
 
 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 

Program Inwestycji Strategicznych 
 

 

Zamawiający: 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE z siedzibą:  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
UL. PIASTOWSKA 14, 45–082 OPOLE 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 
OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 

W WOSKOWICACH MAŁYCH 
WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 

46-100 NAMYSŁÓW 
Woskowice Małe, 29-09-2022 r. 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) pn: Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ”Rewitalizacja zabytkowego budynku 

pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w W-ach Małych wraz z 

dobudową dźwigu osobowego.” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 

00352358/01 z dnia 2022-09-16). Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o 

wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz 

wartości mniejszej niż progi unijne. Rodzaj zamówienia – usługa. ID postępowania: 

ocds-148610-9d991faa-252c-11ed-b8b2-9a321cc30829.  

 

Numer postępowania: DAG.250.3.7.2022 

 

ZMIANA 1 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), udziela się odpowiedzi na 

zapytania Wykonawcy.  

 

I. Odpowiedzi na zapytania: 
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1. Czy Zamawiający dopuści że wykonawca będzie dysponował zespołem 

dwuosobowym: 

• minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

inspektora do nadzorowania robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz spełniającego wymagania, o których mowa w art. 

37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

• minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

inspektora do nadzorowania robót elektrycznych posiadającego uprawnienia 

budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie bez ograniczeń w ww. specjalności lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanego w pytaniu rozwiązania. 

 

2. Z uwagi na fakt, że inwestycje na obiektach zabytkowych nie wykonuje się bardzo 

często składam zapytanie: czy Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu dopuści aby wykaz usług 

potwierdzający spełnienie warunku, dotyczył usług wykonanych w okresie 

dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert tzn. dotyczył okresu 

np. 5 lat lub 10 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z § 9 ust. 4 pkt. 

2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415 ze zmianami)? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanego w pytaniu rozwiązania. 

 
/-/ Bartłomiej Orpel  

DYREKTOR 
Ośrodka Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 


