
 

 

Warszawa, dnia 28.01.2022 r. 

 

l.dz. 19/W/2022 

NUMER POSTĘPOWANIA: PP-RB-1/2021 

 

MODYFIKACJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SWZ)  NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN. „Modernizacja zabytkowych 

obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” 

(część A) 

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający publikuje odpowiedzi na 

pytania i wnioski skierowane przez Wykonawców, oraz dokonuje następujących zmian Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

Podana poniżej numeracja oznacza numer wniosku/pytania skierowanego przez Wykonawcę, nadany 

według kolejności wpływu do Zamawiającego. 

 

1. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na 

dzień 16.03.2022. Ze względu na skomplikowany charakter przedmiotu zamówienia 

potrzebujemy więcej czasu na przygotowanie oferty. Dodatkowy czas pozwoli nam na 

przygotowanie wiarygodnej i rzetelnej oferty. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert i terminu związania ofertą. 

 

2. Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. Zał. nr 1 do SOPZ (Spis 

zawartości dokumentacji projektowej)  i  nr 2 do SOPZ (Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót b.) zawierają linki do dokumentacji projektowej, w 

szczególności Projektu wykonawczego, Przedmiaru robót, Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót. Linki te są nieaktywne. Prosimy o udostępnienie pełnej 

dokumentacji  na stronie postępowania w sposób umożliwiający pobranie dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Linki działają. 



 

Łącza zamieszczone w tabelach w załączniku 1 i 2 do SOPZ czasami są niewłaściwie 

odczytywane przez przeglądarkę, proszę sprawdzać dokładność przeklejenia adresu do paska 

przeglądarki.  

Te same łącza umieszczone na str. 33 SOPZ są wolne od tego niebezpieczeństwa.   

Dodatkowo działające linki poniżej: 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do pobrania pod linkiem: 

https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EtRwm_t5PTBAlfc

_GBLYscoBKcB7QcG6P0D3cuacaMRt8Q?e=c4mXex 

 

Projekt Wykonawczy w wersji edytowalnej do pobrania pod linkiem: 

https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EghnpYQBmShDut

zBwW4oqTYBhI3z1u72B207xO7fkImZFQ?e=FcLSfz 

 

Projekt Wykonawczy w skanie do pobrania pod linkiem: 

https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EmDrgoTNS8xNna

KeUW6boaYB1py8H4H-4dnX3iUMTftBeg?e=caXXoJ 

 

Projekt Budowlany w skanie do pobrania pod linkiem: 

https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EqLuflrbN9VGsE9f

zEph1A0BqY48x7gTr66Lp-NRGJxAlg?e=LB7M3e 

 

Przedmiary robót do pobrania pod linkiem: 

https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EiHtUzlfMHZCloF

Gli2VYeMBhiX_AZ5DiUZTvjpwhxrAPw?e=JZ4bc9 

 

 

 

https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EtRwm_t5PTBAlfc_GBLYscoBKcB7QcG6P0D3cuacaMRt8Q?e=c4mXex
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EtRwm_t5PTBAlfc_GBLYscoBKcB7QcG6P0D3cuacaMRt8Q?e=c4mXex
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EtRwm_t5PTBAlfc_GBLYscoBKcB7QcG6P0D3cuacaMRt8Q?e=c4mXex
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EghnpYQBmShDutzBwW4oqTYBhI3z1u72B207xO7fkImZFQ?e=FcLSfz
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EghnpYQBmShDutzBwW4oqTYBhI3z1u72B207xO7fkImZFQ?e=FcLSfz
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EghnpYQBmShDutzBwW4oqTYBhI3z1u72B207xO7fkImZFQ?e=FcLSfz
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EmDrgoTNS8xNnaKeUW6boaYB1py8H4H-4dnX3iUMTftBeg?e=caXXoJ
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EmDrgoTNS8xNnaKeUW6boaYB1py8H4H-4dnX3iUMTftBeg?e=caXXoJ
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EmDrgoTNS8xNnaKeUW6boaYB1py8H4H-4dnX3iUMTftBeg?e=caXXoJ
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EqLuflrbN9VGsE9fzEph1A0BqY48x7gTr66Lp-NRGJxAlg?e=LB7M3e
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EqLuflrbN9VGsE9fzEph1A0BqY48x7gTr66Lp-NRGJxAlg?e=LB7M3e
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EqLuflrbN9VGsE9fzEph1A0BqY48x7gTr66Lp-NRGJxAlg?e=LB7M3e
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EiHtUzlfMHZCloFGli2VYeMBhiX_AZ5DiUZTvjpwhxrAPw?e=JZ4bc9
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EiHtUzlfMHZCloFGli2VYeMBhiX_AZ5DiUZTvjpwhxrAPw?e=JZ4bc9
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EiHtUzlfMHZCloFGli2VYeMBhiX_AZ5DiUZTvjpwhxrAPw?e=JZ4bc9


