
 

 

 

Pisz, dnia 29.11.2022r. 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w 

ramach przedsięwzięcia pn: 

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW 

opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” 

 

Wyjaśnienie III 

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada zdolności techniczne i 

zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia w 

nw. zakresie:_ 

 

Punkt V SWZ, Opis warunków udziału w postępowaniu (…) pkt 2. Litera a) 

a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończyli, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy – w tym okresie – dwie roboty budowlane, polegające 

na budowie kompletnej kotłowni opalanej zrębka leśną z igliwiem w systemie „od 

klucz” o mocy nie mniejszej niż 5,0 MWth oraz wartości roboty nie mniejszej niż 12 

mln PLN. 
 

Prosimy o zmianę tego wymagania i dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców, 

którzy wykażą się zdolnością techniczną i zawodową w ww. zakresie w okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie. 

Zaproponowana zmiana warunków udziału w postępowaniu znacząco zwiększy 

konkurencyjność poprzez umożliwienie złożenia oferty większej liczbie wykonawców, a co za 

tym idzie przełoży się na możliwość wybrania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty z 

szerszego wachlarza propozycji. Zwracamy uwagę, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w par. 9 

ust 4 pkt 1 stanowi iż „ w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w 

postępowaniu, zamawiający może dopuścić aby wykaz(…) dotyczył robót budowlanych 

wykonywanych w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat”. Ponadto, chcielibyśmy zauważyć, że  



 

 

 

rynek energetyczny w związku z pandemią Covid-19, szczególnie w latach 2019-2020 był 

znacznie ograniczony w zakresie realizacji inwestycji. 
 

Wnosimy również o usunięcie lub zmodyfikowanie wymaganej wartości robót, którą 

wykonawca ma wykazać w ramach potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności 

technicznych i zawodowych. Z naszego doświadczenia wynika, że wartość realizacji tego typu 

zadań w latach wcześniejszych oscylowała zdecydowanie poniżej 10 mln PLN. W aktualnej 

sytuacji gospodarczej, przy wysokiej inflacji, odnoszenie się do historycznych wartości robót 

nie wnosi dla Zamawiającego niczego korzystnego w procesie wyboru wykonawcy, a jedynie 

zawęża krąg potencjalnych oferentów. 

 

 
 

Odpowiedź nr 1  

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega pkt V ust. 1 ppkt 2 lit. b) SWZ i przyjmuje 

następującą treść: 

 

a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dwie 
roboty budowlane, polegające na budowie kompletnej kotłowni opalanej zrębka 

leśną z igliwiem w systemie „pod klucz” o mocy nie mniejszej niż 5,0 MWth oraz 

wartości roboty nie mniejszej niż 8 mln PLN. 

 

W związku z powyższą zmianą treści pkt V ust. 1 ppkt 2 lit. b) SWZ, zmianie ulega również 

treść Załącznika nr 6 do SWZ – WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO 

POSTĘPOWANIA. 

Zamawiający informuje, iż z dniem publikacji niniejszego wyjaśnienia Zamawiający publikuje 

ujednoliconą SWZ i Załącznik nr 6 do SWZ uwzgledniające powyższą zmianę.  
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