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Stębark, 08.07.2022 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3 

Dot.  postępowania przetargowego pn. „Stębark (pole bitwy pod Grunwaldem), ruiny kaplicy 

pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny (XV w.): pilne prace konserwatorskie  

i restauratorskie” 

Zamawiający, mając na uwadze art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 

odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego. 

Pytanie 1  

Zwracam się z wnioskiem o zmianę warunków udziału w postępowaniu opisanych w XV ust. 1 pkt 4a w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej winien wykazać, że nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: 

- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto 

Zmiana wymagań pozwoli rozszerzyć grono potencjalnych wykonawców. 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.  

W związku z powyższym rozdz. XV ust. 1 pkt 4a SWZ otrzymuje brzmienie: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej winien wykazać, że nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: 

- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto. 

 

W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio zmienia się ogłoszenie o 
zamówieniu i przedłuża się termin składania ofert. 

SWZ otrzymuje brzmienie: 

 
1. Termin składania ofert 
Było: 
Pkt XII. 2 SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2022 r. o godz. 12:00  
Jest: 
Pkt XII. 2 SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2022 r. o godz. 12:00  
2. Termin otwarcia ofert 
Było: 
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Pkt XIII. 1 SWZ - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2022 r. o godz. 12:30 
Jest: 
Pkt XIII. 1 SWZ - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. o godz. 12:30 
3. Termin związania ofertą 
Było: 
Pkt X SWZ – Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 05.08.2022 r.  
Jest: 
Pkt X SWZ – Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 13.08.2022 r. 
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