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Jelenia Góra, 12.01.2023 r. 
RZ.271.92.2022 

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „RENOWACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU 
PAŁACOWO-PARKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE I JEGO ADAPTACJA NA CENTRUM 
KULTURY” (KONTYNUACJA PRZERWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH)” 

                 Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.92.2022.  
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie 
o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 135 
(…) Wnosimy o zmianę treści zapisów SWZ p. 9.1.4 pp. 2), poprzez zmianę wymaganych referencji z: 

2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 
jedno (1) zamówienie polegające lub mające w swoim zakresie przebudowę lub remont obiektu użyteczności 
publicznej o kubaturze minimum 10 000 m3. 

na: 
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 
jedno (1) zamówienie polegające lub mające w swoim zakresie przebudowę lub remont obiektu użyteczności 
publicznej o kubaturze minimum 6 500 m3. 
(…) 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 135 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Zamawiający zmienia zapis pkt 9.1.4.ppkt. 2 Tomu I SWZ, 
który otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno 
(1) zamówienie polegające lub mające w swoim zakresie przebudowę lub remont obiektu użyteczności 
publicznej o kubaturze minimum 5 000 m

3
. 

 
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00516673/01  
z dnia 27.12.2022r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają 
zmianie. 
 
 
 
 
 
                   Anna Tokarczyk 
   Przewodniczący komisji przetargowej 
 

 


