
Pytanie 1: 

W odniesieniu do § 2  pkt 2 umowy nr ….o wykonanie prac konserwatorskich zawartej w 
Świdnicy dnia…. prosimy o wyjaśnienia, czy zapis mówiący o złożeniu programu prac 
konserwatorskich w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy jest omyłką, 
ponieważ program prac konserwatorskich jest załącznikiem do SIWZ ? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie jest w § 2  pkt. 3 umowy. Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu 

planowanych przez Wykonawcę czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod 

wykonania. 

Pytanie 2: 

W odniesieniu do pkt 1.3.2., jaka jest wymagana wartość wykonanych prac podobnych? Czy 
jest to wartość 3 000 000,00 zł podana w pkt. 1.3.3. pkt a)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje iż Wykonawca osiągnął w pracach konserwatorsko - budowlanych w 
ciągu ostatnich 3 lat sumaryczną wartość wykonanych robót równą co najmniej 3 000 000 zł. 
Należy przez to rozumieć, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy informacji, że 
wykonywał prace łączone (np. remont muru i konserwację wbudowanego w ten mur 
zabytkowego elementu, remont kaplicy cmentarnej i konserwację zamontowanej w tej kaplicy 
zabytkowej, metalowej kraty, kamiennego portalu, czy wbudowanego w ścianę kaplicy 
zabytkowego elementu itp.) oraz, że łączna wartość tych prac wyniosła w ostatnich 3 latach 
co najmniej 3 000 000 zł. 

Pytanie 3: 

W odniesieniu do pkt 2 załącznika: Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia określone w ww. wykazie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wpisano, że posiada dyplom 
renowatora, czy jest to błąd? Zgodnie z § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz. U. z dnia 11.08.2011 r.) prace konserwatorskie, prace restauratorskie 

oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w 

dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po 

ukończeniu studiów wyższych:  

1. na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 

2. w specjalności w zakresie konserwacji zabytków  

- oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

 



Odpowiedź: 

Oczywiście Zamawiający oczekuje od osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia uprawnień zgodnie z § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27.07.2011 r. 

Pytanie 4: 

W odniesieniu do załącznika nr 6 do SIWZ pkt 1   czy jest wymagane załączenie 

zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 

dokumentów potwierdzających odbycie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na 

budowie przy zabytkach nieruchomych w przypadku kierownika budowy? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający oczekuje załączenia aktualnego zaświadczenia o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w przypadku kierownika budowy 

dokumentów potwierdzających odbycie przez niego co najmniej dwuletniej praktyki 

zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych.  

Pytanie 5: 

W odniesieniu do załącznika nr 6 do SIWZ pkt 2   czy jest wymagane załączenie kopii 

dyplomu?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający oczekuje załączenia kopii dyplomu. 

Pytanie 6: 

Czy w ramach współpracy z partnerami norweskimi Wykonawca będzie mieć jakieś 

obowiązki? Czy stawiane są wymagania kadrze kierowniczej w związku z tym? 

Odpowiedź: 

Wykonawca prac związanych z rewitalizacją zabytkowego cmentarza znajdującego się przy 

Kościele Pokoju w Świdnicy w ramach współpracy z partnerami norweskimi nie ma żadnych 

dodatkowych obowiązków poza obowiązkami określonymi w SIWZ, projekcie umowy, 

dokumentacji projektowej i konserwatorskiej.  

Pytanie 7: 

Czy jest pozwolenie na zajęcie pasa ruchu przy ul. Kościelnej, czy Wykonawca musi 

wystąpić o jego uzyskanie? 

Odpowiedź: 

Wykonawca musi uzyskać we własnym zakresie pozwolenie na zajęcie pasa ruchu przy ul. 

Kościelnej. 



Pytanie 8: 

W odniesieniu do pkt 2.2 i 2.3.2 SIWZ – „Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do 

wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, 

lecz bez identyfikacji jego źródła.” i „ Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do 

wszystkich uczestników postępowania, którzy pobrali materiały przetargowe” – według nas 

powinny zostać ogłoszone na stronie internetowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odpowiada na zadane pytanie indywidualnie, w formie e-mail, każdemu 

Wykonawcy, który zadał pytanie, a także zamieszcza odpowiedź na to pytanie na swojej 

stronie internetowej :  http://www.luteranskaenklawa.pl/ bez podania źródła zadanego pytania. 

 

 

 

 

 


