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Warszawa, 11.08.2022 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dot. 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)   

NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN. 

 

„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na 

potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A) 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/PO/6/2022 

Niniejszym, działając na podstawie art. 143 ust. 2 oraz 137 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający publikuje odpowiedzi na 

pytania i wnioski skierowane przez Wykonawców. 

 

65. Na podstawie ustawy prawo zamówień Wykonawca, zwraca się z prośbą o zmianę treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Dotyczy: zapisu rozdziału III pkt 2) ppkt 4) SWZ. 

 

Prosimy o zmianę zapisów warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale III 

pkt 2) ppkt 4) SWZ na: 

,,w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej jedną inwestycję polegają na budowie budynku użyteczności 

publicznej (lub zespołu takich budynków) o powierzchni użytkowej min. 6000 m2, oraz 

minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 40.000.000,00 zł netto, która była 

prowadzona z wykorzystaniem przez Wykonawcę modeli 3D BIM’’. 

 

Pragniemy nadmienić, że wykazanie się dwoma inwestycjami w zakresie modeli 3D BIM, 

który dopiero w ostatnim okresie zaczyna być wykorzystywany w budownictwie znacząco 

ogranicza potencjalny krąg podmiotów, w związku z tym może zostać zachwiana zasada 

konkurencyjności. Wykonanie zamówienia i dopuszczenie większej liczby Wykonawców 

krajowych leży w interesie publicznym – co Zmawiający powinien mieć na uwadze. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

 

Rozdziału III pkt 2) ppkt 4) SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 



Numer postępowania ZP/PO/6/2022 

 
2 

w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną inwestycję 

polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej (lub zespołu takich budynków) o powierzchni 

użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 20.000.000,00 zł netto, 

która była prowadzona z wykorzystaniem przez Wykonawcę modeli 3D BIM 

 

Rozdziału X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 26 sierpnia 2022 r., godz. 

11:00 

2. Otwarcie wniosków odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. godz. 13:00 

3. Termin składania i otwarcia ofert zostanie wskazany w zaproszeniu do składania ofert, przy czym będzie on 

wynosił 60 dni od daty zaproszenia. 

  

W załączeniu Zamawiający publikuje zaktualizowaną Specyfikację Warunków Zamówienia. 
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