
 

Bielsko-Biała, 17.04.2018 r. 

Numer sprawy: TP/1/2018/ZP. 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskane wymaganych do realizacji projektu zezwoleń 
oraz wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w 
Teatrze Polskim w Bielsku-Białej”. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający - Teatr Polski działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

PYTANIE 1: 

„W związku z zapisem w SIWZ, Rozdz. 6, pkt. 6.2.3, ppkt. b) Wykonawca musi 

wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług 
wykonania projektów budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
dla inwestycji o wartości min. 500 000,00 zł każda. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się jedną usługą wykonania 
projektu budowlanego przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, a drugą usługą 
wykonania projektu budowlanego przy obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytków?” 

 ODPOWIEDŹ AD. 1: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania się przez Wykonawcę wiedzą i 
doświadczeniem polegającym na wykonaniu jednej usługi wykonania projektu budowlanego przy 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, a drugiej usługi wykonania projektu budowlanego przy 
obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.  

Uzasadnienie: Zgodnie z brzmieniem Rozdziału 6, pkt. 6.2.3, ppkt. b) SIWZ, o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej, polegającej m.in. na wykazaniu się wiedzą i doświadczeniem 

polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej dwóch usług wykonania projektów budowlanych przy obiektach, wpisanych do 
rejestru zabytków, dla inwestycji o wartości min. 500 000,00 zł każda.  

Tym samym wykazanie się przez Wykonawcę jedną usługą wykonania projektu budowlanego 
przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, a drugą usługą wykonania projektu budowlanego 
przy obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków nie spełnia przytoczonego wyżej 

warunku. 

PYTANIE 2:  

„W związku z zapisem w SIWZ, Rozdz. 6, pkt. 6.2.3, ppkt. b) Wykonawca musi 
wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług 

wykonania projektów budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
dla inwestycji o wartości min. 500 000,00 zł każda. 
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Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykazania usług: projekty funkcjonalno-

użytkowe w zamian za projekty budowlane?” 

ODPOWIEDŹ AD. 2: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania przez Wykonawcę wykonania projektów 
funkcjonalno-użytkowych w zamian za projekty budowlane.  

Uzasadnienie: Zgodnie z brzmieniem Rozdziału 6, pkt. 6.2.3, ppkt. b) SIWZ, o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej, polegającej m.in. na wykazaniu się wiedzą i doświadczeniem 
polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej dwóch usług wykonania projektów budowlanych przy obiektach, wpisanych do 
rejestru zabytków, dla inwestycji o wartości min. 500 000,00 zł każda.  
Tym samym wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem projektów funkcjonalno-użytkowych 

w zamian za projekty budowlane nie spełnia przytoczonego wyżej warunku. 
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