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1. Prosimy o usunięcie z listy warunków udziału w postępowaniu wymagań określonych w 
pkt. V.3.A.1 ppkt.1) SIWZ: „posiadają aktualny, wdrożony System Zarządzania Jakością, 
zgodny z ISO 9001:2015 lub równoważny system certyfikacji”.  
Przytoczony zapis SIWZ jest niezgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020” (dalej: Wytyczne), gdyż wyraźnie narusza postanowienia wskazane w  rozdziale 
6.5.2 Wytycznych, dotyczące sposobu opisywania przedmiotu zamówienia i określania 
warunków udziału w postępowaniu. 
Posiadanie certyfikatu ISO winno być wymogiem stawianym producentom towarów, 
urządzeń lub wykonawcom powtarzalnych usług, a nie firmom realizującym roboty 
budowlane. Tymczasem przedmiotem niniejszego postępowania  jest udzielenie 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Świadczy o tym chociażby nazwa 
zamówienia – „Budowa kotłowni kogeneracyjnej(…)”, ale również i przede wszystkim 
obowiązkowe określenie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem nazw i kodów 
Wspólnego Słownika Zamówień: „42 25 10 00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy 
elektrowni i elektrociepłowni”. Zatem stawianie bezwzględnego wymogu posiadania 
certyfikatu ISO 9001:2015 wykonawcy zamówienia polegającego na wykonaniu robót 
budowlanych, tudzież każdemu z członków ewentualnego konsorcjum, jest kryterium 
przewyższającym wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia i 
prowadzi do wyeliminowania z udziału w postępowaniu większości wykonawców 
zainteresowanych pozyskaniem niniejszego zamówienia i posiadających odpowiednie 
zdolności techniczne oraz potencjał. Taki sposób redagowania zapisów SIWZ niesie 
negatywne skutki dla wielu wykonawców, jak również dla Zamawiającego – ogranicza 
ilość potencjalnych oferentów, zwiększając tym samym wysokość złożonych ofert (bądź 
jednej oferty) oraz może budzić podejrzenia celowego ograniczenia dostępu do udziału w 
postępowaniu, co w przypadku współfinansowania inwestycji ze środków publicznych 
przyznanych przez POIS, grozi surowymi konsekwencjami dla Beneficjenta. 
Proponujemy zatem usunięcie z SIWZ wymagania określonego w pkt. V.3.A.1 ppkt.1) bądź 
przeredagowanie go w taki sposób, aby wymóg posiadania certyfikatu ISO 9001:2015 
dotyczył jedynie producentów kluczowych urządzeń dostarczanych w ramach realizacji 
przedmiotu umowy. 
 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie podziela przedstawionego poglądu. Norma ISO 9001 to, najprościej mówiąc, 
zestaw wytycznych, dzięki którym dana organizacja jest w stanie najpierw wdrożyć, a 
następnie doskonalić, system zarządzania jakością — w każdym tego słowa znaczeniu: od 
standardów obsługi klienta, przez kwestie logistyczne, po zgodność z normami 
obowiązującego prawa. Warto dodać również, że wytyczne, dotyczące wprowadzania ISO 
9001 są uniwersalne. Nie dotyczą bowiem tylko jakości konkretnego wyrobu, ale procesów 
porządkujących pracę danej firmy. Dzięki temu standard ten mogą wdrożyć zarówno 
przedsiębiorstwa usługowe, jak i produkcyjne. 
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Odwołując się – tylko pomocniczo – do systemu prawnego zamówień publicznych, można 
wskazać zapis w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.25 ust.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych („w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający . . .” - §13 
ist.1 pkt. 4 – o treści: 
” W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności - 
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez 
wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do 
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich”. 
 

