
 

 

Znak sprawy: 98/TP/2021               Warszawa, dnia 31.01.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 98/TP/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
pn.: Zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi 
komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie. 
 

 
KOMUNIKAT NR 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ: 

zmianie ulega Rozdział VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.3. i otrzymuje brzmienie: 

VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 
i finansowej jeśli uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie 
zatwierdzonych sprawozdań finansowych w części „rachunek zysków i strat” pozycja 
„przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto 
ze sprzedaży i zrównane z nimi” lub na podstawie deklaracji podatkowych 
w przypadku Wykonawców nie zobligowanych do składania sprawozdań 
finansowych) w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 

oraz IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 2.3. i otrzymuje brzmienie: 

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie 
sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem 
z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających w szczególności przychody – za okres nie dłuższy niż ostatnie 
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie 
spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu 
– przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika 



jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków 
tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego 
uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. 
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego Zamawiający, za „inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa 
PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
 SWZ zmiana 31.12.2021 r. 
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