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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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca 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: szafy, szafki, witryny itp. Na postawie § 

2 ust. 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, ze względu niszowy charakter zamówienia, w celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

dopuścił aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 

3 lata (tj. 5 lat) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. b) 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), - uprawnienia wynikające z 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.), do 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: szafy, szafki, witryny itp. Dodatkowo doświadczenie 

wskazanej osoby stanowi kryterium wyboru oferty. Zamawiający wymaga od wykonawców 

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i 

nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 

Doświadczenie kluczowego personelu stanowi kryterium wyboru oferty  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca 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: szafy, szafki, witryny itp. Na postawie § 

2 ust. 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, ze względu niszowy charakter zamówienia, w celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

dopuścił aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 

3 lata (tj. 5 lat) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje i 

skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę posiadającą: - 

uprawnienia wynikające z 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.), do 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: szafy, szafki, witryny 

itp. Dodatkowo doświadczenie wskazanej osoby stanowi kryterium wyboru oferty. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak Informacje dodatkowe: Doświadczenie kluczowego personelu stanowi kryterium wyboru 

oferty  

 


