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Odpowiedź na pytania 

 
 

Dot. zamówienia na termomodernizację budynku przy ul. Kokota 127-129-131  w Rudzie Śląskiej 
realizowaną w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019 poz. 1843, zwanej dalej „ustawą”) Zamawiający informację o zmianie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
 
W rozdziale XIII w punkcie 3.2.1 Zamawiający dokonuje zmian: 
 
Tekst: 
 
Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa 
lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie 
w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 
22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa (roboty wskazane w pdpk a) 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 doświadczenia 
 
Zastępuje się tekstem: 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków 
określonych w pkt 3.1 Wykonawcy wykazują łącznie – Zamawiający nie formułuje w tym zakresie 
szczególnego sposobu spełnienia warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy. 
 
Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą się ubiegać                                      
o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.  
 
Reszta zapisów umowy pozostaje bez zmian. 
 
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.  
 
Działając na podstawie art. 11c i 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w dniu 23 października  w Biuletynie Zamówień Publicznych, dalej „BZP” pod 
numerem 540210894-N-2020 zostały opublikowane ogłoszenia o zmianie ogłoszenia  o zamówieniu                    
Nr 596285-N-2020 opublikowanego w BZP w dniu 12-10-2020. 

 

 
 

 
 
 


