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Bydgoszcz, 09.06.2017 r. 

 

 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

DOTYCZĄCEGO WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Zmianie uległy zapisy zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym opisem.  

W związku z wprowadzoną modyfikacją zmianie ulega termin składania ofert. Ostateczny 

termin składania ofert upływa dnia 26.06.2017 r. o godz. 13.00. 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VI – Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy, podpunktu 9 poprzez 

doprecyzowanie zapisów dot. aneksowania umowy. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Wybrany Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest 

do doręczenia: 

• szczegółowego kosztorysu ofertowego obejmującego wszystkie przedmioty 

zamówienia; 

• harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Zmiana terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia wskazanego  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym może ulec zmianie wyłącznie za zgodą obu Stron  

i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Aneksowania umowy nie wymaga konieczność 

dokonania przesunięć terminów realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia,  

z zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają złożenia informacji drugiej Stronie drogą pisemną lub 

elektroniczną wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Złożenie informacji 

może zostać dokonane najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem obowiązującego 

terminu (wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym) i wymaga uzyskania 

akceptacji drugiej Strony, która jest dokonywana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych 

od dnia otrzymania informacji. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VI - Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy, podpunktu 11 d 

znacznik ii poprzez jego usunięcie. 

 

Aktualny zapis podpunktu 11 jest następujący: 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy,  

w następującym zakresie: 

a. zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy 

Zamawiającego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli umowa ta 

została zawarta lub zmieniona po udzieleniu zamówienia; 

b. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy będzie ona 

następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, 
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albo przerw w realizacji przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć na 

etapie zawierania umowy (np. konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych); 

c. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności 

będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., 

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,  

a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach 

określonych w dokumentacji przetargowej; 

d. zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna  

w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,  

a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VI – Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy, podpunktu 13 poprzez 

doprecyzowanie przesłanek prowadzących do naliczania kar umownych. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Zgodnie z brzmieniem punktu 6.5.1 ust. 7 Wytycznych: Za nienależyte wykonanie zamówienia 

publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia 

publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym nieprzestrzegania 

warunków gwarancji) stosowane są kary, które zostaną wskazane w umowie zawartej  

z Wykonawcą: 

• za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

za przedmiot zamówienia określony w szczegółowym kosztorysie ofertowym, za każdy 

dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

• za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia za dany przedmiot zamówienia określonego w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia. 

Przyjęta zostanie następująca definicja Wady: wada zmniejszająca wartość lub użyteczność 

wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia części, a ponadto robót 

wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VI – Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy, podpunktu 14 poprzez 

wprowadzenie możliwości udzielenia zamówień dodatkowych Wykonawcom również robót 

budowlanych. 
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Aktualny zapis jest następujący: 

 

Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy usług lub/i robót budowlanych zamówień 

publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% 

wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, jeżeli: 

• z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów 

lub, 

• wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. 

Zmiana ta wymaga aneksowania umowy zawartej z Wykonawcą i w takim przypadku nie jest 

konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VI – Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy, podpunktu 16, poprzez 

usunięcie możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VI – Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy poprzez usunięcie 

punktu 17 oraz 18. Zmiana powoduje przesunięcie numeracji kolejnych podpunktów. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VI – Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy poprzez dodanie 

podpunktu 19, określającego warunki dotyczące odbioru: 

 

Warunki dotyczące odbioru oraz dokonania płatności: 

a. dokładne terminy odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia określać będzie 

harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w podpunkcie 9 niniejszego 

punktu; 

b. przedłożenie Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru danego przedmiotu 

zamówienia kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym 

dokumentację konserwatorsko-powykonawczą; 

c. jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone Wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli Wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia Wad; 

• jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to w sytuacji gdy uniemożliwiają 

one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 
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d. z czynności odbioru każdorazowo zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze Wad; 

e. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

Wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 

robót lub prac; 

f. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z kwotami określonymi  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w podpunkcie  

9 niniejszego punktu (każdorazowo po dokonaniu odbiorów częściowych i/lub 

końcowych); 

g. podstawą wystawienia faktury oraz wypłaty wynagrodzenia będą podpisane 

protokoły odbioru bez uwag. 

 

 

Dokonano zmiany nazwy głównego kodu CPV, wskazanego w punkcie VI zapytania 

ofertowego.  