  
2. W świetle wymagań wskazanych pkt. V.3.A.1 ppkt.2) SIWZ: „posiadają aktualny, 

wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z ISO 45001:2018 
lub równoważny system certyfikacji”, prosimy o informację czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na etapie składania oferty przedstawi 
dokumenty potwierdzające, iż jest on w trakcie procedury uzyskiwania certyfikatu 
zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z normą ISO 45001:2018 
i uzyska ten certyfikat przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
Zgodnie z harmonogramem wdrożenia ISO 45001:2018 uzyskamy certyfikat przed 
końcem bieżącego roku, co w przypadku realizacji zamówienia w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”, daje gwarancję posiadania certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z normą ISO 45001:2018 przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, a zatem powinno być potraktowane jako spełnienie kryterium 
wystarczającego do należytego wykonania zamówienia. 

 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający, bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, nie może uwzględnić powyższego wniosku. Warunki udziału w postępowaniu 
muszą być potwierdzone w terminie składania ofert.  
 
3. Prosimy o umożliwienie uczestnikom postępowania polegania na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Na rynku jest bardzo niewielu wykonawców, którzy samodzielnie 
są w stanie spełnić wszystkie postawione przez Zamawiającego kryteria udziału w 
postępowaniu: dotyczące kompetencji oraz systemów zarządzania, wiedzy i 
doświadczenia, dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach, sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Brak możliwości korzystania z zasobów innych podmiotów 
odbiera wielu wykonawcom szansę na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu 
i w konsekwencji ogranicza uczciwą konkurencję.  Należy wyraźnie zaznaczyć, iż w 
zakresie niniejszego zamówienia jest między innymi: wykonanie dokumentacji 
projektowej, wybudowanie budynku dla kotłowni i elektrociepłowni, wybudowanie 
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kotłowni parowej oraz wybudowanie elektrociepłowni gazowej. Tak szerokie spektrum 
prac winno być wykonane przez co najmniej cztery specjalistyczne podmioty: biuro 
projektowe, firmę budowlaną, dostawcę technologii kotłowni parowej i dostawcę 
technologii elektrociepłowni. Na rynku funkcjonuje tylko jeden wykonawca specjalizujący 
się w tych czterech zakresach prac jednocześnie. Zatem brak możliwości korzystania z 
zasobów innych podmiotów de facto zmusza pozostałych wykonawców ubiegających się 
o pozyskanie zamówienia do zawarcia umowy konsorcjum z innymi wykonawcami. Jest to 
znaczące ograniczenie swobody kształtowania stosunków między podmiotami i 
utrudnienie wzięcia udziału w postępowaniu przez uniemożliwienie zbudowania 
optymalnego w takich przedsięwzięciach układu generalny wykonawca – podwykonawcy. 
Wprowadzenie do SIWZ mechanizmu opisanego w art. 22a PZP umożliwiłoby wzięcie 
udziału w postępowaniu przetargowym większej ilości wykonawców (co z pewnością 
byłoby korzystne dla Zamawiającego), a jednocześnie, poprzez zastrzeżenie warunku 
wskazanego w art. 22a ust. 4. PZP  („W odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane.”), dałoby Zamawiającemu rękojmię 
należytego wykonania każdego z kluczowych zakresów zadania przez specjalistę w danej 
dziedzinie. 

 
ODPOWIEDŹ pod pytaniem nr 4 
 
4. Prosimy o zmodyfikowanie zapisów pkt. VI.1 SIWZ poprzez dodanie informacji, iż 

kluczowe części zamówienia mogą zostać wykonane przez podwykonawcę, który 
udostępnił swoje zasoby wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. Pozostawienie zapisów pkt. VI.1 SIWZ w niezmienionej formie 
(„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia obejmujących: a) dokumentację projektową; b) kompletację i montaż 
kotłowni parowej; c) kompletację i montaż układu technologicznego wysokosprawnej 
kogeneracji; d) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonych 
gwarancji.”) powoduje, iż wykonawca, który nie specjalizuje się w realizacji wszystkich 
kluczowych części zamówienia jednocześnie (a taki na tynku funkcjonuje tylko jeden), 
zostaje zmuszony do zawarcia umowy konsorcjum z innymi wykonawcami. Jest to 
znaczące ograniczenie swobody kształtowania stosunków między podmiotami i 
utrudnienie wzięcia udziału w postępowaniu przez uniemożliwienie zbudowania 
optymalnego w takich przedsięwzięciach układu generalny wykonawca – podwykonawcy. 
Wprowadzenie zaproponowanej zmiany w SIWZ dopuści do postępowania większą ilość 
potencjalnych wykonawców, a jednocześnie da Zamawiającemu rękojmię należytego 
wykonania każdego z kluczowych zakresów zadania przez specjalistę w danej dziedzinie. 

