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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/4/PN/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „03940-Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy tramwajowo- autobusowej na osiedle Swojczyce 
we Wrocławiu”. 
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienie w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o zmianę zapisów z :  
„9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska 
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m toru pojedynczego wraz 
z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku;  
9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 
wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu 
co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim o długości co najmniej 500 m;  
9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 1000 m 
w terenie miejskim.”  
Na:  
„9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska 
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m toru pojedynczego wraz 
z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku;  
9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu 
co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim o długości co najmniej 500 m;  
9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 1000 m 
w terenie miejskim. „ 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 1)  
Zamawiający informuje, że skreśla w Części SWZ Instrukcji dla Wykonawców pkt 9.1.1.1., 9.1.1.2. oraz 9.1.1.3 
o treści: 
„9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska 
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m toru pojedynczego wraz 
z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku;  
9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 
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wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu 
co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim o długości co najmniej 500 m;  
9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 1000 m 
w terenie miejskim.” 
 
I zastępuje następującym brzmieniem: 
9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy  budowy lub przebudowy torowiska 
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 200 m  toru podwójnego lub 400 m toru pojedynczego wraz 
z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku; 
9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu 
co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim  o długości co najmniej 500 m; 
9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 1000 m 
w terenie miejskim 
 
Pytanie nr 2 
W części I dokumentacji zamówienia tj. Instrukcji dla wykonawców zgodnie z: 
9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu tj. muszą dysponować:  
9.1.1. zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek 
dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki - w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich 
łączny potencjał techniczny i zawodowy, w takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(wzór w Załączniku 4) przy czym jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył; Warunek ten uważa się za spełniony jeśli:  
9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska 
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m toru pojedynczego wraz 
z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku;  
9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu 
co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim o długości co najmniej 500 m;  
9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 1000 m 
w terenie miejskim”.  
Prosimy o zmianę okresu, w którym należy wykazać wykonanie dokumentacji wymienionych w w/w punktach z lat 
trzech do sześciu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 
 
Pytanie nr 3 
Ponadto Zamawiający wymaga aby :  
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„9.1.2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby 
odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:  
9.1.2.1. Projektant w specjalności torowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako 
projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub 
przebudowy torowiska tramwajowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m toru pojedynczego 
wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku oraz posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej, o których mowa w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, 
zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi 
przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji,  
9.1.2.2. Projektant w specjalności drogowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako 
projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie 
budowy lub przebudowy lub remontu co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim o długości co najmniej 500 m oraz 
posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o 
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie 
z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji,  
9.1.2.3. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych (1 osoba) 
posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej 
tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o średnicy co 
najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 1000 m w terenie miejskim oraz 
posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane.”  
Jednocześnie nie precyzując w jakim okresie czasu przedmiotowe doświadczenie projektantów winno być wykazane 
i udokumentowane. Wnioskujemy o wprowadzenie jednolitego okresu jak dla punktu 9.1.1 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 23.12.2020r 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, nie określa okresu czasu w jakim doświadczenie ww. osób winno być wykazane.  
 
Pytanie nr 4  
W punkcie 22.2.2. jest mowa o kierowniku budowy, a tabela dotycząca punktacji dotyczy projektanta torowego. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 (Zmiana nr 2) 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ w pkt. 22.2.2 akapit 2 o treści:  
„Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji 
zamówienia (B) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:” 
 
i zastępuje następującym brzmieniem: 
„Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko projektanta branży torowej wyznaczonego do uczestniczenia 
w realizacji zamówienia (B) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:” 
 
Pytanie nr 5 
W punkcie 22.2.3 jest mowa o projektancie branży drogowej, a tabela dotycząca punktacji dotyczy projektanta 
drogowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 (Zmiana nr 3) 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ w pkt. 22.2.3 akapit 2 o treści:  
„Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika robót drogowych wyznaczonego do uczestniczenia 
w realizacji zamówienia (D) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:” 
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i zastępuje następującym brzmieniem: 
„Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko projektanta branży drogowej wyznaczonego do uczestniczenia 
w realizacji zamówienia (B) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:” 
 
Pytanie nr 6 
W w/w punktach w pytaniach nr 4 i 5 z tabel dotyczących punktacji w zakresie doświadczenia projektantów torowego 
i drogowego nie wynika, czy Zamawiający aby uzyskać dodatkowe punkty winien dysponować dwoma lub trzema 
projektantami w danej branży z odpowiednim doświadczeniem, czy dodatkowe doświadczenie może dotyczyć tego 
samego projektanta, który będzie spełniał warunek udziału w postępowaniu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zgodnie z zapisami pkt 22.2.2. akapit 5 Instrukcji dla Wykonawców w zakresie doświadczenia projektanta branży 
torowej: 
„Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko  projektanta branży torowej więcej niż jednej 
osoby w celu oceny kryterium (DT) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, 
która spełnia warunek o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia wymagania ww. 
kryterium.” 
 
oraz 
 
Zgodnie z zapisami pkt 22.2.3. akapit 5 Instrukcji dla Wykonawców w zakresie doświadczenia projektanta branży 
drogowej: 
„Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko  projektanta branży drogowej więcej niż jednej 
osoby w celu oceny kryterium (DD) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, 
która spełnia warunek o którym mowa w pkt. 9.1.2.2. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia wymagania ww. 
kryterium.” 

Pytanie nr 7 
Prosimy o wskazanie w opz punktu 7.41 o którym mowa m.in. w paragrafie 3 p. 1 umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 (Zmiana nr 4) 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ Wzorze umowy § 3 ust. 1 o treści: 
„Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.) z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10  października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 t.j.) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w liczbie osób 
gwarantującej prawidłowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie czynności wskazanych w pkt. 
7.41 OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.” 
 
I zastępuje następującym brzmieniem: 
„Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.) z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10  października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 t.j.) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w liczbie osób 
gwarantującej prawidłowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie czynności wskazanych w pkt. 
7.40 OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.” 
 
Zmiana nr 5 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ Wzorze umowy § 11 ust 1 ppkt e) o treści: 
„e) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 7.41 Opisu Przedmiotu  
Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy – w wysokości 2.000 zł;” 
 
I zastępuje następującym brzmieniem: 
„e) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 7.40 Opisu Przedmiotu  
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Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy – w wysokości 2.000 zł;” 
 
Zmiana nr 6 
Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony załącznik nr 1 do IDW -Formularz 
ofertowy.  
 
Zmiana nr 7 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ instrukcji dla Wykonawców pkt. 11.2 oraz 11.3. o treści: 
„11.12. Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia w  sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 11.6 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 
pkt 4) ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Punkt 11.12 stosuje się.  
11.13. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt. 11.10 do 11.12. stosuje się 
odpowiednio. 
 
I zastępuje następującym brzmieniem:  
„11.12. Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia w  sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 11.10 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 
1 pkt  1, 2 i 4) ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy,  ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Punkt 11.11 stosuje się.  
11.13.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt. 11.10 do 11.12. stosuje się 
odpowiednio.” 
 
Zmiana nr 8 
Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony załącznik nr 4 pn. Wzór oświadczenia 
o wykonaniu usług.  
 
Zmiana nr 9 
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 
- składania ofert na dzień 15.04.2021r. godzina: 09:00 
- otwarcia ofert na dzień 15.04.2021r. godzina: 12:00 
- termin związania ofertą na dzień 13.07.2021r. (zmianie ulega punkt 20 Instrukcji dla Wykonawców).  
 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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