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WYJAŚNIENIE i ZMIANA 

w ogłoszonym publicznym konkursie ofert na: „Aktualizację projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 

2021-2035”. 

 

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek potencjalnego Wykonawcy z prośbą 

o zmianę warunków publicznego konkursu ofert. 

 

Pytanie: 

Zgodnie z zapytaniem Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w 

wykonaniu min. 5 usług polegających na opracowaniu projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub jego aktualizacji dla 

miast o wielkości powyżej 50 tysięcy mieszkańców. 

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany wykazu usług bez wskazania liczy 

mieszkańców lub wskazanie 5 usług w tym min. 3 dla miasta powyżej 50 tysięcy 

mieszkańców. 

Schemat opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta powyżej 50 tys., czy dla miasta powyżej 10 

tysięcy mieszkańców jest analogiczny 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę wnioskowaną zmianę.  

W związku z tym pkt VII ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„VII. Warunki wykonania zamówienia: 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 5 usług polegających na 

opracowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe lub jego aktualizacji, w tym minimum 3 usługi dla miast o wielkości powyżej 50 

tysięcy mieszkańców. 

Powyższe doświadczenie należy przedstawić na wykazie stanowiącym załącznik  

nr 2 do niniejszego zapytania, zawierającym: przedmiot zamówienia, czas realizacji oraz 

nazwę zleceniodawcy. Do w/w wykazu należy załączyć dowody potwierdzające należyte 

wykonanie wykazanych usług (np. umowy, referencje, protokoły odbioru nie zawierające 

uwag).” 

  

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie i zmiana są integralne dla 

ogłoszonego publicznego konkursu ofert i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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Wyjaśnienie podlega udostepnieniu na stronie https://bip.konin.eu 
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