
 

 

Znak sprawy: 35/TP/2021               Warszawa, dnia 26.04.2021 r. 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 35/TP/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru 
Gwary Warszawskiej. 
 
 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 
Pytanie 1 
Szanowni państwo, na podstawie art. 135.1 ustawy prawo zamówień publicznych 
zwracamy się do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na Następujące 
pytania dotyczące swz: 1) punkt 1.4.1 rozdziału viii swz brzmi: „wykonawca spełni 
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności Zawodowej, jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest Krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub dwóch umów 
wykonywał […]” w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji 
w postępowaniu o Udzielenie zamówienia publicznego, prosimy zamawiającego 
o dopuszczenie wykazania się doświadczeniem w okresie dłuższym niż 3 lata. Dlatego 
prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „wykonawca spełni warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie Ostatnich 
dziesięciu lat przed upływem terminu 

Odpowiedź 
Zamawiający nie przychyla się do prośby o zmianę warunku udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, niniejszym informuje, iż zmianie ulega Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN 
SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 i otrzymuje brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 29.04.2021 r., do godziny 11:30. 



 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 
Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 29.2021 r., 
o godzinie 12:00. 

SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy otrzymują brzmienie 
jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 SWZ zmiana 26.04.2021; 
 Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy – zmiana 26.04.2021. 
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