
Warszawa, dnia 07-07-2021 r. 

 

Sinfonia Varsovia, 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272 

 

 

Postępowanie nr PP-US-1/2021 

 

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia 

i przedłużeniu terminu składania ofert 

 

Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru 

Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, zwana dalej 

„zamawiającym”, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP”, zawiadamia o zmianie treści specyfikacji warunków 

zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na usługi społeczne pod nazwą: „Obsługa 

prawna zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej 

przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A)” w następujący sposób: 

 

 

1. Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu i w związku z tym w 

rozdziale VIII SWZ (Warunki udziału w postępowaniu) zmianie ulega ust. 2, który otrzymuje 

brzmienie: 

 

„2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku 

zamawiający nie formułuje wymagań; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów - w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie formułuje wymagań; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający wymaga, 

aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

600.000 zł; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający wymaga, 

aby wykonawca wykazał, że: 

a) posiada odpowiednie doświadczenie, tj. że w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonuje należycie) co najmniej dwie usługi (realizowane na podstawie 

odrębnych umów), w tym: 

i. co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto polegającą 

na kompleksowej obsłudze prawnej postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego na roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy budynku lub 

budynków zaliczanych do co najmniej jednej z następujących kategorii 

oznaczonych symbolem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 1211, 1212, 

1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 lub 1273 - o wartości robót 

budowlanych nie mniejszej niż 60.000.000 zł brutto; obsługa prawna powinna 

obejmować w szczególności przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej 

niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego (w tym projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym, postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji warunków 
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zamówienia, projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego) oraz doradztwo 

prawne w tym zakresie, 

ii. co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto polegającą 

na kompleksowej obsłudze prawnej postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego (inżyniera kontraktu) lub na usługi 

projektowe dotyczące inwestycji budowlanej - o wartości usług nadzoru 

inwestorskiego lub usług projektowych nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto; 

obsługa prawna powinna obejmować w szczególności przygotowanie dokumentacji 

formalnoprawnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego (w tym projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym, 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji 

warunków zamówienia, projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego) oraz 

doradztwo prawne w tym zakresie, 

- przy czym, w przypadku usług nadal wykonywanych, faktycznie wykonany zakres usług 

powinien spełniać powyższe wymogi na dzień składania ofert; 

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji 

zamówienia: 

i. prawnik-koordynator, który spełnia następujące wymagania: 

(i) wykonuje - od co najmniej 8 lat, licząc od dnia uzyskania wpisu na listę 

radców prawnych lub adwokatów lub prawników zagranicznych - zawód 

radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego wpisanego na 

listę prawników zagranicznych prowadzoną odpowiednio przez okręgowe 

rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych, 

(ii) posiada doświadczenie polegające na kompleksowej obsłudze prawnej co 

najmniej jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy budynku lub 

budynków zaliczanych do co najmniej jednej z następujących kategorii 

oznaczonych symbolem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 1211, 

1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 lub 1273 - o 

wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 60.000.000 zł brutto, na 

potrzeby którego świadczył kompleksową obsługę prawną, która 

obejmowała w szczególności przygotowanie dokumentacji 

formalnoprawnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (w tym projektu ogłoszenia o 

zamówieniu publicznym, postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub specyfikacji warunków zamówienia, projektu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego) oraz doradztwo prawne w tym zakresie; 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

doświadczenie prawnika, powinno zostać zakończone zawarciem umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnieniem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn innych niż obarczenie 

postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

(iii) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, 

prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, postępowania 

cywilnego i postępowania administracyjnego, 

ii. prawnik-zastępca koordynatora, który spełnia następujące wymagania: 

(i) wykonuje - od co najmniej 8 lat, licząc od dnia uzyskania wpisu na właściwą 

listę radców prawnych lub adwokatów lub prawników zagranicznych - 

zawód radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego 

wpisanego na listę prawników zagranicznych prowadzoną odpowiednio 
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przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców 

prawnych, 

(ii) posiada doświadczenie polegające na kompleksowej obsłudze prawnej co 

najmniej jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy budynku lub 

budynków zaliczanych do co najmniej jednej z następujących kategorii 

oznaczonych symbolem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 1211, 

1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 lub 1273 - o 

wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 60.000.000 zł brutto, na 

potrzeby którego świadczył kompleksową obsługę prawną, która 

obejmowała w szczególności przygotowanie dokumentacji 

formalnoprawnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (w tym projektu ogłoszenia o 

zamówieniu publicznym, postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub specyfikacji warunków zamówienia, projektu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego) oraz doradztwo prawne w tym zakresie; 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

doświadczenie prawnika, powinno zostać zakończone zawarciem umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnieniem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn innych niż obarczenie 

postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

(iii) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, 

prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, postępowania 

cywilnego i postępowania administracyjnego, 

iii. prawnik-specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, który spełnia 

następujące wymagania: 

