
 

Słupsk, dnia 08 marca 2022 r. 

Zamawiający: 

Województwo Pomorskie 

Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

Reprezentowane przez pełnomocnika: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
Dotyczy postępowania pod nazwą: 
 „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 00071105 dnia 01.03.2022 r. 
 

Wyjaśnienie treści SWZ 

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: 
Czy Zamawiający uzna warunek SWZ Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2 w zakresie zdolności technicznej 
lub zawodowej: 
„...jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje 

tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończył co najmniej:  

Dwie (2) roboty budowlane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków na kwotę 

minimum 3.000.000 zł brutto (każda z robót budowlanych).” 

za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonał dwie (2) roboty budowlane na obiektach wpisanych do gminnej lub 

wojewódzkiej ewidencji zabytków o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto każda? 

 

Odpowiedź: 

Dla wykazania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia 

Zamawiający nie uzna za wystarczające wykazanie wykonania robót budowlanych na 

obiektach wpisanych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, ponieważ nie stanowi 

to wymaganej przez Zamawiającego formy ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 710 z późn. zm.). 

 

 

................................................. 
podpis osoby upoważnionej 
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