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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.027.2020.RB o

projektowej i wykonanie robót budowlanych w

„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 7 do obowiązujących przepisów 

ochrony przeciwpożarowej” oraz budowa

 

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn

treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38   ust. 1 ustawy 

Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający po

odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 

(2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 

stronie. 

Wobec powyższego Zamawiający udziela następ

 

Pytanie1: 

Cytując SIWZ Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej: 

- jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze min. 25 000 m³, w ramach której 

wykonano roboty związane z dociepleniem przegród budowlanych zewnętrznych,

 - jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z 

ostrzegawczym, dla budynku o kubaturze min. 25 000 m³. 

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej: 

- jeden projekt budowlany termomodernizacji budynku o kubaturze min. 25 000 m³, w ramach którego zaprojektowano 

docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę instalacji fotowoltaicznej. 
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                                                               Katowice, dnia

UCZES

O UDZIELENIE ZAMÓWIE

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ II 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.Opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

dostosowanie budynku Domu Studenta nr 7 do obowiązujących przepisów 

ochrony przeciwpożarowej” oraz budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), jeśli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38   ust. 1 ustawy 

Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający po

odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 

(2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z 

ący przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Cytując SIWZ Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej: 

udowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze min. 25 000 m³, w ramach której 

wykonano roboty związane z dociepleniem przegród budowlanych zewnętrznych, 

jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z 

ostrzegawczym, dla budynku o kubaturze min. 25 000 m³.  

) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej:  

eden projekt budowlany termomodernizacji budynku o kubaturze min. 25 000 m³, w ramach którego zaprojektowano 

docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę instalacji fotowoltaicznej. 
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Katowice, dnia 13.11.2020 r.  

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.027.2020.RB 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Opracowanie dokumentacji 

ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

dostosowanie budynku Domu Studenta nr 7 do obowiązujących przepisów 

niepełnosprawnościami. 

dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 

. zm.), jeśli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38   ust. 1 ustawy 

Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił 

odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 

(2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z 

ący przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 

Cytując SIWZ Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż:  

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej:   

udowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze min. 25 000 m³, w ramach której 

jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem 

) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

eden projekt budowlany termomodernizacji budynku o kubaturze min. 25 000 m³, w ramach którego zaprojektowano 

docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę instalacji fotowoltaicznej.  
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- jeden projekt budowlany, którego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem dostosowanie budynku o 

powierzchni użytkowej min. 8 000 m2 do zgodności z wymaganiami ochrony p

przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje warunki udziału w postępowaniu i uzna warunek za spełniony dla budynku o kubaturze 

min. 10 000 m³. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

Rozdział III ust. 2 pkt 1) lit a)  SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

„Zdolność techniczna: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

najmniej: 

 jedną robotę budowlaną polegającą na termomoderniz

wykonano roboty związane z dociepleniem przegród budowlanych zewnętrznych,

 jedną robotę budowlaną polegającą na 

systemem ostrzegawczym, dla budy

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej:

 jeden projekt budowlany termomoderniz

zaprojektowano docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę 

instalacji fotowoltaicznej. 

 jeden projekt budowlany, którego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem dostosowanie 

budynku o powierzchni użytkowej 

budowę lub przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym. 

 

Przez 1 robotę budowlaną/jeden projekt budowlany  Zamawiający rozumie odpowiednio robotę 

budowlaną/projekt budowlany wykonywaną/

obejmującej w/w. zakres prac oraz wymaganą wartość. Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunków 

udziału poprzez łączenie opisanych powyżej robót budowlanych/proje

czterech zamówieniach/ inwestycjach odpowiednio dla każdej roboty/projektu budowlanego pod warunkiem 

wykazania w/w. zakresów oraz ich wymaganych wartości. W przypadku łączenia zakresów dotyczących robót z 

projektami budowlanym (realizacja w formule zaprojektowanie 
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tórego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem dostosowanie budynku o 

powierzchni użytkowej min. 8 000 m2 do zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w tym budowę lub 

przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym.  

Czy Zamawiający zmodyfikuje warunki udziału w postępowaniu i uzna warunek za spełniony dla budynku o kubaturze 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

SIWZ otrzymuje brzmienie: 

zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze min. 15

wykonano roboty związane z dociepleniem przegród budowlanych zewnętrznych, 

jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym 

systemem ostrzegawczym, dla budynku o kubaturze min. 15 000 m³.  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

e wykonał w sposób należyty co najmniej: 

jeden projekt budowlany termomodernizacji budynku o kubaturze min. 15 000 m³,

zaprojektowano docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę 

jeden projekt budowlany, którego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem dostosowanie 

budynku o powierzchni użytkowej min. 3 500 m2 do zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w tym 

budowę lub przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym. 

Przez 1 robotę budowlaną/jeden projekt budowlany  Zamawiający rozumie odpowiednio robotę 

ą/projekt budowlany wykonywaną/-y przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia, 

obejmującej w/w. zakres prac oraz wymaganą wartość. Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunków 

udziału poprzez łączenie opisanych powyżej robót budowlanych/projektów budowlanych 

zamówieniach/ inwestycjach odpowiednio dla każdej roboty/projektu budowlanego pod warunkiem 

wykazania w/w. zakresów oraz ich wymaganych wartości. W przypadku łączenia zakresów dotyczących robót z 

projektami budowlanym (realizacja w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) wystarczające 
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tórego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem dostosowanie budynku o 

rzeciwpożarowej, w tym budowę lub 

 

Czy Zamawiający zmodyfikuje warunki udziału w postępowaniu i uzna warunek za spełniony dla budynku o kubaturze 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co 

15 000 m³, w ramach której 

wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

000 m³, w ramach którego 

zaprojektowano docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę 

jeden projekt budowlany, którego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem dostosowanie 

do zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w tym 

budowę lub przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym.  

Przez 1 robotę budowlaną/jeden projekt budowlany  Zamawiający rozumie odpowiednio robotę 

y przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia, 

obejmującej w/w. zakres prac oraz wymaganą wartość. Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunków 

któw budowlanych lecz nie więcej niż w 

zamówieniach/ inwestycjach odpowiednio dla każdej roboty/projektu budowlanego pod warunkiem 

wykazania w/w. zakresów oraz ich wymaganych wartości. W przypadku łączenia zakresów dotyczących robót z 

i wykonanie robót budowlanych) wystarczające 
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będzie złożenie dla tego zakresu wykazu robót (załącznik nr 1E do SIWZ), w którym Wykonawca wskaże również 

usługę projektową wykonaną w ramach danego zamówienia/inwestycji. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:

-  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ 

-  wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ

oferta zostanie najwyżej oceniona) oraz

-  wykaz usług, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 3) SIWZ

najwyżej oceniona)” 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z  

art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                           Przewodniczący Komisji Przetargowej:
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będzie złożenie dla tego zakresu wykazu robót (załącznik nr 1E do SIWZ), w którym Wykonawca wskaże również 

usługę projektową wykonaną w ramach danego zamówienia/inwestycji.  

powyższego warunku w oparciu o: 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ 

wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, któr

oraz 

wykaz usług, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 3) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z  

art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                           Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Agnieszka Maj 

i Zarządzania 
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będzie złożenie dla tego zakresu wykazu robót (załącznik nr 1E do SIWZ), w którym Wykonawca wskaże również 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz 

(dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

(dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie 

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z  

ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                           Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

Zatwierdzam: 

 

mgr Agnieszka Maj – Z-ca Kanclerza 

ds. Inwestycji  

i Zarządzania Logistycznego 
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