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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ 

 

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego w związku z postępowaniem  

pn. Kompleksowa restauracja zabytkowych  mebli  wraz z montażem w sali ekspozycyjnej  

w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki  

na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno –historycznej”, na podstawie art. 38 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udzielamy 

następującej odpowiedzi:  

Pytanie nr 1  

DOT .p. VII pp b0 w brzmieniu: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje 

i skieruje do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej jedną osobę posiadającą: 

 – uprawnienia konserwatorskie wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (wcześniej Ministerstwo Kultury i Sztuki) ” 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie o jaki dokument wydany przez MKiDN (dawniej MKiSZ ) 

chodzi ? Wg .naszej wiedzy MKiDN nie wydaje żadnych uprawnień konserwatorskich,  

a kryteria uprawnień do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do 

inwentarza muzeum będącego instytucja kultury określa art.37g. ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm) . 

W związku z w/w stosowne wymaganie Zamawiającego jest bezprzedmiotowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez 

rezygnację z wymagania dysponowania osobą posiadającą uprawnienia konserwatorskie 

wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wcześniej Ministerstwo 

Kultury i Sztuki), ze względu na fakt, że na chwilę obecną uprawnienia nie są wydawane  

a warunek wymagany dla osób zajmujących się konserwacją mienia ruchomego wpisanego do 

rejestru zabytków lub  wpisanego do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, określa 

art. 37g. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2067 ze zm).  
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W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ oraz załącznika nr 6 – wykazu 

osób). Poprawione dokumenty w dniu dzisiejszym zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu. 

 

  


