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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej 

zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne 

budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej”. 

 

 

Pytanie: 

Z treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ ( punkt III.3.2. ogłoszenia i punkt IV 
podpunkt 1.2. SIWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW) wynika, że 
Wykonawca chcą spełnić wymagania Zamawiającego musi wykazać, że cyt. „w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dokumentacje 
projektowe dotyczące budynku użyteczności publicznej nie mniejszej jak 10 000 m3." 

Jednocześnie z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Programie Funkcjonalno - 
Użytkowym, który stanowi załącznik do SIWZ wynika jednoznacznie, że przedmiot 
zamówienia stanowi: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej obejmującej 
następujące elementy: 

1. Wielobranżowy projekt budowlany w zakresie: 
a/ projekt zagospodarowania terenu (z magazynem biomasy i dojazdem do magazynu, 
b/ projekt architektoniczno-budowlany docieplenia budynku szkoły, c/ projekt 
posadowienia ścianki wspinaczkowej, d/ projekt konstrukcji wsporczej turbiny 
wiatrowej, 
e/ projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynków zabytkowych 

z przeznaczeniem na sale lekcyjne, f/ projekt architektoniczno-budowlany 
rozbudowy sali gimnastycznej z przeznaczeniem na widownię, 

2. Projekty branżowe: 



      3. Pozostałe elementy dokumentacji: a/ informacja do Planu BIOZ, 
b/ projekty wykonawcze w pełnym zakresie wyszczególnionym wyżej w punkcie 1 i 2, 

(projekty uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w 
rozwiązaniach materiałowych, detalach architektonicznych, instalacjach, wyposażeniu 
technicznym oraz robotach związanych z zagospodarowaniem terenu), c/ 
dokumentacja powykonawcza, d/ instrukcje obsługi i eksploatacji, 

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji. 

Uwzględniając wszystkie przytoczone powyżej fakty wnioskujemy o : 

1. Uzupełnienie treści ogłoszenia i SIWZ ( punkt 111.3.2. ogłoszenia i punkt IV 
podpunkt 1.2. SIWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW) o dodatkowe wymaganie dotyczące wymaganego 
udokumentowania doświadczenia Wykonawcy o treści: 
a/„  Ponadto Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej jedną dokumentację projektową ( budowlaną i wykonawczą ) dotyczącą 
modernizacji obiektu użyteczności publicznej, obejmującą swoim zakresem łącznie : 
- termomodernizację obiektu, 
- modernizację/budowę źródła energii cieplnej opalanego biomasą wraz z zapleczem 
magazynowym biomasy w standardzie i technologii wymaganej przez 
Zamawiającego, 
- budowę instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie c.w.u., 
- budowę instalacji fotowoltaicznej, 
- budowę instalacji małej elektrowni wiatrowej ( MEW ). 
b/„  Ponadto Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą posadowienia i wykonania ścianki 
wspinaczkowej. 

a/ projekt architektoniczny magazynu biomasy i przebudowy pomieszczeń 
kotłowni. 

b/ projekt modernizacji zaplecza socjalnego sali sportowej. 
c/ projekt technologiczny źródła ciepła, 
d/ projekt wewnętrznych instalacji: c.o., c.t., 
e/ projekt wewnętrznych instalacji: w z, cwu, cyrk i ppoż., 
f/ projekt instalacji kolektorów słonecznych, 
g/ projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla zespołu kuchnia/stołówka oraz 

dla sali 
 sportowej z zapleczem socjalnym, 

h/ projekt sieci cieplnej. 
1/ projekt instalacji elektrycznych i AKPiA 



W naszej ocenie ( uwzględniając interdyscyplinarny - wielobranżowy charakter 
zamówienia opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym 
załącznik do SIWZ ), uzupełnienie treści ogłoszenia i SIWZ o w/w wymagania jest 
korzystne dla Zamawiającego i jednocześnie gwarantuje zachowanie ustawowo 
wymaganej zasady uczciwej konkurencji, to znaczy dopuszczenie do złożenia oferty 
podmioty dysponujące udokumentowanym doświadczeniem odpowiadającym 
specyficznym wymaganiom Zamawiającego. Zaniechanie zmiany w/w warunku 
skutkować będzie dopuszczeniem do udziału w przedmiotowym postępowaniu 
podmiotów, które nie posiadają wymaganego doświadczenia - adekwatnego do 
specyficznych wymagań Zamawiającego, tym samym stanowić będzie czyn 
naruszenia ustawowo wymaganej zasady uczciwej konkurencji. 

2. Ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia w treści ogłoszenia i treści SIWZ w 
sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 

Zaniechanie w/w zmiany - ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia powoduje 
niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia, tym samym stanowić może podstawą 
do żądania unieważnienia przedmiotowego postępowania przetargowego na skutek braku 
możliwości złożenia przez Wykonawcę konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

AD1. Punkt III.3.2 ogłoszenia i punkt IV podpunkt 1.2. pozostają bez zmian. 

AD2. Opis przedmiotu zamówienia jest jednolity w ogłoszeniu (punkt II1.4 ppkt 3.1.1.), 
SIWZ (punkt II 1.3 ppkt 3.1.1) i PFU (rozdział I pkt 1 Etap 1). 
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