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Zgorzelec, dnia 04.10.2021 r. 
 
 
 

 
Pytania i odpowiedzi – część 4 

 
Zamawiający, SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu,  

ul. Groszowa 1, informuje iż wpłynęły zapytania od jednego  

z Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: 

 „Budowa kotłowni gazowej przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”. 

 
Pytanie nr 1: 

zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę warunków udziału  

w postępowaniu pkt 7 (2) 2.1. SIWZ 

z: 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali co najmniej: - 1 (jedno) zamówienie polegające na 

zaprojektowaniu kotłowni gazowej, w której co najmniej jeden kocioł 

będzie o mocy minimum 2 MW, łączna moc kotłowni powyżej 5 MW;  

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali co najmniej: - 2 (dwa) zamówienia polegające  

na budowie kotłowni gazowej, wykonanej w formule „zaprojektuj  
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i wybuduj” z wykorzystaniem kotłów gazowych lub układu kogeneracji 

gazowej o łącznej mocy (cieplna i elektryczna) powyżej 5 MW;  

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali co najmniej – 1 (jedno) zamówienie polegające  

na zaprojektowaniu i budowie instalacji odgazowania próżniowego  

o wydajności min 3m3/h.” 

na: 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali co najmniej: - 1 (jedno) zamówienie polegające  

na zaprojektowaniu kotłowni gazowej, w której co najmniej jeden kocioł 

będzie o mocy minimum 2 MW, łączna moc kotłowni powyżej  

5 MW;  

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali co najmniej: - 2 (dwa) zamówienia polegające  

na budowie kotłowni gazowej, wykonanej w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” z wykorzystaniem kotłów gazowych lub układu kogeneracji 

gazowej o łącznej mocy (cieplna i elektryczna) powyżej 5 MW;  

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali co najmniej – 1 (jedno) zamówienie polegające  

na zaprojektowaniu i budowie instalacji odgazowania próżniowego  

o wydajności min 3m3/h.” 



 

lub zamiennie zamiast wykonania zadań opisanych w pkt a) b) i c)  

 

d) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie,  należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie, 

którego zakres przedmiotowy obejmował zaprojektowanie 

instalacji kotła lub kotłów gazowych lub gazowo-olejowych  

lub olejowych o sumarycznej Mocy cieplnej minimum 15 MWt;   

 

e) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, 

a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie, 

którego zakres przedmiotowy obejmował budowę  

oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę  

do eksploatacji instalacji kotła lub kotłów gazowych lub olejowo-

gazowych lub olejowych o sumarycznej Mocy cieplnej minimum 

15 MWt. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zaproponowana przez Wykonawcę zmiana 

warunków udziału w postępowaniu opisana w punktach: a), b) i c) 

została wprowadzona przez Zamawiającego w modyfikacji SIWZ 

(opublikowano na stronie: sec.com.pl w  dniu 28.09.2021 r.). 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału  

w postępowaniu  zaproponowanych przez Wykonawcę i opisanych 

w punktach: d) i e). 

 

 

                  
____________________                ____________________ 
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