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ZMIANY DO SIWZ 

– TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja (przebudowa) 
wybranych pomieszczeń mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, 
ul. Maszyńskiego 10/Wiejska 10 – wejście A” [sygnatura postępowania  
– ZP.CO-33/2020]. 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, w związku z wnioskami 
o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, poniżej zamieszczamy treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 3: 
„Zgodnie z § 5 ust. 3 SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania- w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w § 5 ust. 1 SIWZ, a więc  
w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ.  
We wspominanych załącznikach nr 3 i 4 do  SIWZ brak jest zapisu (miejsca do uzupełnienia 
przez Wykonawcę) dotyczącego polegania na zasobach innych podmiotów.” 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający w SIWZ zmienia zapisy zgodnie z poniższym: 

1. W Załączniku nr 3 do SIWZ – „Oświadczenie art. 25a ust. 1 Pzp (dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania)”, dodaje się punkt D o treści: 
 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
2. W Załączniku nr 4 do SIWZ – „Oświadczenie art. 25a ust. 1 Pzp. (dotyczące spełniania 

warunków udziału w postęp.)”, dodaje się punkt C o treści: 
 
 

Tomasz Buława 

Dyrektor 

Warszawa, zgodnie z podpisem elektronicznym. 

 



 

str. 2/2 

 

 
C. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w § 4 ust. 1 pkt 2) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………............. .................................................................…………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………....…………….., 
w następującym zakresie: ………….....................................................................……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu (podać, którego warunku dotyczy poleganie na zasobach 
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) SIWZ )). 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp Zamawiający wprowadza zmiany w  treści SIWZ 
i  odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zmiany w załączonych dokumentach zostały oznaczone kolorem zielonym*. 
 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tym samym następujące punkty SIWZ 
otrzymują nowe brzmienie: 
 
§ 10 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy  

ul. Wiejskiej 10, parter wejście „D” w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 14:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w § 10 ust. 12 SIWZ. 

 

§ 10 ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2021 r. godz. 14:30, w siedzibie Zamawiającego. 
 

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców. 
Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu. 
Pozostałe zapisy SIWZ, nie ulegają zmianie. 
 

*UWAGA!!!!  

 Zał. nr 3 do SIWZ po zmianach - Oświadczenie art. 25a ust. 1 Pzp (dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania) ZP.CO-33/2020 

 Zał. nr 4 do SIWZ po zmianach - Oświadczenie art. 25a ust. 1 Pzp. (dotyczące 
spełniania warunków udziału w postęp.) ZP.CO-33/2020 

zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i zastępują dotychczasowe 

dokumenty z dnia 19.02.2021 r.  
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