Łańcut, 11.04.2018 r.
S-ZP-203-6-2018
Zamawiający:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
www.zamek-lancut.pl
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania: Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Oranżerii w ramach
przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
Muzeum-Zamek w Łańcucie jako Zamawiający informuje, że działając w myśl art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym Przedmiotu zamówienia: Prace remontowo, konserwatorskie i
budowlane Oranżerii w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej
ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
Posiadamy referencje na ; remont konserwatorski budynku; wpisany do rej. zabytków nr A-893 na
kwotę 5 123 076,18 zł brutto. Zadanie było realizowane na jednym obiekcie w ramach jednego zadania
na jednym pozwoleniu budowlanym w ale nie w ramach jednej umowy.
prace remontowo-modernizacyjne budynku - 4 632 000,00 zł brutto
prace związane z remontem konserwatorskim elewacji - 491 076,18 zł brutto
Zwracamy się z pytaniem czy ta referencja (w załączeniu) spełnia warunki zamówienia

Odpowiedź na pytanie
Zamawiający wyjaśnia, że treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia jednoznacznie stanowi, że „wartość zamówienia (umowy) nie może być niższa niż
4 000 000 zł bez podatku od towarów i usług”. Zamawiający nie zmienia warunku udziału

w postępowaniu, co oznacza, że wykonanie zadania w ramach więcej niż jedna umowa nie jest
spełnieniem postawionego warunku udziału w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w ten sposób, że:
W Rozdziale V ust. 9 dodaje się zdanie:
„W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.”
Zamawiający informuje również, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy
termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 20.04.2018 r., godziny nie uległy zmianie.

