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Warszawa, 16.08.2021 r. 
 
 
 
 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

https://trwarszawa.pl/bip/zamowienia-publiczne/

      

 

Zawiadomienie nr 1 

o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ 

 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1229), zwanej dalej „ustawą PZP“ 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy przesłali pytania dotyczące Specyfikacji 

Warunków Zamówienia(SWZ) w postępowaniu pn. Usługi doradztwa prawnego 

związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Teatru Rozmaitości”. 

Poniżej treść pytań oraz wyjaśnień Zamawiającego:  

 

Pytanie nr 1: 

W związku z chęcią udziału w ogłoszonym przed Państwa postępowaniu chciałabym 
prosić o informację odnośnie poniższego punktu z Ogłoszenia o zamówieniu na Usługi 
doradztwa prawnego związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Teatru 
Rozmaitości”. 
5.7. 
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 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 – 
załącznik nr 4 do SWZ; 
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Rozumiemy, że referencje lub inny dokument należy dostarczyć zarówno w przypadku 
usług wykonanych, jak i usług powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych 
w okresie 3 lat, jak również w przypadku kiedy okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, czy to się zgadza? 
Czy warunek podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów również 
dotyczy usług wykonywanych w okresie 3 lat (lub dłuższym)? 
Odpowiedź na Pytanie nr 1: 

Zamawiający potwierdza, że referencje lub inne dokumenty należy dostarczyć zarówno 

w przypadku usług wykonanych, jak i usług wykonywanych w okresie 3 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Warunek dotyczy również podania wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów 

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych są wykonywane, w okresie 3 lat, jak również w przypadku kiedy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy. 

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dokonuje 

następujących zmian SWZ: 

 

1) Pkt XV.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„Ofertę należy złożyć: do dnia 18.08.2021 r. do godz. 16:00.” 

 

2) Pkt XV.7. SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 18.08.2021 r. o godz. 16:30.” 

 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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