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02/ZEC/2022 

Odpowiedź na zapytanie 

 

dot. zapytania ofertowego: Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina   

Ciepłowni w Kolnie 

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający na 

podstawie rozdziału VII Zapytania ofertowego udziela odpowiedzi: 

 

Zapytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań do spełnienia  w zakresie posiadania odpowiedniego 

poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia - rozdział V pkt 4 ppkt 1 

Zapytania ofertowego 

1. Obecnie wymagane jest: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonanie  minimum  jednej roboty o podobnym 

charakterze i zakresie w tym na wykonanie demontażu i montażu komina stalowego o wysokości 

minimum 30 metrów i średnicy 1000 mm  

2. Proponowana:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonanie minimum  jednej roboty o podobnym 

charakterze i zakresie w tym na wykonanie montażu komina stalowego o wysokości minimum 30 

metrów i średnicy minimum 1000mm. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Rozdział V pkt 4 ppkt 1 Zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: 

„W zakresie posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania 

zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże że:  

1) wykonawca zobowiązany jest wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonanie minimum jednej roboty o podobnym charakterze i zakresie w tym wykonanie montażu 

komina stalowego o wysokości minimum 30 metrów i średnicy minimum 1000 mm. Wykaz 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych – o podobnym charakterze z podaniem 

ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 4a.” 

 

 

Wiceprezes Zarządu 

Marcin Gromadzki  


