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Knurów, 27.04.2021 r. 
MCE/26/28/2021/DW 
 

Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania 

dotyczy: „Modernizacja kotłowni w MSP1”– odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 26.04.2021 r. 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), oraz zapisami rozdziału XIV ust. 2, 3, 4 SWZ, 

odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2021 r. 

pytanie: 

Pytanie: 

Zgodnie z zapisem Rozdz. XIV SIWZ, zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla postępowania pn.:  

„Modernizacja kotłowni w MSP1” w Knurowie – Znak sprawy MCE/26/28/2021/DW: 

1. Pyt. – Dotyczy Warunku udziału w postępowaniu - Rozdz. XIX pkt 4 pkt. 4.2.2  

Prosimy o wyjaśnienie, czy na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający 

dopuszcza dla jednej z wymaganych robót budowlanych, przedłożenie referencji z udziału  

w dwóch robotach budowlanych o łącznej kwocie 200 000,00 zł brutto. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału XIX ust. 4.2.2. SWZ nr MCE/26/28/2021/DW  
z 14.04.2021 r., Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu  dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, wymaga złożenia wykazu 
co najmniej DWÓCH ROBÓT BUDOWLANYCH o wartości brutto minimum 200 000,00 zł 
KAŻDA, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujących swym 
zakresem roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie kotłowni gazowej  
o mocy min. 220 kW KAŻDA.  

Oznacza to, iż Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, 
winien będzie złożyć, aktualne na dzień ich złożenia, podmiotowe środki dowodowe, tj. m.in. 
wykaz dwóch robót budowlanych, o których mowa powyżej, o wartości minimum brutto 
200 000,00 zł każda, obejmujące swym zakresem roboty budowlane polegające na budowie,   
przebudowie, remoncie kotłowni gazowej o mocy min. 220 kW każda wraz z załączeniem 
dowodów określających, czy każda z tych robót została wykonana należycie (referencje).  

W związku z powyższym  Zamawiający nie dopuszcza dla jednej z wymaganych robót 
budowlanych, przedłożenia referencji z udziału w dwóch robotach budowlanych o łącznej kwocie 
200 000,00 zł brutto. Każda z referencji musi dotyczyć robót budowlanych  
o wartości brutto minimum 200 000,00 zł KAŻDA, obejmujące swym zakresem roboty budowlane 
polegające na budowie, przebudowie, remoncie kotłowni gazowej o mocy min. 220 kW KAŻDA. 

Ponadto zgodnie z zapisami rozdziału XIX ust. 4.2.2. SWZ Zamawiający zastrzegł, że  
w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego 
podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać 
spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) 
lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości 
tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia. Natomiast, jeżeli Wykonawca powołuje się 
na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi 
Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio 
uczestniczył. 
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