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Wyjaśnienie 5            

              Łomża, dnia 12.07.2018r. 

TEIR/PU/03/2018 

Dotyczy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 

MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło zapytanie 

dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści: 

1. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego na Państwa stronie internetowej oraz naszej rozmowy 

telefonicznej prosimy uprzejmie o wykreślenie poniższych podpunktów z Państwa Ogłoszenia o 

Zamówieniu z dn. 15.06.2018 oraz z SIWZ do w/w ogłoszenia: 

I. Punkt 4.2, podpunkt 2) k): Ogłoszenia o Zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

II. Punkt 9., podpunkt 9.2.11. SIWZ: „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków” 

Treść w/w w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ: 

„Wykonawcy, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

W/w podpunkty pozbawiają szans na wykonawstwo firmy, które np. dysponują biurem projektowym 

współpracującym z innymi zewnętrznymi podmiotami oraz zajmujące się współpracą z branżami 

takimi jak elektryka, sanitarka czy AKPiA. Jest to punkt dyskryminujący firmy aktywne na rynku 

często współpracujące i dzielące się swoją wiedzą z innymi oraz pomagające inwestorom w 

projektowaniu i zdobywaniu niezbędnych zezwoleń i certyfikatów. 

W razie pytań bądź niejasności prosimy uprzejmie o kontakt. Jednocześnie dziękuję z góry za 

możliwie szybką odpowiedź na w/w sugestię. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymieniając w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 9.2  przypadki, w 

których Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty, w  ppkt 11  wskazał, że odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten dotyczy 

podmiotów i osób biorących czynny udział ( w charakterze wykonawców lub doradców) w pracach przy 

przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  ocenie i wyborze najkorzystniejszej 
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oferty.  Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten nie dotyczy podmiotów i osób wykonujących usługi 

projektowe na podstawie odrębnych zamówień również w przypadku, gdy wykonane przez nie projekty 

są załączane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe 

Zamawiający wskazuje, że ww. zapis nie dyskryminuje wykonawców działających równocześnie na 

rynku robót budowlanych i usług projektowych. Zamawiający wskazuje, że na etapie  przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia (przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 

nie korzystał z usług podmiotów i osób spełniających wymogi do złożenia oferty w niniejszym 

postępowaniu. Zamawiający nie zamierza również korzystać z takich usług na dalszych etapach 

postępowania przetargowego.   

Mając na uwadze powyższe oraz w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 

omawianego zapisu Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie spornych zapisów z SIWZ oraz Ogłoszenia 

o Zamówieniu. 

W związku z powyższym zmianie ulega: 

a) Zaproszenie do składania ofert SIWZ - w pkt. 9.2 skreśla się ppkt. 9.2.11.  

b) Ogłoszenie o zamówieniu - w pkt. 4.2 ppkt. 2) skreśla się lit. k. 


