
 

 
 

Sośnie, dnia 21.07.2021 r. 

Znak postępowania: ZP.271.4.2021 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na 

biomasę na terenie Gminy Sośnie”. 

 

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp”, Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, przekazuje 

treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Pytanie z dnia 16.07.2021 r.: 
 

Warunkiem udziału w postepowaniu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, 

instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy 

Sośnie", w zadaniu nr 3, jest dostarczenie wykazu dostaw wraz z montażem kotłów 

w ilości min. 20 szt. w ramach maksymalnie trzech kontraktów.  

Czy możemy prosić o wyrażenie zgody na poszerzenie ilości kontraktów do pięciu. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyraża zgodę na poszerzenie ilości kontraktów, tym samym zmienia 

warunki udziału określone w pkt. 6.1.4 SWZ na zasadach określonych w sekcji C 

niniejszego pisma. 

 
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

C. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mianowicie: 
 

w rozdziale 6 pkt. 6.1.4 SWZ przed zmianą jest: 
  

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:  

a) w zakresie części 1 zamówienia: 

dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 80 

instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów. 

b) w zakresie części 2 zamówienia: 

                                                 
1 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający wymaga, aby warunek, o którym mowa w Rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ, dotyczył dostaw wykonanych w 
okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 
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dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 

125 instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów. 

c) w zakresie części 3 zamówienia: 

dostawę wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 20 kotłów 

lub pieców c.o. – w ramach maksymalnie trzech kontraktów. 

UWAGA: 
W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się 

doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia               

w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. 

 
 

w rozdziale 6 pkt. 6.1.4 SWZ po zmianie jest: 
 

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat2 przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:  

a) w zakresie części 1 zamówienia: 

dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 80 

instalacji – w ramach jednej lub wielu umów. 

b) w zakresie części 2 zamówienia: 

dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 

125 instalacji – w ramach jednej lub wielu umów. 

c) w zakresie części 3 zamówienia: 

dostawę wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 20 kotłów 

lub pieców c.o. – w ramach jednej lub wielu umów. 

UWAGA: 
W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się 

doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia                 

w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. 

 

D. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące 

terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:   

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 
  

 Termin składania ofert: 04.08.2021 r., godzina 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 
  

 Termin składania ofert: 06.08.2021 r., godzina 10:00. 
 

                                                 
2 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający wymaga, aby warunek, o którym mowa w Rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ, dotyczył dostaw wykonanych w 
okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 
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w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 04.08.2021 r., godzina 10:30. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 06.08.2021 r., godzina 10:30. 
 

E. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.11.2021 r. 
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.11.2021 r. 
 

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia                             

o zamówieniu nr 2021/S 121-318139 z dnia 25/06/2021 oraz zmiany 

postępowania o opublikowanego na: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 

 
H. W załączeniu: 

1) Sprostowanie nr 2021/S 139-369841 opublikowane dnia 21.07.2021 r.  

 
 
 

z up. Wójta 
 

Zastępca Wójta 
/-/ Dariusz Berek 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

