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Warszawa, 15 listopada 2022 r. 

 

Numer sprawy: 02/ZP/2022 

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej 

ustawą na: Wykonanie kompleksowej, kompletnej  wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach zadania pn. „Modernizacja 

Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy”. 

 

Zamawiający – Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy działając na podstawie 

art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, informuje o złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ  

w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez 

Zamawiającego. 

 

PYTANIE 1:  

Prośba o zmianę warunków: 

1. zdolność techniczna lub zawodowa: 

z :....wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy lub przebudowy budynku 

użyteczności publicznej o funkcji widowiskowej - kina w którym znajduje się co najmniej jedna 

sala wyposażona w min. 130 miejsc siedzących ( zakończonej uzyskaniem pozwolenia na 

budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł 

brutto.." 

na: 

"... wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy lub przebudowy budynku 

użyteczności publicznej o funkcji widowiskowej - kina w którym znajduje się co najmniej 

jedna sala wyposażona w min. 130 miejsc siedzących lub sali koncertowej, wyposażonej  

w minimum 250 miejsc siedzących  ( zakończonej uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

pozwolenia na użytkowanie) o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę treści SWZ. 

 

PYTANIE 2: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę kryterium oceny  pkt XX SWZ 

kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia tj. rozszerzenie  o inne projekty o funkcji widowiskowej inne niż kina  

zmiana z 
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"...wykonanie lub wspólne wykonanie 2 projektów kin..." 

zmiana na: 

wykonanie lub wspólne wykonanie 2 projektów o funkcji widowiskowej: kina lub sali 

koncertowej lub sali widowiskowej w centrum kultury lub widowni sceny teatru 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę treści SWZ. 
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