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L.dz. OLR/PZ/387/2020      Kamieniec, 29.12.2020 r. 

 

 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 

Odpowiedzi na zadane pytania 

Zmiany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: 

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Spółka z o.o. 

ul. Polna 2, 42-674 Kamieniec 

Przedmiot zamówienia:  

„Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacją pionową i poziomą ścian 

fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnętrznej wokół budynku Pałacu Ośrodka 

Leczniczo Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.”. 

 

Tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony, sprawa nr : PN/RB/1/2020 

 

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA 

 

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na 

zadanie pytania tj.:  

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza Kierownika Prac Konserwatorskich i Kierownika Budowy 

(Przedstawiciel Wykonawcy) w jednej osobie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Kierownika Budowy i Kierownika Prac 

Konserwatorskich jako jedną osobę, która posiada łącznie uprawnienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 2: 

W SIWZ w Warunkach udziału w postępowaniu V.2.3)b) dotyczący zdolności zawodowej 

Kierownika Prac Konserwatorskich winien m.in. spełniać wymagania o których mowa w art. 37a z 

uwzględnieniem art. 37c, 37f i 37g ustawy o ochronie zabytków. Natomiast w Załączniku nr 7 

stanowiącym Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Kierownik 

prac konserwatorskich spełnia wymagania określone w art. 37a,37c,37j i 37g ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Które określne wymagania są prawidłowe? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ art. 37j jest 

pomyłką pisarską. Zamiast 37j powinno być 37f (kolumna nr 3, wiersz nr 3 załącznika nr7) 

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

omyłkę pisarską Zamawiający udostępnia nowy Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

 

Z M I A N A  T R E Ś C I  S I W Z  

 

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), zmienia 

dotychczasowe brzmienia treści SIWZ w następujący sposób:  

1.poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia  Załącznika nr  7 do SIWZ- kolumna nr 3, 

wiersz nr 3, brzmieniem jak niżej: 

  

„kierownik prac konserwatorskich spełniający wymagania określone w art. 37a,37c, 37f i 37g ustawy z 

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

 

 
 

Załączniki do pisma: 

1. Załącznik nr 7do SIWZ – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego - aktualny  

 

 

Zatwierdził:    dnia  29.12.2020 r.                             Prezes Zarządu Bożena Mocha-Dziechciarz 

                                                                                   …………………………………… 

 data                podpis  

 

      


