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Rogów, 26.10.2020 r. 

Znak sprawy: IRG.271.09.2020 

            

      Do wszystkich uczestników postępowania 

Dot.: „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku 

Dużym z wykorzystaniem OZE” 

 

Gmina Rogów, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przekazuje odpowiedź na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę kryterium, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 

1 pkt 3) lit. b) zdolność techniczna i zawodowa na poniższy: 

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: 

 

Projektant branży sanitarnej - posiadający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone 

okresem posiadania uprawnień) i uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacji w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz mający doświadczenie polegające na opracowaniu min. 

dwóch dokumentacji projektowych związanych z zasilaniem obiektu centralą grzewczą z 

zastosowaniem sprężarkowych pomp ciepła, współpracujących z instalacją fotowoltaiczną. 

Projektant branży elektrycznej - posiadający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone 

okresem posiadania uprawnień) i uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacji w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 

sanitarnej, oraz posiadający min. 5 lat doświadczenia zawodowego, który kierował robotami 

budowlanymi z zakresu branży sanitarnej w ramach co najmniej jednej roboty budowlanej, w 

zakres której wchodziła dostawa i montaż centrali grzewczej z zastosowaniem sprężarkowej 

pompy ciepła, współpracującej z instalacją fotowoltaiczną. 

Kierownik robót elektrycznych - min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie zawodowe. 

 

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy 

niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub w stosunku do którego, ze względu na 

sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia 

(art. 22 ust. 1 ustawy PZP). 

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotowego zamówienia i stopień jego skomplikowania, 

dodatkowy wymóg doświadczenia zawodowego kadry technicznej opisany w SIWZ, nie jest 

niezbędny, zwłaszcza że przy tak opisanym warunku znaczna część tego okresu może 
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obejmować pracę przy jakichkolwiek, nawet najprostszych robotach budowlanych oraz 

projektowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postepowaniu. 
 

 

2. Pytanie 

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę kryterium, o którym mowa w Rozdziale XVII. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert poprzez zmianę: 

a) 0 pkt za brak doświadczenia w kierowaniu, 

b) 10 pkt za kierowanie 1 lub więcej robotami. 

 

Wymóg legitymowania się przez kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych 

doświadczeniem zawodowym na ponad 3 robotach, a także uzależnienie od tego warunku 

punktacji w kryterium wybory Wykonawcy, jest warunkiem nadmiernym, nieuzasadnionym 

potrzebą zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywane przez odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę. Określone przez Zamawiającego doświadczenie nie może utrudniać 

uczciwej konkurencji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium. 

 

 

 

3. Pytanie  

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy do 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zmiana ma na celu ochronę przedsiębiorstw przed utratą płynności finansowej w związku z 

kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Niniejsze regulacje dopuszcza Ustawa z dnia 19 

czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 

zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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