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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Znak:  
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ARCTOWSKI 
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Warszawa, dnia 22 września 2022 r. 
 

 
Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konstrukcji budynku głównego stacji 
im. H. Arctowskiego” o wartości przekraczającej progi unijne 

 
Numer postępowania: BG-ARCTOWSKI PNU 07 22 
 

I. Zamawiający – Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 
Warszawa, dalej jako: „Zamawiający”, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 j.t.), dalej jako: „Pzp”, niniejszym 
udziela wyjaśnień treści SWZ: 
 

1. Pytanie nr 1: 
Dot. pkt. 6.2.4.1.1 SWZ oraz „zalacznik-nr-3-do-swz-wykaz-wykonanych-dostaw-bgarctowski-pnu-07-
22”.  
Zwracamy uwagę na pewną niespójność w treści SWZ w zakresie powierzchni obiektu referencyjnego 
pomiędzy pkt 6.2.4.1.1 SWZ (500 m2) a szóstą kolumną tabeli na str. 2 załącznika „zalacznik-nr-3-do-
swz-wykaz-wykonanych-dostaw-bg-arctowski-pnu-07- 22” (550m2). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, 
że oferenci mają przyjąć, że w szóstej kolumnie należy potwierdzić powierzchnię zabudowy 500 m2 dla 
referencyjnego obiektu. Jeśli tak, to czy oferencie mogą samodzielnie poprawić treść nagłówka? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ zgodnie z punktem II.1. 
 

2. Pytanie nr 2: 
Zwracamy uwagę na pewną niespójność w treści SWZ.  
W pkt. 6.2.4.1. SWZ określającym warunek udziału w postępowaniu wskazano jako okres referencyjny 
okres dla zlecenia potwierdzającego spełnienie warunku jako ostatnie 5 lat przed terminem składania 
ofert, natomiast w pkt 7.6.4.1.1. SWZ opisującym podmiotowe środki dowodowe, do jakich przedłożenia 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, okres ów jest określony na 
ostatnie 3 lata przed terminem składania ofert. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że właściwym 
okresem referencyjnym na potwierdzenie posiadanej zdolności technicznej i zawodowej opisanej w 
SWZ jest okres ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ zgodnie z punktem II.2. 
 

II. Dodatkowo, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ 
w następującym zakresie: 
 

1. W treści kolumny 6 tabeli dla punktu 1 Załącznika nr 3 do SWZ – „Wykaz wykonanych dostaw” 
wprowadza się następującą zmianę:  
 
było:  
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Czy dostawa / dostawa i montaż / budowa obejmowała kompletną konstrukcję drewnianą budynku o 
całkowitej powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 550 m2? 
 
jest:  
Czy dostawa / dostawa i montaż / budowa obejmowała kompletną konstrukcję drewnianą budynku o 
całkowitej powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 500 m2? 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniona treść Załącznika nr 3 do SWZ – „Wykaz 
wykonanych dostaw” stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
 

2. W treści punktu 7.6.4.1.1. SWZ wprowadza się następującą zmianę:  
 
było:  
wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat - w tym okresie, w zakresie wymaganym w pkt 6.2.4.1.1. SWZ 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 
 
jest:  
wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, w zakresie wymaganym w pkt 6.2.4.1.1. oraz pkt 6.2.4.1.2. SWZ wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 
 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałym zakresie dokumentacja Postępowania 
pozostaje bez zmian.  
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 3 do SWZ – „Wykaz wykonanych dostaw”. 
 
 


