
 

   

 

Warszawa, dnia  15.09.2021 r. 
ZP.RB.MP.1.2021 L.dz. DZP.261..2021                                                                     
 

 
Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: przebudowę pomieszczeń na potrzeby 
Wydziału Zarządzania w Gmachu Nowym Technologicznym w Warszawie przy ul. Narbutta 85 w podziale 
na części: Część I Adaptacja pomieszczeń 102 i 103 na salę dydaktyczną; Część II Przebudowa pomieszczeń 
laboratoryjnych; numer referencyjny ZP.RB.MP.1.2021. 

 
 
Szanowni Państwo, 
Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz działając na 
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy w załączonych plikach przetargowych nie zaszła pomyłka dotycząca przedmiarów 
robót. Przedmiar sanitarny pn. „Remont pomieszczeń 102 i 103 I piętro w skrzydle wschodnim budynku 
„Nowej Technologii” PW” (część 1 zamówienia – Adaptacja pomieszczeń 102 i 103 na salę dydaktyczną) 
jest taki sam jak przedmiar instalacji wentylacji pn. „Remont sal komputerowych na kondygnacji I piętra w 
budynku „Gmach Nowy Technologiczny” PW (część 2 zamówienia – przebudowa pomieszczeń 
laboratoryjnych). Prosimy o weryfikację ww. przedmiarów. W załączeniu przesyłam pliki PDF, których 
dotyczy pytanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający usunął zamieszczone w folderze „przedmiary cz.I”/„Przedmiar2-Narbutta 85 Sala 
komputerowa” pliki: 
PR_WEN_20210716_Narbutta 85_Sala komputerowa.pdf 
WEN_PR_210716_Narbutta 85 Sala komp.ath  
które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia dla części II. 
 
 
Zmianie ulega załącznik do SWZ – Przedmiary cz. II  
Otrzymuje brzmienie: 
Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiający usuwa w/w pliki ze strony internetowej 
prowadzonego postępowania https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=8086 
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Zmianie ulega Tom I (Instrukcja dla Wykonawców), pkt. 10, ppkt. 10.2.1) 
Było: 
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych 
lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w 
przypadku Polski: z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem. 

 
Otrzymuje brzmienie: 
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych 
lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w 
przypadku Polski: z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed jego złożeniem. 
 

 
 
W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, termin składania ofert 
pozostaje bez zmian tj. 28.09.2021r. do godziny 11:00. 
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