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Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 
 „Prace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” 

 
Na wniosek Wykonawcy o zmianę treści SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu – 
zdolność techniczna i zawodowa tj. Rozdz. 8 pkt 8.3.1.1. SWZ: 
 
z: 
 
8.3. W odniesieniu do pkt 8.1.4. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał 
minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, 
dotyczące:  
8.3.1. zdolności technicznej (doświadczenia), tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej:  
8.3.1.1. dwa (2) zamówienia o wartości* nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie złotych: sto 
pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto każde, obejmujące remont lub wymianę lub przebudowę lub 
wykonanie nawierzchni alejek w parku, ogrodzie lub w innego rodzaju obszarze wpisanym do 
rejestru (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza 
Rzeczypospolitą Polską – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów 
obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku);należy podać nr rejestru zabytków i 
adres realizowanej roboty;  

 
na:  
 
8.3. W odniesieniu do pkt 8.1.4. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał 
minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, 
dotyczące:  
8.3.1. zdolności technicznej (doświadczenia), tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej:  
8.3.1.1. jedno (1) zamówienie o wartości* nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie złotych: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto, obejmujące remont lub wymianę lub przebudowę 
lub wykonanie nawierzchni alejek w parku, ogrodzie lub w innego rodzaju obszarze wpisanym do 
rejestru (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza 
Rzeczypospolitą Polską – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów 
obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku);należy podać nr rejestru zabytków i 
adres realizowanej roboty;  



 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
Zamawiający nie dopuszcza ww. zmiany wymagań dotyczących warunków udziału                                
w postępowaniu.  
Wszystkie warunki udziału w postępowaniu przedstawione przez Zamawiającego w Rozdziale 
8 SWZ pozostają bez zmian. 
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