 

Skan 3D do pobrania pod linkiem: 

https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EuAs3kkZqy5Ohje3

4hKoqAYBkYZZ3NSvNv7v-rfVxKQ8Ow?e=yPpIsV 

 

3. W opisie technicznym - D – Budynek D – Tom VIII – Q – Wyposażenie i technologia 

sceny – na str. 8-9 podany jako rodzaj przewodu jest S/FTP cat.7. Czy Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie w postaci przewodu S/FTP, ale kategorii 6? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przewodu na S/FTP cat. 6 

 

4. Dotyczy pliku STWiOR -E – Budynek E – Tom VIII – Q – Wyposażenie i technologia 

sceny prosimy o podanie wymaganego zakresu zewnętrznej średnicy urządzeń 

głośnikowych sufitowych np. UG-H-E-01 ÷ UG-H-E-09 i innych urządzeń głośnikowych 

sufitowych, w celu ich dopasowania wymiarowego do sufitu podwieszanego. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Wymagana średnica sufitowych urządzeń głośnikowych powinna zawierać się w rozmiarze od 

240 do 300mm. 

 

5. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 1 

SWZ na następujący: 

 

„w okresie ostatnich 7 lat 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 

co najmniej dwie inwestycje polegające na remoncie (kompleksowej adaptacji i 

rewaloryzacji, renowacji) lub przebudowie budynku zabytkowego wpisanego do rejestru 

zabytków nieruchomych (lub zespołu takich budynków) o powierzchni użytkowej min. 3000 

m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 20 000 000 zł netto dla każdej 

inwestycji, przy czym w zakres co najmniej jednej inwestycji wchodziła realizacja projektu 

rekonstrukcji wystroju fasady/fasad (lub konserwacja i restauracja istniejącej/istniejących) o 

historyzującym wystroju (obejmującym kolumny, półkolumny lub pilastry z kapitelami 

profilowane gzymsy,  profilowane opaski okienne) i powierzchni fasady lub fasad min. 500 

m2;” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EuAs3kkZqy5Ohje34hKoqAYBkYZZ3NSvNv7v-rfVxKQ8Ow?e=yPpIsV
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EuAs3kkZqy5Ohje34hKoqAYBkYZZ3NSvNv7v-rfVxKQ8Ow?e=yPpIsV
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EuAs3kkZqy5Ohje34hKoqAYBkYZZ3NSvNv7v-rfVxKQ8Ow?e=yPpIsV


 

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 1 SWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie:  

 

„w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej dwie inwestycje polegające na remoncie (rewaloryzacji, renowacji) lub przebudowie 

budynku zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych (lub zespołu takich 

budynków) o powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót 

budowlanych co najmniej 20 000 000 zł netto dla każdej inwestycji, przy czym w zakres co 

najmniej jednej inwestycji wchodziła realizacja projektu rekonstrukcji wystroju fasady/fasad 

(lub konserwacja i restauracja istniejącej/istniejących) o  wystroju obejmującym kolumny, 

półkolumny lub pilastry z kapitelami profilowane gzymsy, profilowane opaski okienne i 

powierzchni fasady lub fasad min. 500 m2” 

 

6. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2 

SWZ na następujący: 

 

„w okresie ostatnich 7 lat 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 

co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie budynku użyteczności publicznej klasy 

PKOB nr: 1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273 (lub zespołu takich 

budynków) o powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót 

budowlanych co najmniej 20.000.000,00 zł netto dla każdej inwestycji” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2 SWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie:  

 

„w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej dwie inwestycje polegające na budowie budynku użyteczności publicznej klasy 

PKOB nr: 1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273 (lub zespołu takich 

budynków) o powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót 

budowlanych co najmniej 20.000.000,00 zł netto dla każdej inwestycji” 

 

7. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3 

SWZ na następujący: 



 

„w okresie ostatnich 7 lat 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 

3 prace w zakresie gruntowych wymienników ciepła o łącznej długości odwiertów co 

najmniej 15 tysięcy metrów bieżących dla każdej pracy, oraz wykonywał co najmniej 2 

zadania polegające na realizacji odwiertów o głębokości większej niż 100 m względem 

poziomu terenu.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3 SWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

„w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 3 

prace w zakresie gruntowych wymienników ciepła o łącznej długości odwiertów co najmniej 

15 tysięcy metrów bieżących dla każdej pracy, oraz wykonywał co najmniej 2 zadania 

polegające na realizacji odwiertów o głębokości większej niż 100 m względem poziomu 

terenu.” 

