadzenia będzie efektywna i bardziej korzystna dla Zamawiającego z punktu widzenia 

funkcjonalności i bezpieczeństwa modernizowanego zespołu budynków Panoramy 

Racławickiej. 3) Zmiany zastosowanych technologii w dokumentacji projektowej lub 

uzgodnionych wcześniej rozwiązań projektowych, o ile zmiany te będą wynikały z braku na 

rynku materiałów lub rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji lub jeżeli 

będą korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia funkcjonalności i bezpieczeństwa 

modernizowanego zespołu budynków Panoramy Racławickiej. 4) ustawowa zmiana stawki 

urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota 

netto pozostaje bez zmian. 5) konieczności wprowadzenia zmian osób wskazanych w umowie 

z powodów losowych, niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. 6) zmiana terminu 

realizacji umowy w przypadku zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. 

zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, (co obejmuje również nikłe 

prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony 

za okoliczności siły wyższej uznają min: powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie 

ziemi, upadek statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, 

strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej. 7) Zmiana projektantów - osób, 



wskazanych do wykonania zamówienia, w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń 

losowych np. ciężka choroba. Wykonawca musi wykazać, ze nowy projektant spełniania 

warunki w zakresie nie mniejszym niż, wskazany na etapie postępowania, zastąpiony 

projektant. 8) Zmiana podwykonawców. 9) Zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, 

lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu). 3. Wszelkie zmiany umowy określone w 

niniejszym paragrafie nie będą wywoływały zmian wartości przedmiotu umowy tj. nie 

wpłyną na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru 

umowy. Zamawiający zastrzega, iż zmiana umowy w zakresie finansowym jest 

niedopuszczalna, z zastrzeżeniem okoliczności, o której mowa powyżej w ust.2 pkt.4). 4. 

Wszystkie powyższe okoliczności i postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie 

aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności 

zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.mnwr.art.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum 

Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław Dział 

administracyjno-gospodarczy Muzeum Narodowego. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. 

Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław Dział administracyjno-gospodarczy Muzeum 

Narodowego, pokój nr 3-4 lub sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


