
 

 

Warszawa, dnia 9 października 2018 r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Badania archeologiczne związane z budynkiem Wodozbioru i jego otoczeniem 

z uwzględnieniem systemów zasilających i odprowadzających wodę” w ramach projektu „Źródła 

Przemian. Ochrona i udostępnianie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i 

remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki 

Królewskie w Warszawie”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020”; znak sprawy 36/2018 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

I 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej jako: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o treści otrzymanych 

wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako: „SIWZ”:  

 

Pytanie nr 1:  

w SIWZ do przetargu w części V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Jednym z punktów dotyczącym wymagań jest 

potwierdzenie wykonania jednej usługi dotyczącej wykonania badań georadarowych. Tymczasem w 

załączniku edytowalnym: Załączniki edytowalne do SIWZ jest napisane, że w części Doświadczenie 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jest napisane, że należy: 

 

 a)      Pan/Pani …………………………………………. - osoba oddelegowana do wykonywania skaningu 

laserowego posiada wymagane doświadczenie w SIWZ oraz oświadczamy, że świadczyła usługi 

inwentaryzacji metodą skaningu laserowego, przy ……………….(proszę o podanie ilości) pracach  - wykaz 

wraz z dokumentami w załączeniu. Czy nastąpiła pomyłka i powinna ta część brzmieć: 

 

 a)      Pan/Pani …………………………………………. - osoba oddelegowana do wykonywania badań 

georadarowych posiada wymagane doświadczenie w SIWZ oraz oświadczamy, że świadczyła usługi 

wykonywania badań georadarowych, przy ……………….(proszę o podanie ilości) pracach  - wykaz wraz z 

dokumentami w załączeniu. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, które wymagania obowiązują.  

 

 



 

Odpowiedz na pytanie nr 1:  

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, obowiązują 

wymagania wskazane w rozdziale V, pkt 1, ppkt 2) lit. a) pkt i SIWZ, tj. Zamawiający uzna za spełniony 

warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:  

 2 (dwie) usługi badań archeologicznych w obrębie obiektów zabytkowych  wpisanych do 

rejestru zabytków, z których co najmniej 1 (jedna) usługa o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 

zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych); oraz 

 1 (jedna) usługa polegająca na przeprowadzeniu badań georadarowych obiektów zabytkowych 

- wpisanych do rejestru zabytków, z których co najmniej 1 (jedna) usługa o wartości nie mniejszej 

niż 10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza 

ofertowego w zakresie dotyczącym doświadczenia badanego w ramach kryterium oceny ofert, w 

następujący sposób:  

 

„Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” 

Oświadczamy że: 

Pan/Pani …………………………………………. prowadziła ……. (proszę o podanie ilości) badań 

archeologicznych na obszarze podlegającym opiece konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytków) lub 

przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w ramach których zaoferowana osoba prowadziła 

badania archeologiczne. Należy podać nr rejestru zabytków i adres wraz z województwem - wykaz 

wraz z dokumentami w załączeniu.”  

 

W załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany formularz ofertowy.  

 

Z uwagi na fakt modyfikacji złącznika nr 2 do SIWZ – formularza ofertowego, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert do dnia 12.10.2018 r., do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2018 r.  

o godz. 12.15. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.  
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