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Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/25/2020  

                        
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych 
do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia. Nr sprawy 
WZ/25/2020. 
 
W związku z pytaniem zadanym przez Wykonawcę, przekazuję poniżej treść pytania wraz  
z odpowiedzią.  
  
Pytanie  
Czy za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w Części I SIWZ pkt VIII ppkt 
2.3.2. b) (…) wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa) studia wykonalności lub 
projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji 
instalacji geotermalnych oraz pkt XXI ad. 2 część 2 - w kryterium – Doświadczenie personelu 
Zamawiający uzna udział jako autor lub współautor projektów robót geologicznych na 
poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych? 

 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca zwraca się o 
modyfikację warunku zgodnie z poniższym: 
Część I SIWZ pkt VIII ppkt 2.3.2. b) (…)  
Obecny zapis: 
wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa) studia wykonalności lub projekty 
budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji instalacji 
geotermalnych 
Proponowany zapis: 
wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa) studia wykonalności lub projekty 
budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji instalacji 
geotermalnych lub projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód 
termalnych 
O analogiczną zmianę wnosimy w odniesieniu do Części I SIWZ pkt XXI ad. 2 część 2 - w 
kryterium – Doświadczenie personelu tj. o dodanie „lub projekty robót geologicznych na 
poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych”. 
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W przekonaniu Wykonawcy powyższa modyfikacja warunku udziału w postępowaniu pozwoli 
na rozszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców nie powodując przy tym obniżenia 
kompetencji zespołu. 
 

Odpowiedź  
Tak.  
Zamawiający wyjaśnia, że doświadczenie eksperta w postaci udziału, jako autor lub 
współautor, w wykonaniu projektów robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód 
termalnych, będzie spełniało wymagania wskazane w SIWZ. 
Jednocześnie, aby postanowienia SIWZ nie budziły wątpliwości, na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn. zm), Zamawiający dokona odpowiednich zmian SIWZ, poprzez doprecyzowanie 
brzmienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, odnoszących się do 
Części 2 zamówienia - Geotermalne źródła energii.  
 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu 
składania ofert zamieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego, na której 
udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokonywanymi zmianami. 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                Marcin Jamiołkowski 


