
Lubrza, 16.05.2022 r. 
 
Dotyczy: ogłoszenia nr 2021/BZP 00147418/01 z dnia 2022-05-06 r. opublikowanego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 
 

Dot.: „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj 

 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące ww. 
postępowania, na które udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 

Zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej tj. Rozdz. 17 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ: 

Treść obecnie:  

a)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty 

budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, obejmujące budowę lub przebudowę co 

najmniej jednego dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub budynku 

użyteczności publicznej wraz z instalacją elektryczną i sanitarną; 

na: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty 

budowlane o wartości w sumie nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto, obejmujące budowę lub przebudowę co 

najmniej jednego dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub budynku 

użyteczności publicznej wraz z instalacją elektryczną i sanitarną; 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w związku z czym dokonuje zmiany treści SWZ 
oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
 
   
 

Zmiana treści SWZ i przedłużenie terminu składania ofert 
 
 
Zamawiający informuje, że w konsekwencji udzielonej odpowiedzi, na podstawie art. 286. ust. 1 ustawy pzp 
dokonał zmiany treści SWZ.  
Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty 
dlatego przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie 
oferty. 
Jednocześnie zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowym terminem 
składania ofert jest 25.05.2022 r. oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 25.05.2022 r. Miejsca oraz godziny 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Dokonane zmiany treści SWZ Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SWZ dokonuje także zmiany ogłoszenia o zamówieniu  
w powyższym zakresie. 
 
 

WÓJT GMINY 
 

       mgr Mariusz Kozaczek 
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