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INFORMACJA  

O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                  

/SWZ/     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn. 

„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. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) informuje, że zmianie uległy następujące postanowienia 

treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu: 

1) Rozdz. XI ust. 4 pkt 2) lit. a) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

- wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 10 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 – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

2) Rozdz. XV ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17.12.2022 r.  

3) Rozdz. XVII ust. 1 i 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 13.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 13.30 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
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