
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Konserwacja obiektów zabytkowych Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001104411

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ochla - Muzealna

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-006

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumochla.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumochla.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146208/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 17:06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00135796/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Przed zmianą: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f17ad6cc-33a5-4b25-adf8-2f110abcc78c

Po zmianie: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/494314
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą: 
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /muzeum Ochla/Skrytka ESP
3) poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@muzeumochla.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP). Pozostałe postanowienia zostały określone w SWZ.
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f17ad6cc-33a5-4b25-adf8-2f110abcc78c

Po zmianie: 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) https://platformazakupowa.pl/ 
2) poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@muzeumochla.pl 
przetargiskansen@gmail.com 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
Pozostałe postanowienia zostały określone w SWZ.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/494314

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą: 
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, w
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pzp, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne, przekazywane w
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postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
5. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 pzp.
6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7. Pozostałe postanowienia zostały określone w SWZ.

Po zmianie: 
1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w https://platformazakupowa.pl/ 
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
wynosi 150 MB
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, w
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pzp, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
5. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 pzp.
6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7. Pozostałe postanowienia zostały określone w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Wymiana gontu na pięciu zabytkowych obiektach architektury drewnianej”

Po zmianie: 
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Wymiana gontu na czterech zabytkowych obiektach architektury drewnianej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą: 
Zamawiający przewiduje udzielenie jednorazowej zaliczki o wartości nie mniejszej niż 5% i nie
większej niż 40% umownego wynagrodzenia wyłącznie dla Wykonawcy Części I zamówienia
Zamawiający zażąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (jej spłaty – jest to
zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczki) jeżeli jej wartość przekroczy 20% wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy.
Ustanawia się zabezpieczenie na kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki, której zwrot
zabezpiecza. 
Zabezpieczenie zwrotu zaliczki może być wniesione w jednej lub kilku formach:
8) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
9) gwarancjach bankowych; 
10) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
11) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 
Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia zaliczki w formach:
12) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 
13) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
14) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). 
Przewiduje się możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

Po zmianie: 
Zamawiający przewiduje udzielenie jednorazowej zaliczki o wartości nie mniejszej niż 5% i nie
większej niż 40% umownego wynagrodzenia wyłącznie dla Wykonawcy Części I zamówienia
Zamawiający zażąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (jej spłaty – jest to
zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczki) jeżeli jej wartość przekroczy 20% wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy.
Ustanawia się zabezpieczenie na kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki, której zwrot
zabezpiecza. 
Zabezpieczenie zwrotu zaliczki może być wniesione w jednej lub kilku formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia zaliczki w formach:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
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Przewiduje się możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-08-19 08:00

Po zmianie: 
2021-08-27 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą: 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Po zmianie: 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-08-19 13:00

Po zmianie: 
2021-08-27 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-09-17

Po zmianie: 
2021-09-25
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