 

8. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 1 

SWZ na następujący: 

„jednym kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące wymogi: 

a) winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

b) winien spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f, ustawy 

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

c) winien posiadać co najmniej 18- miesięczne doświadczenie jako kierownik 

budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 

d) winien posiadać, w okresie maksymalnie 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej roczną 

aktywność zawodową w charakterze kierownika budowy. 

e) winien posiadać doświadczenie kierowania budową lub robotami przy co najmniej 

dwóch jednej inwestycji ach polegającej ych na remoncie (kompleksowej 



 

adaptacji i rewaloryzacji, renowacji) lub przebudowie budynku zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków ruchomych (lub zespołu takich budynków) o 

powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót 

budowlanych co najmniej 20.000.000,00 zł netto dla każdej inwestycji.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 1 SWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie 

„jednym kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące wymogi: 

a) winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

b) winien spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f, ustawy z 

dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

c) winien posiadać co najmniej 18- miesięczne doświadczenie jako kierownik 

budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 

d) winien posiadać, w okresie maksymalnie 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej roczną 

aktywność zawodową w charakterze kierownika budowy. 

e) winien posiadać doświadczenie kierowania budową lub robotami przy co 

najmniej  jednej inwestycji polegającej na remoncie (rewaloryzacji, renowacji) lub 

przebudowie budynku zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 

(lub zespołu takich budynków) o powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz 

minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 20.000.000,00 zł netto” 

 

9. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 2 

SWZ na następujący: 

 

„jednym kierownikiem kontraktu, spełniającym łącznie następujące wymogi: 

a) winien posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika kontraktu przy 

co najmniej dwóch jednej inwestycji ach polegającej ych na budowie lub 

przebudowie budynku użyteczności publicznej klasy PKOB nr: 1211, 1212, 1220, 



 

1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273 (lub zespołu takich budynków) o 

powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót 

budowlanych co najmniej 20.000.000,00 zł netto dla każdej inwestycji, 

realizowanych w ramach reżimu zamówień publicznych, 

b) winien legitymować się biegłą znajomością języka angielskiego na poziomie 

co najmniej C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

lub równoważnym, potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami, 

c) za sprawowanie funkcji kierownika kontraktu Zamawiający uzna tylko takie 

inwestycje, w ramach których proponowana osoba piastowała funkcję kierownika 

kontraktu przez co najmniej 70% okresu realizacji, liczonego od dnia rozpoczęcia 

robót do dnia ostatecznego odbioru robót przez inwestora (zamawiającego).” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 2 SWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„jednym kierownikiem kontraktu, spełniającym łącznie następujące wymogi: 

a) winien posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika kontraktu 

przy co najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie 

budynku użyteczności publicznej klasy PKOB nr: 1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 

1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273 (lub zespołu takich budynków) o powierzchni 

użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 

20.000.000,00 zł netto dla każdej inwestycji, z których co najmniej jedna była 

realizowana w reżimie zamówień publicznych, 

b) winien legitymować się biegłą znajomością języka angielskiego na poziomie 

co najmniej B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub 

równoważnym, potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami, 

c) za sprawowanie funkcji kierownika kontraktu Zamawiający uzna tylko takie 

inwestycje, w ramach których proponowana osoba piastowała funkcję kierownika 

kontraktu przez co najmniej 70% okresu realizacji, liczonego od dnia rozpoczęcia 

robót do dnia ostatecznego odbioru robót przez inwestora (zamawiającego).” 

 

10. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 3 

SWZ na następujący: 



 

„jednym kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich, spełniającym łącznie 

następujące 

wymogi: 

a) winien spełniać warunki określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z uwzględnieniem art.37h w/w ustawy, 

b) winien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu racami 

konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 

prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

c) posiada doświadczenie zawodowe w wykonywaniu  obejmujące nadzór nad 

pracami konserwatorskimi  lub restauratorskimi prac konserwatorskich i 

restauratorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków w tym co najmniej 

dwie jedną inwestycję obejmującą realizację projektów rekonstrukcji wystroju 

fasady/ fasad (lub konserwacji i restauracji istniejącej/istniejących) o 

historyzującym wystroju (obejmującym kolumny, półkolumny lub pilastry z 

kapitelami, profilowane gzymsy, profilowane opaski okienne). 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 3 SWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

