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ZMIANA  SWZ
„Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni III”

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. Rozdział XI, pkt 1, ppkt 4, lit.a SWZ otrzymuje brzmienie:

4)  Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zdolność techniczna - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

Część 1 wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane (zakończone i oddane do użytkowania)
polegające na budowie* kotłowni na biomasę drzewną typu zrębki o mocy co najmniej 3
MW każda robota,  w tym Zamawiający  wymaga aby  jedna z  ww.  robót  zrealizowana
została w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Część 2 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 2 dostaw ładowarek kołowych hydraulicznych teleskopowych

Do Części 1
Zamawiający,  w celu   zapewnienia  odpowiedniego poziomu konkurencji  w postępowaniu dopuszcza  aby wykaz
wykonanych robót budowlanych potwierdzający spełnienie w/w warunku dotyczył okresu  nie dłuższym niż 10 lat
przed  upływem  terminu  składania  ofert  zgodnie  z  §  9  ust.  4  pkt  1)  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i
Technologii  z  dnia  23.12.2020  r.  w sprawie  podmiotowych  środków dowodowych oraz  innych  dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, tj. okres 10 ostatnich lat.
*Zamawiający przez realizację inwestycji budowlanej rozumie wykonywanie robót budowlanych zgodnie z definicją
określoną art. 3 pkt  6) ustawy Prawo budowlane. 

Do obu części
Warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  w  zakresie  doświadczenia
zawodowego, musi być spełniony:

 przez Wykonawcę samodzielnie, lub

 przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie, lub

 w  przypadku  Wykonawców  występujących  wspólnie  -  samodzielnie  przez  co  najmniej  jednego  z
Wykonawców występujących wspólnie,

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót i/lub 
Świadectwa Przejęcia lub równoważnego dokumentu i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, jeśli przedmiotem realizacji były roboty budowlane. 

2. Rozdział XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.09.2022 r.



3. Rozdział XVI pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

     Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2022 r., 
     do godziny 9:00

4. Rozdział XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 r., o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego - pok. nr 226 

            Zatwierdził:      

                 Zastępca Burmistrza
                   Ireneusz Kiendyś

Hajnówka, dnia 03.08.2022 r.
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