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Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana treści SWZ  

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa 

budynku biurowo-usługowego przy ulicy Siennej 82 w Warszawie” , prowadzonego 

w trybie przetargu ograniczonego 

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

art. 135 ust. 6ustawy 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 i zmianami treści SWZ: 

Pytanie 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków 

Zamówienia przedmiotowego postępowania: 

Zgodnie z brzmieniem warunku udziału w postępowaniu (Rozdział V. 1. 2)b)(i) SWZ) oraz kryterium 

oceny ofert (Rozdział V. 1. 2)b)(i) SWZ), dotyczącym kwalifikacji kierownika budowy, tj 

„jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika projektu w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających ” 

oraz odpowiednio: 

„w kryterium doświadczenie kierownika budowy ocenie podlegać będzie .... funkcji kierownika 

projektu” 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający uzna doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko 

kierownika budowy, która będzie się legitymować doświadczeniem: 

„w pełnieniu funkcji kierownika budowy co najmniej 2 robót budowlanych polegających itd.” 

oraz odpowiednio 

„w pełnieniu funkcji kierownika budowy robót budowlanych itd.” 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w tym zakresie.  

 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany  

w treści SWZ: 

 



Dział V. ust. 3 pkt 2 lit. b (i) SWZ 

było: 

„jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika projektu w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2, przy czym co najmniej 1 robota 

dotyczyła budynku użyteczności publicznej, a co najmniej 1 robota dotyczyła budynku zlokalizowanego 

w zabudowie śródmiejskiej,” 

jest: 

„jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2, przy czym co najmniej 1 robota 

dotyczyła budynku użyteczności publicznej, a co najmniej 1 robota dotyczyła budynku zlokalizowanego 

w zabudowie śródmiejskiej,” 

 

Dział V. ust. 3 pkt 2 lit. b (iii) SWZ 

było: 

„jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót 

elektrycznych w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2;.” 

jest:  

„jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót 

sanitarnych w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku 

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2;.” 

 

Dział XIV. ust. 1 pkt 4 lit. c 

było: 

„c) Poczta elektroniczna: zamowienia@instrytpileckiego.pl” 

jest  

„c) Poczta elektroniczna: zamowienia@instytutpileckiego.pl” 
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Dział XVI. ust. 3 

było: 

 „W kryterium doświadczenie kierownika budowy ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby 

wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do pełnienia funkcji kierownika 

budowy polegające na pełnieniu funkcji kierownika projektu w robotach budowlanych polegających na 

budowie lub przebudowie budynku zlokalizowanego w zabudowie śródmiejskiej.(…).” 

jest  

„W kryterium doświadczenie kierownika budowy ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby 

wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do pełnienia funkcji kierownika 

budowy polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w robotach budowlanych polegających na 

budowie lub przebudowie budynku zlokalizowanego w zabudowie śródmiejskiej.(…).” 

 

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

dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 


