
 

 
 

 
Znak sprawy: AG-270-5-2018                                                                                                 Rzeszów; 19.11.2018 r. 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej 
wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi 
transportowej dla dekoracji scenicznych dużej sceny budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (DzU z 2018 r. poz. 1986), udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się 
do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie. 
 
Pytanie nr 1: 
Obecny zapis cytuję: „Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej 1 (jedno) 

zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto polegające na opracowaniu wielobranżowej 

dokumentacji projektowej zawierającej co najmniej branżę budowlaną i elektryczną dla budynku 

podlegającego nadzorowi Konserwatora Zabytków, dla którego wydane było pozwolenie na budowę  

i w zakres którego wchodziło zaprojektowanie platformy transportowej towarowej o udźwigu nie mniejszym 

niż 2.000 kg”, w bardzo dużym stopniu ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania przetargowego 

wielu projektantom, którzy posiadają doświadczenie w podobnych realizacjach i może naruszać zasadę 

uczciwej konkurencji. 

Zestawienie ze sobą takiej ilości specyficznych wymagań może być także dla Zamawiającego problemem, 

ponieważ może okazać się, że żaden z projektantów ich nie spełnia. 

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna spełnianie ww. wymagań w zakresie 

posiadanej wiedzy i doświadczenia jeśli wykonawca wykaże się dwoma niezależymi projektami, każdy za 

kwotę 10.000,00 PLN. 

1. Wielobranżowego projektu budowlanego, teatralnego, podlegającego nadzorowi Konserwatora 

Zabytków, który uzyskał pozwolenie na budowę 

2. Projektu platformy transportowej/zapadni scenicznej (o udźwigu/nośności nie mniejszej/-ym  

niż 2.000kg) w obiekcie kultury wpisnym do Ewidencji Zabytków. 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający uzna spełnienie posiadanej wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca spełni niżej określone 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia, 

każde o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto z których : 



 

a. co najmniej1 (jedno) polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakres której 

wchodziło zaprojektowanie platformy transportowej towarowego udźwigu nie mniejszym 

niż 2.000 kg”, 

b. co najmniej1 (jedno) polegało na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej 

budowy lub/i przebudowy lub/i rozbudowy, lub/i nadbudowy lub/i odbudowy budynków lub 

ich części dla budynku podlegającego nadzorowi Konserwatora Zabytków, dla którego 

wydane było pozwolenie na budowę”. 

 
 Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy uwzględniając powyższą 
odpowiedź na pytanie Wykonawcy dokonuje następującej zmian treści SIWZ: 
 
W Rozdziale IV pkt 1 pkt 1) 
 
zapis: 

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej 1 (jedno) zamówienie, o wartości 

nie mniejszej niż 10.000 zł brutto polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej 

zawierającej co najmniej branżę budowlaną i elektryczną dla budynku podlegającego nadzorowi 

Konserwatora Zabytków, dla którego wydane było pozwolenie na budowę i w zakres którego wchodziło 

zaprojektowanie platformy transportowej towarowej o udźwigu nie mniejszym niż 2.000 kg.  

 
zastępuje się zapisem: 
 

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia, 

każde o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto z których : 

c. co najmniej1 (jedno) polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakres której 

wchodziło zaprojektowanie platformy transportowej towarowego udźwigu nie mniejszym 

niż 2.000 kg”, 

d. co najmniej1 (jedno) polegało na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej 

budowy lub/i przebudowy lub/i rozbudowy, lub/i nadbudowy lub/i odbudowy budynków lub 

ich części dla budynku podlegającego nadzorowi Konserwatora Zabytków, dla którego 

wydane było pozwolenie na budowę”. 

 
Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie powyższego zamówienia. 
 

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 2 Ustawy, ze względu na dokonanie istotnej zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, tzn. o 2 dni. 
 
Nowy termin składania ofert to   23.11.2018 r. godz. 12:00, 

Nowy termin otwarcia ofert to   23.11.2018 r. godz. 12:30. 

 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w Rozdziale XI pkt 1 ppkt 1 
i pkt 2 ppkt 1) SIWZ. 

                                                                                                           