„jednym kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich, spełniającym łącznie 

następujące wymogi: 

a) winien spełniać warunki określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z uwzględnieniem art.37h w/w ustawy, 

b) winien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu racami 

konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

c) posiada doświadczenie zawodowe obejmujące nadzór nad pracami 

konserwatorskimi lub restauratorskimi lub samodzielne ich wykonywanie w obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych w tym co najmniej dwie inwestycje 

obejmujące realizację projektów rekonstrukcji wystroju fasady/ fasad (lub konserwacji 

i restauracji istniejącej/istniejących) o wystroju obejmującym kolumny, półkolumny 

lub pilastry z kapitelami, profilowane gzymsy, profilowane opaski okienne 

 



 

11. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 4-

6 SWZ w postaci usunięcia lit. b : 

b) winien spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f, 

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

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie  rozdziale III pkt. 3 ppkt. 4-6 SWZ zgodnie z 

wnioskiem Wykonawcy. 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku w którym organ ochrony zabytków 

będzie wymagał zapewnienia, aby kierownicy określonych robót spełniali warunki  kreślone 

w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 

związku z art. 37g i art. 37f, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie odpowiedniego personelu. 

 

12. Oferent zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany Kryterium Oceny Ofert w zakresie 

doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, określonego w rozdziale XII 

pkt. 2 ppkt. 2 (Kryterium D) SWZ poprzez wykreślenie pkt. 1 Kierownik 

Kontraktu/Projektu oraz pkt. 2 Kierownik budowy i dopuszczenie w tym kryterium 

punktowania tylko osoby pełniącej funkcję Kierownika prac konserwatorskich i 

restauratorskich: 

 

Lp. 

 

Funkcja 

 

Zakres doświadczenia 

punktowanego w 

ramach kryterium 

Maksymalna 

liczba 

projektów 

(inwestycji) 

podlegająca 

punktacji 

 

Liczba 

punktów 

3. Kierownik prac 

konserwatorskich 

i restauratorskich 

Doświadczenie w realizacji 

większej niż minimalna liczbie 

projektów, o których mowa w 

Rozdziale III ust. 3 pkt. 2c SWZ 

maksymalnie 

4 dodatkowe 

projekty 

maksymalnie 

20,00 pkt (po 

5 pkt za 

każdy 

projekt) 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert. Jednocześnie wskazuje, że 

kryteria oceny ofert nie ograniczają żadnemu z wykonawców możliwości ubiegania się o 

zamówienie publiczne.  

 



 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozycja 3 tabeli zawiera omyłkę pisarską – 

doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich referuje do Rozdziału III 

ust. 3 pkt. 3c SWZ. 

 

W przypadku w którym sytuacja rynkowa uniemożliwia pozyskanie Kierownika Budowy lub 

Kierownika Kontraktu mających doświadczenie opisane w przedmiotowym kryterium,  żaden 

z wykonawców nie uzyska w ramach tego kryterium punktów. Z kolei jeżeli taka możliwość 

występuje, lecz jest ograniczona - wówczas punkty w ramach kryterium zostaną przyznane 

temu wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia przez zespół o większym 

doświadczeniu w realizacjach podobnych do przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 

zostaje zachowana równowaga w traktowaniu wszystkich wykonawców ubiegających się o 

zamówienie. 

 

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert do dnia 11.03.2022 r. 

Zakres oraz charakter planowanej przez Państwa inwestycji polegającej na 

prowadzeniu prac budowlanych w obiekcie zabytkowym, wymaga od Oferenta 

dokładnej i rzetelnej analizy dokumentacji przetargowej tak aby uniknąć wszelkich 

wątpliwości na etapie realizacji. Pragniemy również zwrócić uwagę, że w terminie 

wyznaczonym na przygotowywanie oferty przypadał okres urlopowy, dlatego dodatkowy 

czas jest niezbędny Oferentom na przygotowanie oferty. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert i terminu związania ofertą. 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale VI punkt 12 SWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.  

W związku z dokonanymi zmianami, oraz dokonaną rewizją dokumentów kontraktowych, 

Zamawiający informuje o publikacji zaktualizowanych dokumentów zamówienia: 

a. Specyfikacji Warunków Zamówienia 

b. Załącznika nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji Zamówienia 

c. Załącznika nr 8 do SWZ – Wykazu robót 

d. Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór umowy 
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