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DO WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 29.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00252194/01, którego przedmiotem zamówienia jest 
przebudowa i wyposażenie części li piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału 
w Gliwicach. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z otrzymanymi pytaniami odnośnie ww. postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 
ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych {tj. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje Państwu treść 
otrzymanych zapytań jak i udzielonych odpowiedzi. 
Pytanie nr 1
W związku z ogłoszeniem postepowania przetargowego dot. Przebudowa i wyposażenie części li piętra budynku głównego w celu

utworzenia Centrum Wsparcia badań klinicznych, proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu z: 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu 

budynku wpisanego w reiestr zabytków o wartości co najmniej 2 OOO 000,00 zł brutto łącznie 

na: 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu 

budynku będącego w strefie ochrony o wartości co najmniej 2 OOO 000,00 zł brutto łącznie 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie zmienia treść pkt 3.4.2, Rozdziału VI SWZ, Podstawy (przesłanki) wykluczenia z

postępowania, warunki udziału w postępowaniu, który otrzymuje aktualnie następujące brzmienie : 
„Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu 
budynku wpisanego w rejestr zabytków lub będącego w strefie ochrony konserwatorskiej, o wartości co najmniej 2 OOO 000,00 zł 
brutto łącznie. 

Pytanie nr 2 Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Obecny termin podany w SWZ 31.036.2022r., w związku z trwającą pandemią 
Covid-16 oraz brakami na rynku, może być nie realny do utrzymania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie podtrzymuje zapisy SWZ. 
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do SWZ tj. ,,Projektowane postanowienia umowy, które zostaną 
wprowadzane do treści umowy" § 17 ust. 3 „ W sytuacji, gdy Agencja Badań Medycznych przedłuży termin realizacji umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy". 

Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 284 ust. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia termin składania i otwarcia 

ofert z dnia 15.11.2021 r. na dzień 18.11.2021 r. - godziny dotycząc składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Tym samym 
zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 14.12.2021 r. na dzień 17.12.2021 r. 
Przedmiotowe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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