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                            ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
                                          Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/19/13 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na REMONT I RENOWACJĘ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 
I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU CZERWONEGO RATUSZA W SZCZECINIE. 
 

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie  
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuję, że Zamawiający 
zmienia treść SIWZ  w Rozdziale V ust.2 pkt 7 
jest:  

7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – 
Załącznik nr 7, w szczególno ści odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat i ch kwalifikacji 
zawodowych, do świadczenia i wykształcenia niezb ędnych do 
wykonania zamówienia, a tak że zakresu wykonywanych przez nie 
czynno ści, oraz informacj ą o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

      Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do  
                wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum 
                dotyczącym personelu kluczowego w składzie poniżej: 

 
7.1  Kierownik budowy  – posiadający uprawnienia konstrukcyjno budowlane  bez 

ograniczeń, dokument stwierdzaj ący odbycie praktyki zawodowej  
uprawniającej do wykonywania prac z zakresu przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150 z 2004 r. poz. 1579)  
i wykazać się co najmniej 3-letni ą praktyk ą zawodow ą na budowie przy 
zabytkach nieruchomych.  
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7.2  Kierownik prac konserwatorskich , posiadający uprawnienia  zawodowe  
określone w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,  restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 
działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań 
architektonicznych ukrytych lub porzuconych   zabytków ruchomych (Dz. U. nr 
150 z 2004 r. poz. 1579) tj. dyplom magistra  uzyskany po ukończeniu uczelni 
wyższej na kierunku   konserwacja i restauracja elementów i de tali 
architektonicznych  i wykazać się co najmniej 3-letni ą praktyk ą zawodow ą w 
zakresie   konserwacji i badania zabytków. 

 
zmieniono na:  
 

7) Wykaz osób , które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia  -  
Załącznik nr  7 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
 doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  
a także  zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum  dotyczącym 
personelu kluczowego w składzie poniżej: 
7.1 Kierownik budowy  – posiadający uprawnienia konstrukcyjno-

budowlane  bez ograniczeń, dokument stwierdzaj ący odbycie 
praktyki zawodowej  uprawniającej do wykonywania prac z zakresu 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych(Dz. U. nr 165, poz. 987) i wykazać się co najmniej  
3-letni ą praktyk ą zawodow ą na budowie przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków. 

7.2. Kierownik prac konserwatorskich , posiadający uprawnienia 
zawodowe  określone w § 22 Rozporządzenia Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
(Dz. U. nr 165, poz. 987) i wykaże się co najmniej 5-letni ą praktyk ą 
zawodow ą w zakresie konserwacji i badania zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków. 

 
Termin składania ofert zmieniono  – 
 z 9 maja 2013  roku godz. 10: 30,  
 na 14 maja  2013 roku godz. 10:30. 
Termin otwarcia  ofert zmieniono  – 
z 9 maja 2013  roku godz. 11:00, 
na 14 maja  2013 roku godz. 11:00.                                                                           
                                                                                       Podpisał    
                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej  
                                                                                   Jacek Cichocki                                


