
 

 
 

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii” 

Kalety, dnia 22 lutego 2022 r. 

ZBM.271.02.2022                            

                             

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety 
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” 

 

W związku z otrzymanym w dniu 18 lutym 2022 r. zapytaniem do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, art. 286 ust. 1 i ust. 7 oraz 

art. 287 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień w kwestii: 

 
Pytania dotyczącego „SWZ” pkt 3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa. 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie tego warunku wykonaniem roboty 
budowlanej w zakresie montażu lub instalacji armatury cieplnej o wartości min. 200 000,00 zł bez 
wyszczególnienia, że dotyczy to „stricte” pompy/pomp ciepła. Po zapoznaniu się z dokumentacją 
projektową zauważyliśmy, że poza montażem dwu pomp ciepła w zakresie robót będzie: 
armatura cieplna, automatyka sterująca, roboty ogólnobudowlane, instalacja PV, roboty 
konstrukcyjne dachu. 
 

  
Wyjaśnienie: Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe zapytanie modyfikuje niniejszy warunek 
udziału w postępowaniu zmieniając treść ppkt 3.4.1. ROZDZIAŁU XIX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 
 
      było: 

„3.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej 

           lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

            nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

           krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę odpowiadającą swoim 

           rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: 
 

• robotę budowlaną polegającą na wykonaniu montażu lub instalacji pomp/y ciepła o 

wartości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);  
 

W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia 
dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko 
informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. 

  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na 

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.” 

 

 

 

 



 

 
 

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii” 

 

jest: 

„3.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej 

           lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

            nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

           krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę odpowiadającą swoim 

           rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: 
 

• robotę budowlaną polegającą na wykonaniu montażu/instalacji pomp/y ciepła lub 

innego źródła ciepła o wartości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 

złotych 00/100);  
 

W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia 
dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko 
informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. 

  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na 

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.” 

 
 
Ponadto Zamawiający informuje. że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w dniu 22 lutym 2022 r. opublikowane zostało w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00064828/01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 
 

 Tomasz Galios 
 

                                                                                                        z-ca burmistrza Miasta Kalety 
                        ……………….…………………………..  

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub innej osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Poprawę 
efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii” 
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