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Wrocław, dnia 11.01.2021 r.  
 

 
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 
dot. Zapytania ofertowego nr 2/2020 ogłoszonego dnia 29.12.2020 r. dotyczącego realizacji projektu pn.: ”Zabytki 
przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 w ramach naboru PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16. 
 
Zamawiający informuje, że w celu rozszerzenia grona potencjalnych Wykonawców dokonuje zmiany  
w treści Zapytania ofertowego Rozdziału III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny ich spełniania w następującym zakresie:  
 
JEST:  

1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają doświadczenie w przedmiocie zamówienia  
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie), wykonał należycie co najmniej dwie [2] roboty budowlane polegające na remoncie lub 
przebudowie lub modernizacji budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych  
(w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub – w przypadku 
rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów 
obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) brutto każda; 

2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia  
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:  

a) jedną [1] osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która:  
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną na listę właściwej okręgowej izby inżynierów 
budownictwa,   
oraz  

 która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury;  
oraz  

 posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej 
dwóch (2) robót budowlanych dotyczących remontów lub modernizacji lub przebudowy budynków 
zabytkowych. Wszystkie referencyjne roboty, którymi kierował Kierownik budowy muszą być 
realizowane w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, a wartość każdej z robót 
wynosić co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto 

b) jedną [1] osobą, która: 
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną 
na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

c) jedną [1] osobą, która: 
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 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 5 letnie 
doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną na listę właściwej 
okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

 
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:  
 

2. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: 

3) posiadają doświadczenie w przedmiocie zamówienia  
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie), wykonał należycie co najmniej jedną [1] robotę budowlaną polegającą na remoncie lub 
przebudowie lub modernizacji budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych  
(w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub – w przypadku 
rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów 
obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). 

4) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia  
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:  
a) jedną [1] osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która:  
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną na listę właściwej okręgowej izby inżynierów 
budownictwa,   
oraz  

 która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury;  
oraz  

 posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej 
jednej (1) roboty budowlanej dotyczącej remontów lub modernizacji lub przebudowy budynków 
zabytkowych.  

b) jedną [1] osobą, która: 
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną 
na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

c) jedną [1] osobą, która: 
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 2 letnie 
doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną na listę właściwej 
okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

 
W związku z powyższymi zmianami, ulega zmianie załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego tj. wykaz 
robót budowlanych. Zmieniona wersja w załączeniu.  
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Zmianie ulegają terminy wykonania zamówienia w następującym zakresie:  

 dla Zadania nr 1 - do 30 czerwca 2022 r., z tym że wykonanie dachu nad częścią Lokomotywowni, nad 
„warsztatem” i „stolarnią” do 30 maja 2021 r. oraz wykonanie całości prac w obrębie dachu 
Lokomotywowni do 30 lipiec 2021 r. 

 dla Zadania nr 2 - do 30 czerwca 2022 r. 
 dla Zadania nr 3 - do 30 czerwca 2022 r. 

 
W nawiązaniu do zapisów Rozdziału I ust. 7 Zamawiający wskazuje, że dopuszcza normy równoważne  
w stosunku do wszelkich norm wskazanych w dokumentacji technicznej.  
 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że: 

1) w przypadku zaistnienia okoliczności kiedy dwie oferty  lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę 
punktów w kryterium cena oraz otrzyma tę samą liczbę punktów za wskazane  
w Formularzu Ofertowym pozytywne oddziaływanie na środowisko, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie 
mogą być wyższe niż w ofercie pierwotnej; 

2) umowa podpisana z wybranym Wykonawcą zostanie uzupełniona o zakres zmian wzoru umowy 
wskazany w Zapytaniu Ofertowym oraz w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności.  

 
 

 
 

UWAGA: w związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień  

29.01.2021 r. do godz. 13.00 

 

 
 
 

Powyższe zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego, Wykonawca składający ofertę jest 
zobowiązany je uwzględnić. 


