
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa prawna zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz

budowa sali koncertowej przy 
ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SINFONIA VARSOVIA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141246217

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Grochowska 272

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-849

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: (22) 582 70 82 lub (22) 582 70 72

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sinfoniavarsovia.org

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinfoniavarsovia.org

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235234/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 14:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00224131/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w SWZ.
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 polegającą na obsłudze prawnej inwestycji budowlanej dotyczącej
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 może polegać na
przygotowaniu dokumentacji formalnoprawnej niezbędnej do realizacji inwestycji (w tym projektu
umowy o roboty budowlane) lub na obsłudze prawnej realizacji inwestycji,
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 - co najmniej od 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 obsłudze prawnej co najmniej jednej inwestycji
budowlanej dotyczącej 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 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 zamówień publicznych, prawa cywilnego,
prawa administracyjnego, prawa budowlanego, przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
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zabytkami, postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego,
ii. prawnik-zastępca koordynatora, który spełnia następujące wymagania:
(i) wykonuje - co najmniej od 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 przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych,
(ii) posiada doświadczenie polegające na obsłudze prawnej co najmniej jednej inwestycji
budowlanej dotyczącej 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 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 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 co najmniej od 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 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru
inwestorskiego (inżyniera kontraktu) lub na usługi projektowe dotyczące inwestycji budowlanej;
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 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 - co najmniej od 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
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łączenia przez jedną osobę stanowiska (funkcji) prawnika-koordynatora ze stanowiskiem
(funkcją) prawnika-zastępcy koordynatora.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać wszystkie
warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia polegać będzie na doświadczeniu
podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten musi wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem (warunek ten nie zostanie spełniony, jeżeli wykonawca i podmiot
udostępniający zasoby wykażą się wspólnie wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich
indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem).
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia całym
wymaganym doświadczeniem musi wykazać się co najmniej jeden z tych wykonawców, który
wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (warunek ten nie zostanie
spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą
się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym
wymaganym doświadczeniem).

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w SWZ.
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 polegającą na obsłudze prawnej inwestycji budowlanej dotyczącej
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 50.000.000 zł brutto, przy czym obsługa prawna inwestycji
budowlanej powinna być wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 15 miesięcy;
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
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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 - co najmniej od 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 obsłudze prawnej co najmniej jednej inwestycji
budowlanej dotyczącej 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 50.000.000 zł brutto, przy czym obsługa prawna
inwestycji budowlanej powinna być wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 15
miesięcy,
(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 - co najmniej od 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 przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych,
(ii) posiada doświadczenie polegające na obsłudze prawnej co najmniej jednej inwestycji
budowlanej dotyczącej 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 50.000.000 zł brutto, przy czym obsługa prawna
inwestycji budowlanej powinna być wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 15
miesięcy;
(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 co najmniej od 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), na potrzeby:
- co najmniej 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru
inwestorskiego (inżyniera kontraktu) lub na usługi projektowe dotyczące inwestycji budowlanej;
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,
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- 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 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 - co najmniej od 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, z zastrzeżeniem, iż
doświadczenie to nie może dotyczyć obsługi prawnej realizacji obiektów liniowych;
(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.”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00235234/01 z dnia 2021-10-18

2021-10-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Obsługa prawna zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy  ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A).
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: SINFONIA VARSOVIA
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141246217
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Grochowska 272
	1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
	1.4.3.) Kod pocztowy: 03-849
	1.4.4.) Województwo: mazowieckie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
	1.4.7.) Numer telefonu: (22) 582 70 82 lub (22) 582 70 72
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sinfoniavarsovia.org
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinfoniavarsovia.org
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235234/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 14:00

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00224131/02
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



