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Wyjaśnienie treści SWZ  

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Świadczenie usług Inwestora 

Zastępczego dla inwestycji pn. rozbudowa i przebudowa budynku biurowo- 

usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie”, 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 (Dz.U . 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ złożonego 

przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego  

Pytanie 26.  

OPZ A.2 Postanowienia szczegółowe dotyczące Etapu II pkt. 26 „W sytuacjach budzących wątpliwości 

odnośnie wyników badań Wykonawców robót oraz w celu zapewnienia należytej kontroli 

wykonywanych prac Inwestor Zastępczy dokonuje kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych”. 

Proszę o określenie do jakiego laboratorium pobrane próbki będą kierowane oraz kto jest zobligowany 

do pokrycia kosztów poboru i badań laboratoryjnych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że koszty badań polowych, pobrania próbek oraz wykonania badań 

laboratoryjnych, poprzedzone akceptacją pisemną Zamawiającego, będą wykonywane na koszt 

Zamawiającego. Wszystkie badania powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane i niezależne 

podmioty oraz laboratoria posiadające akredytacje PCA. 

 

Pytanie 27.  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zamieścił załączniki w wersji edytowalnej.  

 

Pytanie 28.  

 

W odpowiedziach na wnioski wykonawców zadeklarowali Państwo, że udostępnią formularze w wersji 

edytowalnej, jednak nie pojawiły się one ani na Państwa stronie, ani w miniportalu. Prosimy o 

udostępnienie formularzy. 



Zamawiający zamieścił załączniki w wersji edytowalnej.  

 

Pytanie 29.  

 

Zwracam też przy okazji uwagę na niespójność pomiędzy wierszem 5 tabeli w punkcie 7) Formularza 

oferty a Rozdziałem XIII pkt 3. SWZ. Mianowicie wg postanowień SWZ punkty doświadczenie 

inspektora nadzoru w branży akustyki będą przyznawane za inwestycje dot. sal koncertowych, 

teatralnych lub kinowych z minimum 100 miejscami siedzącymi. W formularzu ofertowym zaś nie ma 

przewidzianego miejsca na wpisanie liczby miejsc siedzących, za to jest miejsce do wpisania 

powierzchni użytkowej budynku, która nie ma znaczenia z punktu widzenia kryteriów oceny ofert. 

Prosimy o modyfikację formularza lub potwierdzenie, że zamiast powierzchni użytkowej budynku 

należy wpisać liczbę miejsc siedzących. 

 

Odpowiedź: 

 

Aby uzyskać punkty w kryterium – należy podać w formularzu oferty informacje, które zgodnie 

z opisem sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach są podstawą oceny. Tym samym w stosunku 

do inspektora nadzoru w branży akustyki należy podać liczbę miejsc siedzących w Sali wskazywanej 

jako podstawa do uzyskania punktów w tym kryterium. Liczbę tą można podać poprzez przekreślenie 

słów „powierzchnia użytkowa budynku” i dopisanie „liczba miejsc siedzących w Sali” lub inne 

jednoznaczne wskazanie takiej liczby miejsc. 

 

Pytanie 30.  

 

Proszę też o informację, czy przewidują Państwo jakąś zmianę terminu składania ofert 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert 

wprowadzając następujące zmiany w treści SWZ: 

Rozdział XIV. ust. 2  SWZ 

było: 

Termin składania ofert upływa w dniu 04 kwietnia 2022 r. godz. 10:00 (czasu lokalnego). 

 

jest: 

Termin składania ofert upływa w dniu 08 kwietnia 2022 r. godz. 10:00 (czasu lokalnego). 

Rozdział XIV. ust. 3  SWZ 

było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04 kwietnia 2022 r godz. 10:30 (czasu lokalnego), a na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zostaną podane informacje dotyczące wykonawców i cen 

ofert. 

 

 



jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08 kwietnia 2022 r godz. 10:30 (czasu lokalnego), a na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zostaną podane informacje dotyczące wykonawców i cen 

ofert. 

 

Rozdział XIV. ust. 6  SWZ 

było: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni tj do dnia 02 lipca 2022 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

jest: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni tj do dnia 06 lipca 2022 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią 

SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 


