
 
Piła, dnia 13.09.2022 r. 

L.dz. 3706 /GWDA/ZP/13/22/AO 
 

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: dostawa fabrycznie nowej wysokoobrotowej 
dmuchawy promieniowej na łożyskach powietrznych wraz z montażem i rozruchem na terenie 
oczyszczalni ścieków GWDA w Pile Nr postępowania GWDA/ZP/13/22/AO. 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami 
oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany treści SWZ.  
 
 
PYTANIE NR 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenia realizacji dostaw w/w urządzeń do zakładów 
przemysłowych innych niż oczyszczalnie ścieków, np. elektrownie? 
 
ODPOWIIEDŹ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza potwierdzenia realizacji dostaw dmuchaw do innych zakładów 
przemysłowych. 

 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, 
dokonuje zmiany treści SWZ ww. postępowania: 
 
Zmianie podlega: 
 

1. ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 1, ppkt 1.2. lit. d) 
 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających ten warunek 
udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy do 
oczyszczalni ścieków dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym 
bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW. 

 
TREŚĆ PO ZMIANIE: zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających ten warunek 
udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy dmuchaw 
promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o 
mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW. 

 



 
 

 
2. ROZDZIAŁ VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, pkt 3, ppkt 3.2. 

 
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw 
wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że 
Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy do oczyszczalni ścieków dmuchaw 
promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi  
o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW, wraz ze wskazaniem przedmiotu dostawy, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz 
należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.  
 
TREŚĆ PO ZMIANIE:  w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw 
wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że 
Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy dmuchaw promieniowych z silnikiem 
synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w 
przedziale 100-120 kW, wraz ze wskazaniem przedmiotu dostawy, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z 
Załącznikiem nr 7 do SWZ.   
 

3. Zmianie podlega „załącznik nr 7 – wykaz dostaw”. Nowy wzór w załączeniu do niniejszego 
pisma. 

 
Dokonane zmiany treści SWZ wiążą Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ, w tym wyznaczone 
terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
 
W załączeniu: 

1. zal_nr_7_do_swz_wykaz_dostaw po ZMIANIE 
 
 
 

………………………………………….. 
(kierownik zamawiającego) 


