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Ogłoszenie nr 540004284-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.

Łomża:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 567482-N-2019 

Data: 01.07.2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łomża, Krajowy numer identyfikacyjny 52513900000000, ul. Pl. Stary Rynek  14, 18-400 

Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 156 711, e-mail zamowienia@um.lomza.pl, faks

862 156 706. 

Adres strony internetowej (url): http://www.lomza.pl/bip/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: 1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 1.1.Wykonawca wykaże się

należytym wykonaniem min. 2 badań ratowniczych wyprzedzających w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie - odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

przeprowadzeniu badań archeologicznych, każda w obrębie obiektu zabytkowego wpisanego do

rejestru zabytków, w tym co najmniej 1 (jedna) usługa o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł

brutto 1.2. Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

osobami (co najmniej 1), które posiadają kwalifikacje zawodowe: - ukończyła studia drugiego

stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy
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brała udział w badaniach archeologicznych, zgodnie z art. 37e ust.. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r.

poz. 730), - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co

najmniej dwoma badaniami archeologicznymi prowadzonymi przy/na zabytku nieruchomym, w

rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami, - posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji kierownika badań

archeologicznych w ramach co najmniej 3 badań/stanowisk archeologicznych. Doświadczenie

zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Za osoby posiadające

ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach

nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do

świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Zdolność techniczna lub zawodowa: 1.1.Wykonawca wykaże się

należytym wykonaniem min. 2 badań ratowniczych wyprzedzających w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie - odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

przeprowadzeniu badań archeologicznych, każda w obrębie obiektu zabytkowego wpisanego do

rejestru zabytków lub na obszarach znajdujących się w ewidencji zabytków lub na terenach

chronionych w prawie zagospodarowana przestrzennego, w tym co najmniej 1 (jedna) usługa o

wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto 1.2.Wykonawca musi dysponować osobami

skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponował osobami (co najmniej 1), które posiadają kwalifikacje

zawodowe: - ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie

archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych, zgodnie

z art. 37e ust.. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert kierowała co najmniej dwoma badaniami archeologicznymi prowadzonymi

przy/na zabytku nieruchomym lub na obszarach znajdujących się w ewidencji zabytków lub na

terenach chronionych w prawie zagospodarowana przestrzennego w rozumieniu art. 3 ust. 1

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - posiada

doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji kierownika badań archeologicznych w ramach
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co najmniej 3 badań/stanowisk archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się

również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym

wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy

odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

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

postępowaniu: Data: 2020-01-16, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00 


