
Warszawa, dnia 09 sierpnia 2022 r. 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

ul. Foksal 17 

00-372 Warszawa 

 

ZP.26.22.2022.1 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/S 120-337071 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie 

przebudowy zabytkowego Domu Turka oraz zaprojektowanie i wybudowanie budynku 

biurowo-edukacyjnego na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda 

Pileckiego w Augustowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako Zamawiający, działając na podstawie 

art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść zapytań zawartych we wnioskach złożonych 

przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu wymagań ujętych w SWZ dot. warunków udziału w 

postępowaniu 

z: 

Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca prowadzący działalność 

gospodarczą powinien 

być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę, 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada środki na koncie lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN, 

b) posiada roczny przychód ze sprzedaży netto za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest 

krótszy – odpowiednio w tym okresie, w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN w każdym z lat 

obrotowych. 

na: 

Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca prowadzący działalność 

gospodarczą powinien 

być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę, 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada środki na koncie lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN, 

b) posiada roczny przychód ze sprzedaży netto za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest 



krótszy – odpowiednio w tym okresie, w wysokości co najmniej 12 000 000,00 PLN w każdym z lat 

obrotowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 04.08.2022 r. dokonał odpowiedniej zmiany treści SWZ. Zmiana została 

opublikowana na stronie prowadzonego postępowania w dniu 04.08.2022 r. 

Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 19.08.2022. 

Odpowiedź: 

Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert zostanie opublikowania na stronie prowadzonego 

postępowania w dniu 12.08.2022 r. 

Pytanie 

W związku ze zmianą terminu składania ofert wyznaczonym na dzień 15.08.2022, zwracamy się z 

prośbą o przesunięcie terminu, wskazany przez Zamawiającego termin 15.08.2022 jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy w związku z czy zwracamy się z prośbą o przesunięcie tego terminu na dzień 

16.08.2022 r. 

Odpowiedź: 

Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert zostanie opublikowania na stronie prowadzonego 

postępowania w dniu 12.08.2022 r. 

 