(i) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa zamówień 

publicznych od co najmniej 5 lat, 

(ii) posiada doświadczenie polegające na obsłudze postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego, w ramach których przygotowywał dokumentację 

formalnoprawną niezbędną do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenia zamówienia publicznego (w tym projekt ogłoszenia o 

zamówieniu publicznym, postanowienia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub specyfikacji warunków zamówienia, projekt umowy w 

sprawie zamówienia publicznego), na potrzeby: 

- co najmniej 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane o wartości co najmniej jednego z nich nie mniejszej niż progi 

unijne w rozumieniu ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (a w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ustawy z 

dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych - o wartości wymagającej 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej), 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać 

zakończone zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub 

unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

przyczyn innych niż obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, 

- co najmniej 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy o wartości nie mniejszej niż progi unijne w rozumieniu ustawy z 

dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych (a w przypadku 

zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo 
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zamówień publicznych - o wartości wymagającej przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej); postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego powinno zostać zakończone zawarciem umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnieniem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn innych niż obarczenie 

postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

iv. prawnik-specjalista w zakresie prawa budowlanego, który spełnia następujące 

wymagania: 

(i) wykonuje - od co najmniej 5 lat, licząc od dnia uzyskania wpisu na listę 

radców prawnych lub adwokatów lub prawników zagranicznych - zawód 

radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego wpisanego na 

listę prawników zagranicznych prowadzoną odpowiednio przez okręgowe 

rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych, 

(ii) posiada doświadczenie polegające na obsłudze prawnej co najmniej trzech 

inwestycji budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 

20.000.000 zł brutto; obsługa prawna może polegać na przygotowaniu 

dokumentacji formalnoprawnej niezbędnej do realizacji inwestycji (w tym 

projektu umowy o roboty budowlane) lub na obsłudze prawnej realizacji 

inwestycji, 

(iii) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, 

- przy czym zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk (funkcji), za wyjątkiem 

łączenia przez jedną osobę stanowiska (funkcji) prawnika-koordynatora ze stanowiskiem 

(funkcją) prawnika-zastępcy koordynatora. 

 

 

2. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i w związku z tym w rozdziale XVI SWZ 

(Sposób oraz termin składania ofert) zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu do dnia 15.07.2021 r. do godziny 12:00.” 

 

 

3. Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert i w związku z tym w rozdziale XVII SWZ 

(Termin otwarcia ofert) zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r. o godzinie 12:30.” 

 

 

4. Zamawiający dokonuje zmiany terminu związania ofertą i w związku z tym w rozdziale XVIII 

SWZ (Termin związania ofertą) zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 

dnia 13.08.2021 r.” 

 

 

5. Zamawiający dokonuje zmiany sposobu przyznania punktów w kryterium doświadczenie osób 

w obsłudze prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i w związku z tym w 

rozdziale XX SWZ (Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert) zmianie ulega ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

 

„6. Punkty w kryterium doświadczenie osób w obsłudze prawnej postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego zostaną przyznane za wykazanie przez wykonawcę, iż wskazane w ofercie osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia, posiadają doświadczenie polegające na kompleksowej obsłudze 
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prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące budowy lub 

przebudowy budynku lub budynków zaliczanych do co najmniej jednej z następujących kategorii 

oznaczonych symbolem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 

1261, 1262, 1263, 1264, 1265 lub 1273 - o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 60.000.000 zł 

brutto, na potrzeby których poszczególne osoby świadczyły kompleksową obsługę prawną, która 

obejmowała w szczególności przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej niezbędnej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (w tym projektu ogłoszenia o 

zamówieniu publicznym, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji 

warunków zamówienia, projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego) oraz doradztwo prawne w 

tym zakresie. Zamawiający zastrzega, iż punkty w tym kryterium przyzna za kompleksową obsługę 

prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały zakończone zawarciem umowy 

o udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z przyczyn innych niż obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.” 

 

 

6. Zamawiający dokonuje zmiany „Załącznika nr 4 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do 

realizacji zamówienia” w ten sposób, iż załącznik ten otrzymuje brzmienie określone w 

„Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - po zmianie 

07.07.2021 r.” 

 

 

7. Zamawiający dokonuje zmiany „Załącznika nr 10 do SWZ - Wykaz wykonanych usług” w ten 

sposób, iż załącznik ten otrzymuje brzmienie określone w „Załączniku nr 10 do SWZ - Wykaz 

wykonanych usług - po zmianie 07.07.2021 r.” 

 

 

Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania oraz zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie treści 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 


