
 
 

Strona 1 z 3 
 

 

       Otwock, 13 lipca 2020 r. 

Zamawiający: 

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 ul. Andriollego 64 

05-400 Otwock 

 
ZP.271.1.2020.OZEC 

Strona internetowa Zamawiającego 
 
 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego którego 

przedmiotem jest: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 
z infrastrukturą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego. Nr postępowania: 
ZP.271.1.2020.OZEC. 
 

Zamawiający – Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na  podstawie 

art. 38 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, uprzejmie 

informuje, że 7.07.2020 r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz zmienia treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ dokonana zgodnie 

z treścią Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540124049-N-2020 z dnia 09-07-2020 r. oraz  

zmiana treści SIWZ dokonana zgodnie z treścią Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540125238-
N-2020 z dnia 10-07-2020 r. (obowiązująca). 
 
Pytanie: 
W nawiązaniu do przetargu pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych  wraz 

z infrastrukturą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego. nr postępowania: 

ZP.271.1.2020.OZEC"przesyłam zapytanie: 

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej,  jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania 

ofert  2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 

publicznej o powierzchni całkowitej  min. 1.500,00 m2, która swoim zakresem obejmowała 

roboty polegające na: wykonaniu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych: sanitarnych, 

gazowych, elektrycznych, teletechnicznych – o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto 

każda? 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego  

zdolności technicznej lub zawodowej określonego w punkcie 6.1.3, 6.1.3.1 SIWZ.  

Ogłoszeniem nr 540124049-N-2020 z dnia 09-07-2020 r. stanowiącym Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia, które dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu numer: 558265-N-2020, z 06-07-2020 r. 

Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej określonego w punkcie 6.1.3, 6.1.3.1 SIWZ. Po ww. zmianie nowe 

brzmienie otrzymuje punkt 6.1.3.1 SIWZ. tj.:   

6.1.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą    

i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej:  

a) dwóch robót budowlanych których każdej przedmiotem była: budowa lub/i przebudowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni całkowitej min. 1.500,00 m2, która 

swoim zakresem obejmowała roboty polegające na: wykonaniu robót ogólnobudowlanych, 

instalacyjnych: sanitarnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych – o wartości nie 

mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych) każda. Zamawiający 
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uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał dwie roboty 

budowlane których każdej przedmiotem była: budowa lub/i przebudowa budynku 

użyteczności publicznej częściowo podpiwniczonego, o więcej niż 1 kondygnacji 

nadziemnej o powierzchni całkowitej min. 1.500,00 m2, która swoim zakresem obejmowała 

roboty polegające na: wykonaniu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych: sanitarnych, 

gazowych, elektrycznych, teletechnicznych – o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł 

brutto (słownie: cztery miliony złotych) każda; 

b) jednej roboty budowlanej której przedmiotem było wykonanie robót polegających na 

zagospodarowaniu terenu zewnętrznego w tym wykonanie: chodników lub/i parkingów. 

     Uwaga I: Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

wykonał ww. roboty opisane w punkcie a) – minimum jednej roboty i w punkcie b), 

w jednym zadaniu (umowie). 

    Uwaga II: W przypadku, gdy ww. zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym   

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa 

powyżej. 

    Uwaga III: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub 

wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 

danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 

publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

 

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w punkcie 6.1.3, 6.1.3.1 SIWZ.  

Ogłoszeniem nr 540125238-N-2020 z dnia 10-07-2020 r. stanowiącym Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia, które dotyczy: Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia numer: 540124049-N-2020 z 09-07- 

2020 r., Zamawiający dokonał kolejnej zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej określonego w punkcie 6.1.3, 6.1.3.1 SIWZ. Po ww. 

zmianie nowe brzmienie otrzymuje punkt 6.1.3.1 SIWZ. tj.:   

6.1.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą    

i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej:  

a) dwóch robót budowlanych których każdej przedmiotem była: budowa lub/i przebudowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni całkowitej min. 1.500,00 m2, która 

swoim zakresem obejmowała roboty polegające na: wykonaniu robót ogólnobudowlanych, 

instalacyjnych: sanitarnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych – o wartości nie 

mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych) każda. Zamawiający 

uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał dwie roboty 

budowlane których każdej przedmiotem była: budowa lub/i przebudowa budynku 

użyteczności publicznej częściowo lub w całości podpiwniczonego, o więcej niż 

1 kondygnacji nadziemnej o powierzchni całkowitej min. 1.500,00 m2, która swoim 

zakresem obejmowała roboty polegające na: wykonaniu robót ogólnobudowlanych, 

instalacyjnych: sanitarnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych – o wartości nie 

mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych) każda; 

b) jednej roboty budowlanej której przedmiotem było wykonanie robót polegających na 

zagospodarowaniu terenu zewnętrznego w tym wykonanie: chodników lub/i parkingów. 

     Uwaga I: Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

wykonał ww. roboty opisane w punkcie a) – minimum jednej roboty i w punkcie b), 

w jednym zadaniu (umowie). 

    Uwaga II: W przypadku, gdy ww. zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym   

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa 

powyżej. 

    Uwaga III: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub 

wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
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danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 

publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

 

W załączeniu: Ujednolicona SIWZ. 
 

 

 
 
 

 

Z poważaniem 
                                                                                                                            Krzysztof Balcerzak  

Prezes Zarządu 

……………………………………. 
(podpis Zamawiającego) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


