
 
Słupsk, dnia 17 czerwca 2022 r. 

Zamawiający: 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
Dotyczy postępowania pod nazwą: 
 
 „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym pn. 
Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i 
turystyczne” 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem  2022/BZP 00204293/01 z dnia 2022-06-10. 
 

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ  i przedłużenie terminu składania ofert 
 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)., zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
Treść zapytania: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie załącznika nr 1 do SWZ– formularza 
ofertowego: 
Zapis - „2. funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej 
pełnić będzie osoba posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu …. 
(wskazać ilość) robotami budowlanymi wykonywanymi w budynkach wpisanych do rejestru 
zabytków. (należy wskazać doświadczenie osoby wymienionej w załączniku nr 8 jako osoby 
mającej pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - 
budowlanej)…” 
Pytanie: 
Czy należy wskazać tylko ilość nadzorowanych robót budowalnych do oferty? 
Czy należy wskazać ilość robót nadzorowanych wraz z wymienionym doświadczeniem tylko 
dla branży konstrukcyjno-budowalnej w załączniku nr 8 do oferty ? 
  
Odpowiedź: 
Przytoczony zapis odnosi się do kryterium oceny ofert „Doświadczenie”. Wskazana liczba 
usług może odnosić się zarówno do kierowania, jak i nadzorowania robót budowlanych 
(czyli nie jest konieczne wskazanie tylko ilości nadzorowanych robót budowlanych). 
Należy wskazać ilość nadzorowanych (lub kierowanych) robót dla branży konstrukcyjno - 
budowlanej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. W załączniku numer 8 opis 
doświadczenia może zawierać szerszy katalog usług, ponieważ warunek doświadczenia 
personelu mającego pełnić obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego odnosi się do 3-
letniego doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży 
konstrukcyjno-budowlanej (bez określania charakteru obiektów).   
        

Z-ca DYREKTORA ds. ekonomicznych  
        GŁÓWNY KSIĘGOWY 
       Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
           Mariola Wrześniak 
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