 

Pełna nazwa głównego kodu CPV: 92522100-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków 

historycznych 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VII – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, podpunktu 1 b znacznik iii 

poprzez zastąpienie niezdefiniowanego słowa ,,zamówień” na ,,usług”. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia 

rozumianych jako: 

iii. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięciu usług  

w zakresie prac konserwatorskich przy obiektach drewnianych wpisanych do 

rejestru zabytków. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VII – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, podpunktu 1 c znacznik i 

poprzez doprecyzowanie specjalności budowlanych, których posiadanie musi zostać wykazane. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

c. dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

 

i. co najmniej 2 kierownikami robót budowlanych posiadającymi uprawnienia 

budowlane określone przepisami Prawa budowlanego o specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym, oraz którzy przez 

co najmniej 18 miesięcy brali udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury (zgodnie z brzmieniem art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i 

http://www.cpv.enem.pl/pl/92522100-7
http://www.cpv.enem.pl/pl/92522100-7
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opiece nad zabytkami), oraz którzy kierowali robotami budowlanymi w co najmniej 

jednym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, i których wartość robót była nie 

mniejsza niż 700.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu/umowy - 

powyższe warunki dotyczą każdego kierownika i nie należy traktować ich 

spełnienia w sposób łączny. 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podpunktu 2 

poprzez wprowadzenie doprecyzowania, iż wykaz musi uwzględniać prace konserwatorskie 

przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik i, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej pięciu usług w 

zakresie prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wykonanych w 

okresie  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów 

na rzecz, których prace te zostały wykonane należycie, w szczególności  informacji o tym czy 

prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego prace były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

równoważne 

 

 

W związku ze zmianą numeracji załączników do zapytania ofertowego dokonano 

zmiany numeru załącznika, o którym mowa w punkcie VIII zapytania ofertowego,  

w podpunkcie 2-6. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik i, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej pięciu usług 

w zakresie prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

wykonanych w okresie  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, daty 

miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których prace te zostały wykonane należycie,  

w szczególności  informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty równoważne. 

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik ii, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej dwóch 



                 
 

 

 

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

 

6 
 

robót budowlanych przy drewnianych obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, daty 

miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane należycie,  

w szczególności  informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty równoważne. 

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik iii, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej pięciu usług 

w zakresie prac konserwatorskich przy obiektach drewnianych wpisanych do rejestru 

zabytków wykonanych w okresie  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, 

daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których prace te zostały wykonane 

należycie, w szczególności  informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie  

z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były 

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty równoważne. 

5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1c, znacznik i, jeśli wykaże dysponowanie odpowiednimi 

zasobami kadrowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez 

wskazanie imion i nazwisk, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

rozumianego jako co najmniej 18-miesięczny udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z brzmieniem art. 37 c ustawy o ochronie 

zabytków  i opiece nad zabytkami) oraz doświadczenia w kierowaniu robotami 

budowlanymi w co najmniej jednym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, których 

wartość była nie mniejsza niż 700.000,00 złotych brutto w ramach jednego 

kontraktu/umowy oraz informacji o podstawie do dysponowania osobą (zgodnie  

z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

6. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1c, znacznik ii, jeśli wykaże dysponowanie odpowiednimi 

zasobami kadrowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez 

wskazanie imion i nazwisk, kwalifikacji zawodowych, dysponujących minimum 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa  

w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz informacji  

o podstawie do dysponowania każdą z osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego). 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podpunktu 3 

poprzez wprowadzenie doprecyzowania, iż wykaz musi uwzględniać roboty budowlane przy 

drewnianych obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik ii, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej dwóch robót 

budowlanych przy drewnianych obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych  

w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów 

na rzecz, których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności  informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty równoważne. 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poprzez usunięcie 

punktu 8 wskazującego na konieczność przedłożenia oświadczenia o braku powiązań 

kapitałowych i osobowych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego). Zmiana powoduje przesunięcie numeracji trzech kolejnych 

podpunktów.  

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poprzez dodanie 

punktu 11 uzupełniającego informację jakie dokumenty powinien składać podmiot, który ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następującym 

brzmieniu: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII i X zapytania ofertowego: 

a. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania, ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument w zakresie określonym w punkcie VII podpunkcie 8; 

b. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego odpowiednio, że nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

c. dokumenty, o których mowa: 

• w punkcie VIII podpunkcie 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

• w punkcie VIII podpunkcie 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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d. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w punkcie VII i X zapytania ofertowego, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby lub osób uprawnionych o jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poprzez dodanie 

punktu 12 uzupełniającego informację jakie dokumenty powinien składać podmiot 

występujący wspólnie w następującym brzmieniu: 

 

 

Zakres dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8 oraz 9 składanych przez podmiot 

występujący wspólnie: 

a. celem potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w punkcie VII, 

podpunkcie 8 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców składa zaświadczenie/informację  

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

b. celem potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w punkcie VII podpunkcie 

9 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z Wykonawców składa zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 

oraz US o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający , że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  

 

 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu IX – opisu kryteriów sposobu oceny ofert  

w kryterium nr 2. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Kryterium 2. „Okres gwarancji” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od 0 

do 40 w następujący sposób: 

