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MOSiR.221.3.2021

Zawiadomienie 
o zmianach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający  –  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w Lubartowie,  Gmina  Miasto
Lubartów, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129),  zmienia treść pkt 9.1.a), pkt
9.1.b) i pkt 11.2.b) w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji  na:  „Dostawę  
i  montaż  trzech  powietrznych  pomp  ciepła  do  podgrzewania  wody  basenowej
i użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR Lubartów”.

Zakres zmian:
a) W p. 9.1.a) SWZ, zamiast treści:

„a) O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy,  którzy wykonali  
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  co  najmniej  1
dostawę  wraz  z  montażem  pompy ciepła,  odpowiadającą  swoim  rodzajem  i
wartością  dostawie  stanowiącej  przedmiot  zamówienia.  Za  dostawę
odpowiadającą  rodzajem  i  wartością  takiej  dostawie  rozumie  się  dostawę  z
montażem lub robotę budowlaną obejmującą montaż pompy ciepła, wykonaną w
ramach jednej inwestycji, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN.”

wprowadza się:
„a) O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy,  którzy wykonali  
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  co  najmniej  1
dostawę  wraz  z  montażem  pomp ciepła,  odpowiadającą  swoim  rodzajem  i
wartością  dostawie  stanowiącej  przedmiot  zamówienia.  Za  dostawę
odpowiadającą  rodzajem  i  wartością  takiej  dostawie  rozumie  się  dostawę  z
montażem lub robotę budowlaną obejmującą montaż  pomp ciepła, wykonaną w
ramach jednej inwestycji, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN.”.

b) W p. 9.1.b) SWZ, zamiast treści:

„b) W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w lita. a)  Wykonawcy
zobowiązani  są  przedstawić  na  wezwanie  Zamawiającego  Wykaz  wykonanych
dostaw  (lub  robót  budowlanych  obejmujących  montaż  pompy ciepła),  
a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  na rzecz
którego dostawy  były  wykonywane,  a  w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie  Wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych



nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW-
SWZ;”

wprowadza się:

„b) W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w lita. a)  Wykonawcy
zobowiązani  są  przedstawić  na  wezwanie  Zamawiającego  Wykaz  wykonanych
dostaw  (lub  robót  budowlanych  obejmujących  montaż  pomp ciepła),  
a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  na rzecz
którego dostawy  były  wykonywane,  a  w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie  Wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW-
SWZ;”

c) W p. 11.2.b) SWZ, zamiast treści:

„b) Wykaz wykonanych dostaw (lub robót budowlanych obejmujących montaż
pompy ciepła),  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie  Wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW-
SWZ;”

wprowadza się:
„b) Wykaz wykonanych dostaw (lub robót budowlanych obejmujących montaż
pomp ciepła)  ,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania



ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie  Wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW-
SWZ;”

Uzasadnienie:

Wprowadzając opisane w zawiadomieniu zmiany (użycie liczby mnogiej zamiast
liczby  pojedynczej  dla  słowa  „pompa”),  Zamawiający  prostuje  oczywiste  omyłki
pisarskie i dostosowuje w sposób adekwatny wymagania stawiane wobec Wykonawcy 
w zakresie jego zdolności technicznej, do przedmiotu niniejszego zamówienia. Zmiany
SWZ nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający wprowadza również stosowne zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu 
i zamieszcza na miniPortalu i stronie www.mosirlubartow.pl.

Zamawiający nie zmienia terminów składania i otwierania ofert.
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