
 

 

  

Sulejówek, dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

 

ZP/MJP/33/2020 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę zabytkowego budynku dworku „Milusin” 

należącego do kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień i zmian w odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca prosi o zmianę SIWZ w zakresie zmiany Warunków Udziału w Postępowaniu: 
W SWIZ JEST: 
Cytuję: „a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej wykonał: 
- co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na przebudowie lub 
remoncie budynków lub pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto (słownie: 
osiemset tysięcy złotych) oraz 
- co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na przebudowie lub 
remoncie budynku lub pomieszczeń wraz z pracami konserwatorskimi i pracami restauratorskimi (w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) budynku wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).” 
Wykonawca wnosi o zmianę: 
„a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej wykonał: 
- co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na przebudowie lub 
remoncie budynków lub pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto (słownie: 
osiemset tysięcy złotych) oraz 
- co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na przebudowie lub 
remoncie budynku lub pomieszczeń wraz z pracami konserwatorskimi i pracami restauratorskimi (w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) budynku wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. 
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Pytanie nr 2: 

Czy w przetargu jest możliwa Gwarancja Ubezpieczeniowa Zapłaty Wadium z podpisem 

kwalifikowanym?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Tak, Zamawiajacy dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej gwarancji 

ubezpieczeniowej.  

W związku z tym Zamawiajacy dodaje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 21.3a, 

w brzmieniu: 

21.3 a Wadium w formie elektronicznej należy złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą 

(ESP) na skrzynkę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w terminie określonym w punkcie 21.4. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień 

22.01.2021 r. godz. 11:30, a termin otwarcia ofert zostanie zmieniony na dzień 22.01.2021r. godz. 

12:00.  

 

 

 

 

 


