
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację elewacji zabytkowego budynku szkoły 

zlokalizowanej w Murowanej Goślinie. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00049.2019   02.08.2019 r. 

l.dz.: ZP.KW-00295/19   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIE: 

Prosimy o  wskazanie o jaką konkretnie  osobę wskazaną w dziale IV pkt 1 ppkt 3) lit. b)  chodzi 

Zamawiającemu tzn. czy Wykonawca ma dysponować  1 osobą posiadającą: 

a) uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności 

architektonicznej lub   konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 18–miesięczne 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – 

zgodnie z wymaganiami określonymi w treści art. 37c Ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), 

czy  też  ma  dysponować  1 osobą posiadającą: 

a) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji 

i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz  po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia 

lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 

9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 

konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 ust. 2 

tej ustawy – zgodnie z wymaganiami określonymi w treści art. 37a ust. 1 Ustawy  z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.). 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej, również poprzez skierowanie do realizacji zamówienia osoby 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), tj.: 

„Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa 

budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury.”. 
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