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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który 

składa ofertę dotyczącą Części I Zamówienia wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: dwa zamówienia polegające na 

renowacji zespołu mebli zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków ruchomych) lub 

wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w którego skład wchodziły co 

najmniej wyroby rzemiosła artystycznego takie jak: kanapy i meble tapicerowane, szafy, 

szafki, witryny itp. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę dotyczącą 

Części II Zamówienia wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert co najmniej: dwa zamówienia polegające na konserwacji zabytków 

archeologicznych z żelaza i metali kolorowych, 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, 

który składa ofertę dotyczącą Części III Zamówienia wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: dwa zamówienia polegające na 

konserwacji zabytków archeologicznych z drewna i skóry. 1a) Wykonawca składający ofertę 

dotyczącą Części I zamówienia: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia 

wynikające z art.37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), do kierowania lub udziału w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury, która brała udział przy wykonywaniu, co najmniej dwóch usług 

polegających na renowacji zespołu mebli zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków 

ruchomych) lub wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w którego 

skład wchodziły co najmniej wyroby rzemiosła artystycznego takie jak: fotele, krzesła, 

kanapy w tym tapicerowane, szafy, szafki, witryny itp., - co najmniej jedną osobę pozłotnika 

posiadającą uprawnienia wynikające z art.37b ust. 1,2 lub 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), do kierowania 

lub udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich przy zabytkach wpisanych 

do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, która brała udział przy wykonywaniu, co 

najmniej usług polegających na renowacji lub wykonaniu pozłoceń co najmniej 20 mebli 

zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków ruchomych lub wpisanych do inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury) wykonanych w ramach jednego lub wielu zamówień. 

2a) Wykonawca składający ofertę dotyczącą Części II zamówienia: - co najmniej jedną osobę 

posiadającą uprawnienia wynikające z art.37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), do kierowania lub 



udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich przy zabytkach wpisanych do 

inwentarza lub będących w depozycie muzeum będącego instytucją kultury, która brała udział 

przy wykonywaniu, co najmniej dwóch usług polegających na renowacji archeologicznych 

zabytków z żelaza lub/i metali kolorowych (wpisanych do rejestru zabytków ruchomych lub 

wpisanych do inwentarza lub będących w depozycie muzeum będącego instytucją kultury), w 

których skład wchodziły co najmniej wyroby rzemiosła takie jak: monety, inne środki 

płatnicze, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, uzbrojenie, ozdoby, przedmioty kultu. 

3a) Wykonawca składający ofertę dotyczącą Części III zamówienia: - co najmniej jedną 

osobę posiadającą uprawnienia wynikające z art.37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), do kierowania lub 

udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich przy zabytkach wpisanych do 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, która brała udział przy wykonywaniu, co 

najmniej dwóch usług polegających na renowacji archeologicznych zabytków z drewna lub 

skóry (wpisanych do rejestru zabytków ruchomych lub wpisanych do inwentarza lub 

będących w depozycie muzeum będącego instytucją kultury), w których skład wchodziły co 

najmniej wyroby rzemiosła takie jak: elementy domostw i innych obiektów nieruchomych, 

narzędzia, przedmioty codziennego użytku, fragmenty ubioru, obuwia  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca, który składa ofertę dotyczącą Części I Zamówienia wykazał, iż wykonał w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: dwa 

zamówienia polegające na renowacji zespołu mebli zabytkowych (wpisanych do rejestru 

zabytków ruchomych) lub wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w 

którego skład wchodziły co najmniej wyroby rzemiosła artystycznego takie jak: kanapy i 

meble tapicerowane, szafy, szafki, witryny itp. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, 

który składa ofertę dotyczącą Części II Zamówienia wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: dwa zamówienia polegające na 

konserwacji zabytków archeologicznych z żelaza i metali kolorowych, 3) Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę dotyczącą Części III Zamówienia wykazał, iż 

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: 

dwa zamówienia polegające na konserwacji zabytków archeologicznych z drewna i skóry. 1a) 

Wykonawca składający ofertę dotyczącą Części I zamówienia: - co najmniej jedną osobę 

posiadającą uprawnienia wynikające z art.37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), do kierowania lub 

udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich przy zabytkach wpisanych do 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, która brała udział przy wykonywaniu, co 

najmniej dwóch usług polegających na renowacji zespołu mebli zabytkowych (wpisanych do 

rejestru zabytków ruchomych) lub wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury, w którego skład wchodziły co najmniej wyroby rzemiosła artystycznego takie jak: 

fotele, krzesła, kanapy w tym tapicerowane, szafy, szafki, witryny itp., - co najmniej jedną 

osobę pozłotnika posiadającą uprawnienia wynikające z art.37a ust. 1,2 lub 3 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze 

zm.), do kierowania lub udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich przy 

zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, która brała udział 

przy wykonywaniu, co najmniej usług polegających na renowacji lub wykonaniu pozłoceń co 

najmniej 20 mebli zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków ruchomych lub wpisanych 

do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury) wykonanych w ramach jednego lub 

wielu zamówień. 2a) Wykonawca składający ofertę dotyczącą Części II zamówienia: - co 

najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia wynikające z art.37a ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), do 

kierowania lub udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich przy zabytkach 



wpisanych do inwentarza lub będących w depozycie muzeum będącego instytucją kultury, 

która brała udział przy wykonywaniu, co najmniej dwóch usług polegających na renowacji 

archeologicznych zabytków z żelaza lub/i metali kolorowych (wpisanych do rejestru 

zabytków ruchomych lub wpisanych do inwentarza lub będących w depozycie muzeum 

będącego instytucją kultury), w których skład wchodziły co najmniej wyroby rzemiosła takie 

jak: monety, inne środki płatnicze, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, uzbrojenie, 

ozdoby, przedmioty kultu. 3a) Wykonawca składający ofertę dotyczącą Części III 

zamówienia: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia wynikające z art.37a ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 

ze zm.), do kierowania lub udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich przy 

zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, która brała udział 

przy wykonywaniu, co najmniej dwóch usług polegających na renowacji archeologicznych 

zabytków z drewna lub skóry (wpisanych do rejestru zabytków ruchomych lub wpisanych do 

inwentarza lub będących w depozycie muzeum będącego instytucją kultury), w których skład 

wchodziły co najmniej wyroby rzemiosła takie jak: elementy domostw i innych obiektów 

nieruchomych, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, fragmenty ubioru, obuwia  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-07-02, godzina: 12:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-07-06, godzina: 11:00,  
 