 
ODPOWIEDŹ na pytanie 3 i 4 
Zamawiający, zapisami Rozdz. V SIWZ wskazał na możliwość wspólnego składnia ofert, przez 
dwóch lub większej liczby wykonawców. 
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5. Prosimy o zmodyfikowanie zapisów SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

punkcie XIV.II.2.2.2., tj.: „Kryterium K2: Czas do remontu kapitalnego agregatów”. Zapisy 
w obecnym kształcie umożliwiają zdobycie kompletu punktów za to kryterium jedynie w 
przypadku zaoferowania agregatu o czasie pracy do remontu kapitalnego wynoszącym co 
najmniej 90 000 motogodzin. Obecnie na Polskim rynku funkcjonuje jeden wykonawca, 
który jest w stanie zaoferować taki agregat – jest to firma ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie. Pozostawienie powyższego kryterium w obecnej formie oraz brak 
modyfikacji pozostałych warunków udziału w postępowaniu (wskazanych w punktach 1-
4 niniejszego pisma) i kryteriów oceny ofert powoduje, iż jedynym podmiotem mającym 
realne szanse na start w niniejszym postępowaniu i pozyskanie przedmiotowego 
zamówienia jest ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. Przypominamy, iż zgodnie z „Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020”, Beneficjent nie może opisywać przedmiotu zamówienia, 
warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert w sposób powodujący 
uprzywilejowanie jednego wykonawcy i wyeliminowanie pozostałych. Pozostawienie 
zapisów SIWZ w formie niezmienionej będzie naruszeniem Wytycznych. Proponujemy 
zatem modyfikację punktu XIV.II.2.2.2. SIWZ poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia:  
„2.2.2. Kryterium K2: „Czas do remontu kapitalnego agregatów”: waga: 13% 

• maksymalna ilość punktów do zdobycia: 13 pkt. 
• minimalny wymagany czas do remontu kapitalnego: 65 000 motogodzin. 
• maksymalny brany pod uwagę czas do remontu kapitalnego: 80 000 motogodzin. 

Uwaga: oferty z czasem do remonty mniejszym niż 65 000 motogodzin zostaną 
odrzucone. W wypadku ofert z czasem do remontu kapitalnego agregatu 
kogeneracyjnego większym od 80 000 motogodzin, do punktacji oferty zostanie przyjęty 
maksymalny czas – 80 000 motogodzin.”, oraz dostosowanie wzoru przedstawionego w 
punkcie XIV.II.2.3. ppkt.2) SIWZ w następujący sposób: 
 
  

 
ODPOWIEDŹ 
Według wiedzy Zamawiającego na wspólnym rynku unijnym funkcjonuje większa liczba 
podmiotów, które w ramach wskazanego kryterium są w stanie zaoferować okres czasu, 
umożliwiający uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ramach przedmiotowego kryterium. 
Podkreślamy jednocześnie, iż jest to tylko jedno z czterech  kryteriów wyboru, o najmniejszej 
możliwej do uzyskania liczbie punktów (w każdym z pozostałych trzech kryteriów można 
uzyskać ponad 2 razy więcej punktów niż we wskazanym kryterium). A istotą stosowania 
kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej jest różnicowanie ofert (oferowanych warunków 
wykonania), a nie eliminacja (odrzucenie) ofert. 

 
 


