
 

Nr sprawy  WBP/OA/1/2018                      Opole, 16.03.2018 r. 

      

 

Dotyczy: renowacji murów zewnętrznych Zamku w Rogowie Opolskim wraz z 

odprowadzeniem wód deszczowych, w ramach Projektu pod nazwą: 

„Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 

oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w 

Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

dokonuje zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), tj.: 

− wykreśla się pkt 6. 6.1. 2) a) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia): 

kierownik budowy pełniący obowiązki kierownika robót budowlanych, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz 

odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 

badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1265),  pozwalające 

na objęcie obowiązków kierownika budowy posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę 

zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która 

będzie wykonywać  swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej 

wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji  zawodowych, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tą osobą. 

− wykreśla się pkt 7. 7.5. 2) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz 

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (według załącznika nr 6 do SIWZ). 

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić 

składając ofertę. 
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