
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 7

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szewska 37

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-139 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 713444471

Osoba do kontaktów:  Magdalena Dworzyńska

E-mail:  magdalena.dworzynska@znio.pl Faks:  +49 713448561

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.oss.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 7

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna
przestrzeń - edukacja przez kulturę

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę
2. Projekt – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane „Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę”, które planowane jest do współfinansowania:
a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego”
b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
3. Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu.
1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy Robót.
2) wdrożenie informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrolę nad
Kontraktami oraz ich realizacją w oparciu o dokumentacje przetargowe oraz harmonogram rzeczowy i
finansowy oraz udostępnienie systemu pracownikom wskazanym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące
systemu i procedur rozliczania Robót - opisano w załączniku A do siwz - Opis Przedmiotu zamówienia –
Rozdział IV pkt. 5 ppkt. 12;
3) Udział w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postepowania/ń o udzielenie
zamówienia/ń publicznego/ch na wybór Wykonawcy/ów:
a) wykonania prac budowlanych i konserwatorskich
b) wyposażenia w sprzęt i urządzenia
c) digitalizacji zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych
zabytków wraz z danymi
d) promocji Projektu według wymogów wynikających z właściwych wytycznych związanych z finansowania
Projektu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
3.1.) Wykonawca zobowiązany będzie:
1) do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej/ych, tj.:
a) ogłoszenie o zamówieniu,
b) kompletna siwz wraz z załącznikami i projektem umowy,
c) wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych zgodnie z prawem zamówień publicznych
2) do udziału w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postępowania/ń o udzielenie
zamówienia/ń publicznego/ch, zakończonych podpisaniem umowy/ów z Wykonawcą/mi zgodnie z wymogami
ustawy - prawo zamówień publicznych.
3) do uczestnictwa w ewentualnych odwołaniach do KIO na etapie postepowania/ń o udzielenie zamówienia
publicznego.
4) do udziału w przeprowadzeniu postępowania/ń na ewentualne roboty dodatkowe i/lub uzupełniające.
3.2.) UWAGA:
1) Wybór trybu oraz ilości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (Kontraktów) zostaną uzgodnione
przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu.
2) Jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury/r przetargowej/ych wyboru Wykonawcy/ów, Inżynier
Kontraktu wykona kolejny raz czynności związane z wyborem Wykonawcy/ów w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego.
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4) Nadzór nad realizacją Projektu ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza oraz projektu zamiennego
„Przebudowy istniejącego budynku Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu wraz z oficynami na ekspozycję
stałą Muzeum Pana Tadeusza” autorstwa Pracowni Projektowej Sowa – Szenk s.c. w trakcie realizacji
robót budowlanych, analiza potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do dokumentacji projektowej,
zatwierdzanie projektowych rozwiązań zamiennych.
5) Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru -
ekspertów we wszystkich branżach wymaganych prawem dla przedmiotowego Projektu pn. Muzeum Pana
Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę oraz inne czynności wynikające ze
specyfiki realizowanej inwestycji a konieczne do prawidłowego wykonania Projektu.
6) Prowadzenie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczanie środków inwestycyjnych Zamawiającego
pozyskanych na realizację inwestycji:
a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego”
b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
7) Odebranie i weryfikacja projektów wykonawczych sporządzonych przez projektanta w początkowej fazie
realizacji zamówienia ( z zastrzeżeniem, iż z Inżynierem Kontaktu zostanie podpisana umowa w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia przed odbiorem dokumentacji wykonawczej od Projektanta)
8) Zapewnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego niezbędnych konsultacji prawnych.
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco, do końcowego rozliczenia projektu -
pełnej dokumentacji (oryginały dokumentów) związanej z realizacją Projektu, (zgodnej z wytycznymi Instytucji
zarządzającej), tj. w szczególności pism, sprawozdań, raportów, wniosków o płatność itp. w wersji papierowej i
elektronicznej.
5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie polecenia i zarządzenia Zamawiającego, które
będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu i służące zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.
Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub
odpowiedzialności wynikających z Projektu.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w załączniku nr A do siwz – „Opis
przedmiotu zamówienia”.
7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy załączonym do
niniejszej siwz jako załącznik nr 8 do siwz.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2016 r.
1) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane przez Wykonawcę od dnia zawarcia
umowy do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu końcowego robót
budowlanych, wyposażenia w sprzęt i urządzania/systemem udostępniania i przechowywania zdigitalizowanych
zabytków wraz z danymi ( a jeżeli podczas odbioru końcowego prac zostaną ujawnione usterki lub wady nie
dające się usunąć w jego trakcie - do czasu usunięcia tych usterek i wad) oraz sporządzenia dokumentacji
powykonawczej.
Przewidywany termin: 30.04.2016 r.
2) W ramach terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający przewiduje następujący harmonogram realizacji
inwestycji, w tym terminy na realizację obowiązków przez Inżyniera Kontraktu:
a) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na prace budowlane: kwiecień 2014 r.
b) wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od
podpisania umowy.
c) wykonanie prac budowlanych oraz odbiór końcowy robót (w tym skompletowanie dokumentacji i
przygotowanie rozliczeń końcowych): od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych - do grudnia
2015 r.
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d) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na wyposażenie w sprzęt i urządzenia: maj 2014 r.
e) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na systemem udostępniania i przechowywania
zdigitalizowanych zabytków wraz z danymi: maj 2014 r.
f) rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej: do 18.04.2016 r.
3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych zostanie opracowany po podpisaniu
Kontraktu na roboty budowlane oraz na pozostałe dostawy i usługi, przy udziale Zamawiającego, Inżyniera
Kontraktu i Wykonawcy/ów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71540000  
Dodatkowe przedmioty 71541000  
 71530000  
 71520000  
 71310000  
 71631300  
 79421100  
 71318000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP-2621-24/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zamznio
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-177067   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 001-000669  z dnia:  02/01/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
31/12/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

