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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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biuro@pieninypn.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): pieninypn.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W przetargu biorą udział Wykonawcy, którzy spełnią

wymogi formalne i złożą kompletną ofertę przetargową. W zakresie kompetencji: Wykonawca

musi spełnić wszystkie poniższe warunki: Wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu budowlanych związanych z

utrwaleniem ruin w murowanym zamku średniowiecznym znajdującym się w rejestrze

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo

ukończonych o wartości jednostkowej dla każdej z robót co najmniej 500.000,00 zł brutto. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W przetargu biorą udział Wykonawcy,

którzy spełnią wymogi formalne i złożą kompletną ofertę przetargową. W zakresie kompetencji:



Wykonawca musi spełnić wszystkie poniższe warunki: Wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu budowlanych

związanych z utrwaleniem ruin w murowanym zamku średniowiecznym znajdującym się w

rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo

ukończonych o wartości jednostkowej dla każdej z robót co najmniej 400.000,00 zł brutto. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże: a) że dysponuje osobą gotową do podjęcia

obowiązków kierownika budowy: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wg ustawy Prawo

Budowlane lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych

przepisów oraz posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych

potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź

posiadający dwuletnią praktykę przy nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych, zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr

165 poz.987) i posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego i ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej, a w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na kierowaniu robotami

budowlanymi związanymi z utrwaleniem ruin w murowanym zamku średniowiecznym

znajdującym się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie ze sztuką

budowlaną i prawidłowo ukończonych o wartości jednostkowej dla każdej z robót co najmniej

500.000,00 zł brutto, przedstawiając stosowne oświadczenie. b) że dysponuje osobą gotową do

podjęcia obowiązku wykonania badań archeologiczno – architektonicznych i prowadzenia

nadzoru archeologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U.2011.165.987) oraz standardów Narodowego

Instytutu Dziedzictwa, a w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia

polegające na prowadzeniu badań archeologicznych na zamku średniowiecznym, przedstawiając



stosowne oświadczenie. Kwalifikacje wymienione w pkt. X SIWZ mogą występować zarówno

łącznie w pojedynczym zamówieniu lub każde z osobna. Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże: a) że dysponuje osobą gotową do podjęcia

obowiązków kierownika budowy: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wg ustawy Prawo

Budowlane lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych

przepisów oraz posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych

potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź

posiadający dwuletnią praktykę przy nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych, zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr

165 poz.987) i posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego i ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej, a w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na kierowaniu robotami

budowlanymi związanymi z utrwaleniem ruin w murowanym zamku średniowiecznym

znajdującym się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie ze sztuką

budowlaną i prawidłowo ukończonych o wartości jednostkowej dla każdej z robót co najmniej

400.000,00 zł brutto, przedstawiając stosowne oświadczenie. b) że dysponuje osobą gotową do

podjęcia obowiązku wykonania badań archeologiczno – architektonicznych i prowadzenia

nadzoru archeologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U.2011.165.987) oraz standardów Narodowego

Instytutu Dziedzictwa, a w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia

polegające na prowadzeniu badań archeologicznych na zamku średniowiecznym, przedstawiając

stosowne oświadczenie. Kwalifikacje wymienione w pkt. X SIWZ mogą występować zarówno

łącznie w pojedynczym zamówieniu lub każde z osobna. Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: nie dotyczy 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-11, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-14, godzina: 10:00 


