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Warszawa, dnia 02.02.2022 r. 

 
 

          
 
         Wykonawcy 
 

 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ADAPTACJA LOKALU PRZY 

UL. TARGOWEJ 66 W WARSZAWIE NA POTRZEBY UTWORZENIA WARSZTATU 

KULINARNEGO "COOKLAB".”  

Numer postępowania: CWR 263.1.2022 

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00036128/01 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b81a9abe-7e99-11ec-beb3-a2bfa38226ab 

ID – miniPortalu: d975627d-23c8-4786-bc81-39824a2ed6c1  

 

 Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” działając na 

podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, iż dokonuje zmian Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w następujący sposób: 

1. ROZDZIAŁ VIII - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ust. 2 pkt 4) lit. a)  

Było: „w okresie ostatnich pięciu lat (liczone wstecz od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert) lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co 

najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane polegające na budowie, modernizacji, remoncie obiektu lub 
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lokalu gastronomicznego, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej  

500 000,00 PLN brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).” 

 

Będzie: „w okresie ostatnich pięciu lat (liczone wstecz od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert) lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co 

najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane polegające na budowie, modernizacji, remoncie obiektu lub 

lokalu, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 500 000,00 PLN brutto 

(każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).” 

 

2. ROZDZIAŁ XVII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

ust. 1  

Było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.03.2022 

r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

Będzie: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

15.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

3. ROZDZIAŁ XVIII - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 1 

Było: Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2022 r. do godziny 12:00. 

Będzie: Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2022 r. do godziny 12:00. 

 

ust. 5 

Było: Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 10.02.2022 r. o godzinie 13:30. 

Będzie: Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 14.02.2022 r. o godzinie 13:30. 
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Jednocześnie informujemy o dodatkowym terminie wizji lokalnej: 

Dodatkowa wizja lokalna zrealizowana zostanie w dniu 09.02.2022 r., godzina 10.00. 

Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ul. Targowej 66 w Warszawie. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał kolejnej zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2022 r. oraz zostało zamieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

 Powyższa informacja zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 
        Centrum Wspierania Rodzin 
            „Rodzinna Warszawa” 
 
           /-/ Beata Chyz-Banek 

       Z-ca Dyrektora 


