
Miejskie Przedsiębiorstwo      Ruda Śląska, dnia 14.10.2019 r. 
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego  Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 
 

Odpowiedź na pytania 
 
 

Dot. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej 
termomodernizacji budynków, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, zgodnie                                    
z opracowanymi audytami energetycznymi wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów.  
 
W związku z otrzymanymi w dniu 14 października 2019 roku pytaniami  do treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia od jednego z Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 1                 
i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielamy odpowiedzi  
podając  poniżej treść pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:   
 
Pytanie wykonawcy: 
 
W zakresie zapisów SIWZ Rozdziału  XIII pkt 3.2.1, czy Zamawiający  dopuszcza akceptację jednej 
z referencji dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej izolacji przeciwwilgociowej na 
kwotę 4907zł brutto?  
 
W mojej opinii kryterium w zakresie wykazania się referencjami odnoszącymi się jedynie do 
kwoty usługi za zrealizowanie projektu nie jest do końca miarodajne, gdyż jest to kwestią 
indywidualną Wykonawcy określającą za jaką kwotę jest w stanie dane zlecenie zrealizować, a 
nie odzwierciedla rzeczywistego zakresu oraz wartości projektowanych robót. 
 
Zamawiający: 
 
Zamawiający  dopuszcza akceptację jednej z referencji dotyczącej opracowania dokumentacji 
projektowej izolacji przeciwwilgociowej na kwotę 4907zł brutto. 
 
Zamawiający dokonuje tym samym zapisów SIWZ w punkcie 3.2.1. w rozdziale XIII dotyczącym 
zdolności technicznej i zawodowej.: 
 
Jest:  
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał : 
- co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu termomodernizacji 
budynku  na kwotę minimum 5 000 zł brutto każda (niezależnie od ilości części (zadań), na które 
Wykonawca składa ofertę. 
- co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu izolacji 
przeciwwilgociowej budynku  na kwotę minimum 5 000 zł brutto każda (niezależnie od ilości 
części (zadań), na które Wykonawca składa ofertę 
- co najmniej 1 (jedna) usługa polegające na opracowaniu projekt instalacji c.o.  budynku  
na kwotę minimum 4 000 zł brutto. 
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Powinno być:  
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał : 
- co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu termomodernizacji 
budynku  na kwotę minimum 5 000 zł brutto każda (niezależnie od ilości części (zadań), na które 
Wykonawca składa ofertę. 
- co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu izolacji 
przeciwwilgociowej budynku  na kwotę minimum 4 000 zł brutto każda (niezależnie od ilości 
części (zadań), na które Wykonawca składa ofertę 
- co najmniej 1 (jedna) usługa polegające na opracowaniu projekt instalacji c.o.  budynku  
na kwotę minimum 4 000 zł brutto. 
 

Treść powyższej odpowiedzi stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać się o udzielenie 
zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.  

Jednocześnie Zamawiający,  działając  na podstawie art. 11c ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  dokonuje zmiany zapisów ogłoszenia o zamówieniu: 

 

Ogłoszenie nr 540218574-N-2019 z dnia 14-10-2019 r. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 606842-N-2019 
Data: 07/10/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27354564700000, ul. ul. 1 Maja  218, 41-710  Ruda 
Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2420133 , e-mail zamowienia@mpgm.com.pl, faks 
322 420 881. 
Adres strony internetowej (url): https://mpgm.com.pl/ 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3 
W ogłoszeniu jest:  
- co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu termomodernizacji budynku 
na kwotę minimum 5 000 zł brutto każda (niezależnie od ilości części (zadań), na które 
Wykonawca składa ofertę. - co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu 
izolacji przeciwwilgociowej budynku na kwotę minimum 5 000 zł brutto każda (niezależnie od 
ilości części (zadań), na które Wykonawca składa ofertę - co najmniej 1 (jedna) usługa 
polegające na opracowaniu projekt instalacji c.o. budynku na kwotę minimum 4 000 zł brutto 
W ogłoszeniu powinno być: 
 - co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu termomodernizacji budynku 
na kwotę minimum 5 000 zł brutto każda (niezależnie od ilości części (zadań), na które 
Wykonawca składa ofertę. - co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu 
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izolacji przeciwwilgociowej budynku na kwotę minimum 4 000 zł brutto każda (niezależnie od 
ilości części (zadań), na które Wykonawca składa ofertę - co najmniej 1 (jedna) usługa 
polegające na opracowaniu projekt instalacji c.o. budynku na kwotę minimum 4 000 zł brutto 
Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany  zostały opublikowane na stronie Zamawiającego oraz 
upublicznione w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 października 2019 roku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Kopia – OZ 

Sporządził: Joanna Szykowska 


