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       Wg rozdzielnika 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa instalacji kogeneracyjnej”. 

W dniach 08 grudnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego podstępowania.  

Zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu  wewnętrznego udzielania zamówień współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w Wodociągach Kościańskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

poniżej przedstawiam treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Wnioskujemy do Zamawiającego o dopuszczenie Wykonawcy posiadającego doświadczenie 

polegające na zaprojektowaniu instalacji kogeneracyjnej o mocy co najmniej 80 kW opartej na biogazie 

produkowanym z osadów ściekowych w ramach jednej umowy oraz budowę instalacji kogeneracyjnej 

o mocy co najmniej 80 kW opartej na biogazie produkowanym z osadów ściekowych (w formie 

wybuduj) w ramach drugiej umowy. 

 

Wnioskujemy do Zamawiającego o dopuszczenie Wykonawcy posiadającego doświadczenie opisane w 

rozdziale 9 ust. 9.3 pkt.9.3.3 litera a) SWZ polegające na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy co 

najmniej 80 kW opartej na biogazie produkowanym z osadów ściekowych (w formie wybuduj) o 

wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto zrealizowane w okresie od 07.2011 do 

31.03.2012(ruch ciągły obiektu). 

 

Prośbę swoją uzasadniamy, faktem iż zadanie, które  wnioskodawca wykonał we wskazanym czasie 

jest daleko bardziej skomplikowane niż zadanie, które jest wymagane w przedmiotowym 

postępowaniu, a w związku z faktem, ze zadanie było wykonywane powyżej 5 lat wstecz, jego wartość 

jest niższa niż wymaga Zamawiający. Zatem prosimy o uwzględnienie naszego wniosku i dopuszczenie 

nas do udziału w niniejszym postepowaniu przetargowym. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie zmienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, który został 

opisany w pkt. 9.3.3) IDW Tom I. Zamawiający określił warunek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.,  w którym to w § 9 pkt. 1 ust. 1) wskazany jest 

również okres ostatnich 5 lat. 

 

Kierownik Zamawiającego 

        PREZES ZARZĄDU 

        /-/ Dawid Borkowski 

 


