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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” 
nr: KISA/TOt/21/I/2022_INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA_OŚ_GIGABLOK 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 1: 
 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na 
terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach" zwracamy się z prośbą o zmianę 
treści wymagań dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w punkcie VIII.2.2) 
SIWZ 
 
Obecnie punkt ten brzmi: 
 
VIII.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące: 
(...) 
2) "posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie: wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 200 kWp. 
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prosimy o zmianę wymagań na brzmienie: 
 
VIII.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące: 
(...) 
2) "posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie: wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 200 kWp lub co najmniej jedną 
robotę budowlaną polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej 
niż 700 kWp". 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadanej wiedzy 
i doświadczenia, wskazany w pkt. VIII.2.2) SWZ, pozostaje wiążący. 
 

Pytanie 2: 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na 
terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach" zwracamy się z prośbą o wydłużenie 
terminu składania ofert do dn. 08.08.2022. 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, które 
wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 02.08.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 02.08.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 
 

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 

   Andrzej Cebula  Andrzej Hołda 


