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           Działając w oparciu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytania i odpowiedzi: 

 

59. W treści opublikowanych wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający 

zmodyfikował warunek udziału w postępowaniu, wprowadzając obecnie wymóg, aby 

Wykonawca „wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy co najmniej 100 kWp z podłączeniem do systemu energetycznego 

zasilającego budynek lub zespół budynków, należące do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i 

zakładów opieki medycznej”. Zwracamy jednak uwagę, że nadal zachodzi sprzeczność 

pomiędzy tak sformułowanym warunkiem udziału, a art. 112 ustawy PZP, zgodnie z którym 

Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, czyni to w sposób proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił co prawda zastrzeżenie o braku podstaw 

do żądania doświadczenia w realizacji instalacji na budynku, skoro przedmiotem postępowania 

jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na montowanych na gruncie konstrukcjach 

wsporczych, nadal jednak pozostawił niezasadne powiązanie warunku udziału z konkretną 

klasą budynków. Zwracamy uwagę, że obecnie warunek udziału w postępowaniu wymaga 

jedynie podłączenia wybudowanej instalacji fotowoltaicznej do systemu energetycznego 

zasilającego budynek. Prace obejmujące podłączenie instalacji do systemu zasilającego 
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budynek szpitala lub zakładu opieki medycznej nie różnią się jednak w jakikolwiek istotny 

sposób od takich samych prac obejmujących podłączenie instalacji do budynków innych klas. 

Tym samym niezasadne jest przyjęcie, że Wykonawca, który wykonał budowę instalacji 

fotowoltaicznej z podłączeniem do systemu energetycznego zasilającego budynku lub zespół 

budynków nienależących do klasy 1264 nie będzie dysponował doświadczeniem 

umożliwiającym należytą realizację prac objętych przetargiem – utrzymanie takiego warunku 

stanowiłoby niedopuszczalne ograniczenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Wnosimy tym samym o modyfikację warunku poprzez 

usunięcie fragmentu „należące do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki 

medycznej”.  

60. W odpowiedzi na pytanie nr 21:  

prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „elektrowni fotowoltaicznej” i 

czym różni się elektrownia fotowoltaiczna od instalacji fotowoltaicznej, o której w mowa w pkt 

5.3 ppkt 4 lit. a  

Zamawiający udzielił odpowiedzi:  

Zamawiający wyjaśnia iż pojęcia elektrowni fotowoltaicznej i instalacji fotowoltaicznej traktuje 

jako równoważne.  

Przy obecnym zatem brzmieniu SWZ dochodzi do sytuacji, w której Zamawiający żąda w istocie 

wykazania dwóch robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej, przy 

czym jedna z wybudowanych instalacji (pkt 5.3 ppkt 4 lit. a) posiadać miałaby moc co najmniej 

100 kWp (wartość obniżona przez Zamawiającego z 400 kWp), druga zaś (pkt 5.3 ppkt 4 lit. 

b) – co najmniej 650 kWp. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, że Zamawiający w 

odpowiedzi na pytanie 21b wyraźnie wskazał, że nie wymaga wykazania więcej niż jednej 

elektrowni fotowoltaicznej, wnosimy o usunięcie wymogu z pkt 5.3 ppkt 4 lit. b. W obecnym 

brzmieniu wymóg ten stanowi jedynie powielenie wymogu z pkt pkt 5.3 ppkt 4 lit. a, o 

parametrach istotnie jednak zawyżonych w porównaniu z tymi wskazanymi przez 

Zamawiającego w pkt a. 

Odpowiedź 59-60: Zamawiający dokonał modyfikacji warunku udziału w ust. 5.3 pkt 4) SWZ 

i nadał mu brzmienie: 

 

4) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w 

ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie:  

a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej 

o mocy co najmniej 400 100 kWp z podłączeniem do systemu energetycznego zasilającego 

budynek lub zespół budynków, na czynnych budynkach należących należące do klasy 1264 

PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej,   

oraz, że 



3 
 

b) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie elektrowni 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej łącznie nie mniejszej niż 650kWp, 

oraz, że 

a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o 

mocy zainstalowanej łącznie nie mniejszej niż 400 kWp, 

oraz, że 

b) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji transformatorowej – 

o mocy znamionowej co najmniej 1MW, 

oraz, że 

c) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą budowie linii kablowej SN o wartości co 

najmniej 350.000,00 zł brutto. 

 (Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie wartość robót budowlanych wykonanych 

przez wykonawcę w ramach jednej umowy), 

w przypadku, gdy wartość robót budowlanych wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości 

po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje 

kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie 

co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, 

----------------------------------- 

Zamawiający zmienia terminy: 

- składania ofert i wniesienia wadium na 23.02.2023 r. godz. 10:00 

- otwarcia ofert – 23.02.2023 r. godz. 10:30 

 

Zamawiający dokonał modyfikacji: 

- SWZ, 

- załącznika nr 2 do SWZ – PFU, 

- załącznika nr 3 do SWZ – wzoru umowy. 

- załącznika nr 5 do SWZ – wykaz robót 

 

K A N C L E R Z 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

dr n.med. Jacek Grabowski 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. SWZ – modyfikacja 07.02.2023r. 

2. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty – modyfikacja 25.01.2023r. 

3. Załącznik nr 2 do SWZ – PFU – modyfikacja 07.02.2023r. 

4. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy – modyfikacja 07.02.2023r. 

5. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz robót – modyfikacja 07.02.2023r. 
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