sekcja II.1.5), punkt VII.1.2) f)
f) rozliczenie inwestycji i
sporządzenie dokumentacji
powykonawczej: do 18.4.2016 r.

Powinno być:

sekcja II.1.5), punkt VII.1.2) f)
f) rozliczenie inwestycji i
sporządzenie dokumentacji
powykonawczej (raport końcowy) :
do 18.04.2016 r., natomiast
do 30.04.2016 r. zostanie
zatwierdzony raport końcowy przez
Zamawiającego, w przypadku
pozytywnej weryfikacji.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

sekcja II.1.5) punkt VII.1.2) b)
b) wdrożenie przez Inżyniera
zintegrowanego informatycznego
systemu rozliczania Projektu – do 30
dni od podpisania umowy.

Powinno być:

sekcja II.1.5) punkt VII.1.2) b)
b) wdrożenie przez Inżyniera
zintegrowanego informatycznego
systemu rozliczania Projektu –
do 30 dni od podpisania umowy z
Wykonawcą robót budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Sekcja III.2.3: punkt 1. a)
a) przynajmniej dwie (2) usługi
polegające na pełnieniu funkcji
Inżyniera Kontraktu (dla zadań
inwestycyjnych zakończonych
Świadectwem Przejęcia lub
dokumentem równoważnym)
obejmujące wykonanie robót

Powinno być:

Sekcja III.2.3: punkt 1. a)
a) przynajmniej dwie (2) usługi
polegające na pełnieniu funkcji
Inżyniera Kontraktu (dla zadań
inwestycyjnych zakończonych
Świadectwem Przejęcia lub
dokumentem równoważnym )
obejmujące wykonanie robót
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budowlanych w obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków, polegających
na budowie/przebudowie/rozbudowie
budynku o wartości kontaktu min. 40
mln zł brutto każda,
w tym – co najmniej jedna (1) z tych
usług wykonana została w budynku,
dla którego Inżynier Kontraktu
przygotował i przeprowadził
postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na
podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych, które zakończyło się
podpisaniem umowy z Wykonawcą
– w tym przygotował siwz na wybór
Wykonawcy robót budowlanych

budowlanych w obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków, polegających
na budowie, przebudowie,
rozbudowie obiektu budowlanego
o wartości robót budowlanych
min. 40 mln zł brutto każda, w
tym przynajmniej jedną (1) usługę
zawierającą przygotowanie SIWZ
i uczestnictwo w przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
podstawie Ustawy Prawo zamówień
publicznych na roboty budowlane
dla obiektu wpisanego do rejestru
zabytków o wartości robót co
najmniej 40 mln zł

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
11/02/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/02/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
11/02/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/02/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
11/02/2014   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/02/2014   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-012645
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