• za każdy kolejny rok gwarancji (powyżej wymaganego poziomu – wynoszącego 

zgodnie z brzmieniem punktu VI podpunktu 18, 5 lat) oferta otrzymuje dodatkowe 

punkty, co oznacza przyznanie punktów w następujący sposób; 
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6 lat gwarancji – 20 punktów 

7 lat gwarancji – 40 punktów 

• max. okres gwarancji wynosi 7 lat 

 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu IX – opisu kryteriów sposobu oceny ofert, 

podpunktu 4 poprzez uzupełnienie informacji o umieszczeniu wyników postępowania w bazie 

konkurencyjności. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył 

ofertę, upubliczniona w szczególności poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności (zgodnie z rozdz. 6.5.3 pkt 11 wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności). 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu X – termin składania ofert oraz związania 

ofertą, podpunktu 1 poprzez wydłużenie terminu składania ofert oraz wyszczególnienie 

informacji wskazującej końcowy termin składania ofert wraz z godziną. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

 

Ofertę należy składać w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 9.00 do 

13.00: 

 

od dnia 02.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r. 

  

Końcowy termin składania ofert upływa dnia 26.06.2017 r. o godz. 13.00. 

 

 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu X – termin składania ofert oraz związania 

ofertą, podpunktu 3 poprzez zmianę terminu biegu związania ofertą. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert tj. dnia 26.06.2017 r.  
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Dokonano zmiany brzmienia punktu XI – opis sposobu przygotowania ofert, 

podpunktu 5 poprzez usunięcie podpunktu 5 b oraz 5 i, zmianę numeracji punktów oraz  

doprecyzowanie podpunktu 5 f oraz g. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 

b. wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym – załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego; 

c. dokumenty, o których mowa w punkcie VIII podpunkt 2-4 (składane w oryginale lub  

w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);  

d. polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia  

w wysokości co najmniej 7.500.000,00 mln złotych (składana w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem); 

e. dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę 

(aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji 

należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie 

prawne; 

f. zaświadczenie/informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (składane  

w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, 

na który dokument został wystawiony) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert. Zakres dokumentów przedstawianych przez podmiot 

posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską reguluje 

punkt VIII podpunkt 11 niniejszego zapytania ofertowego; 

g. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US o niezaleganiu z podatkami, 

lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

składania ofert (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem). Zakres dokumentów przedstawianych przez podmiot posiadający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską reguluje punkt VIII 

podpunkt 11 niniejszego zapytania ofertowego; 

h. w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie VII podpunkcie 3 - 

pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną 

dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia 

(składane w oryginale). 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu XI – opis sposobu przygotowania ofert, 

podpunktu 6 (w związku ze zmianami występującymi w podpunkcie 5). 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Niespełnienie chociażby jednego z wymagań wskazanych w ww. podpunkcie 5a-5h  

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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Dokonano zmiany brzmienia punktu XI – opis sposobu przygotowania ofert, poprzez 

dodanie podpunktu 11 w następującym brzmieniu: 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie 5e niniejszego punktu składa 

dokument rejestracyjny pozwalający na weryfikację osoby składającej oświadczenie woli. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu XIII – postanowienia końcowe, podpunktu 7 

poprzez doprecyzowanie zapisu dot. rażąco niskiej ceny. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Zamawiający ma prawo do niepodpisania umowy w sytuacji, gdy stawka jest rażąco niska.  

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, w zakresie rażąco niskiej ceny, chyba że rozbieżność wynika  

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

 

 

Poprzez usunięcie z listy załączników załącznika nr 2 – oświadczenia o braku 

powiązań, dokonano zmiany numeracji załącznika pn. wykaz doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem kadrowym. 

 

Załączniki wskazane w punkcie XIV obejmują: 

 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienie punktu II, podpunktu c znacznik i Załącznika nr 1 – 

Formularza ofertowego. 

 

Aktualna treść oświadczenia jest następująca: 

 

dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia: 

iii. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięciu usług  

w zakresie prac konserwatorskich przy obiektach drewnianych wpisanych do 

rejestru zabytków. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienie punktu II, podpunktu c znacznik i Załącznika nr 1 – 

Formularza ofertowego. 

 

Aktualna treść oświadczenia jest następująca: 
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dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia: 

i. co najmniej 2 kierownikami robót budowlanych posiadającymi uprawnienia 

budowlane określone przepisami Prawa budowlanego o specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym, oraz którzy przez 

co najmniej 18 miesięcy brali udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury (zgodnie z brzmieniem art. 37 c ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami), oraz którzy kierowali robotami budowlanymi w co 

najmniej jednym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, i których wartość 

robót była nie mniejsza niż 700.000,00 złotych brutto w ramach jednego 

kontraktu/umowy - powyższe warunki dotyczą każdego kierownika i nie należy 

traktować ich spełnienia w sposób łączny. 

 

 

 


