
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W WARSZAWIE NA POTRZEBY UTWORZENIA

WARSZTATU KULINARNEGO "COOKLAB".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361648891

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stara 4

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-231

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: tel. +48 536 10 00 04, +48 536 10 00 08

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumwspieraniarodzin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00045198/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-02 14:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036128/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
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Przed przygotowaniem oferty możliwe jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej przyszłego
miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi Wykonawcom uzyskanie
informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym
istniejącego obiektu.
Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
Wizja lokalna zrealizowana zostanie w dniu 01.02.2022r., godzina 10.00. Spotkanie odbędzie
się w lokalu przy ul. Targowej 66 w Warszawie.
Z uwagi na stan epidemiczny wizja lokalna odbędzie się wyłącznie w sytuacji braku możliwości
narażenia Wykonawcy na ryzyko zachorowania, na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem lub
osobą umocowaną przez Dyrektora.

Zamawiający udostępnia dokumentację projektową na stronie internetowej prowadzonego
postępowania: https://archiwum.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-
130-tys-zlotych/2022-r/16448-adaptacja-lokalu-przy-ul-targowej-66-w-warszawie-na-potrzeby-
utworzenia-warsztatu-kulinarnego-cooklab-cwr-263-1-2022 i informuje jednocześnie, że projekty
dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa (po uprzednim umówieniu się z pracownikiem
Zamawiającego na konkretny termin).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu;
Załącznik nr 3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy;
Załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej;
Załącznik nr 5. Wykaz robót budowlanych;
Załącznik nr 6. Wzór umowy;
Załącznik nr 7. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
Załącznik nr 8. Specyfikacja techniczna materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych;
Załącznik nr 9. Wykaz osób;
Załącznik nr 10. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

Po zmianie: 
Przed przygotowaniem oferty możliwe jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej przyszłego
miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi Wykonawcom uzyskanie
informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym
istniejącego obiektu.
Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
Wizja lokalna zrealizowana zostanie w dniu 01.02.2022r., godzina 10.00. Spotkanie odbędzie
się w lokalu przy ul. Targowej 66 w Warszawie.
Z uwagi na stan epidemiczny wizja lokalna odbędzie się wyłącznie w sytuacji braku możliwości
narażenia Wykonawcy na ryzyko zachorowania, na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem lub
osobą umocowaną przez Dyrektora.

Zamawiający udostępnia dokumentację projektową na stronie internetowej prowadzonego
postępowania: https://archiwum.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-
130-tys-zlotych/2022-r/16448-adaptacja-lokalu-przy-ul-targowej-66-w-warszawie-na-potrzeby-
utworzenia-warsztatu-kulinarnego-cooklab-cwr-263-1-2022 i informuje jednocześnie, że projekty
dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
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Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa (po uprzednim umówieniu się z pracownikiem
Zamawiającego na konkretny termin).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu;
Załącznik nr 3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy;
Załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej;
Załącznik nr 5. Wykaz robót budowlanych;
Załącznik nr 6. Wzór umowy;
Załącznik nr 7. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
Załącznik nr 8. Specyfikacja techniczna materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych;
Załącznik nr 9. Wykaz osób;
Załącznik nr 10. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

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.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 0/00 PLN) na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) 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 gastronomicznego, o wartości każdej roboty
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budowlanej co najmniej 500 000,00 PLN brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej
umowy).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi aktualny wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, która/e będzie/ą uczestniczyć w realizacji
zamówienia posiadającą/posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.
Wyżej wymieniona osoba/osoby winna/winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art.
12-16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o
których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa;
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa
budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy
wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane
do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją,
stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo
budowlane oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie
Wykazu osób – Załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.

Po zmianie: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 0/00 PLN) na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) 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).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi aktualny wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, która/e będzie/ą uczestniczyć w realizacji
zamówienia posiadającą/posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.
Wyżej wymieniona osoba/osoby winna/winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art.
12-16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o
których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa;
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa
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budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy
wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane
do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją,
stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo
budowlane oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie
Wykazu osób – Załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 12:00

Po zmianie: 
2022-02-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 13:30

Po zmianie: 
2022-02-14 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-11

Po zmianie: 
2022-03-15

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00045198/01 z dnia 2022-02-02
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