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  Katowice, 29.09.2022 r. 
 
 
Nr postępowania: 2/2022/NP 
 
 
 

 
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium 
wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz 
produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.” 
 
 
 
 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium 

wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz produkcji 

wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym”, do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie Wykonawcy dotyczące wyżej wymienionego postępowania.  

Działając zgodnie z art. 143 ust. 2 w związku z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 135 

ust. 6 w zw. z art. 157 ust. 1 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

W związku z powyższym Zamawiający: 

 
1. Przedstawia treść informacji przesłanej w dniu 26.09.2022 r. od Wykonawcy dotyczącej 

prowadzonego postępowania:  
 

 
Szanowni Państwo, 
zwracamy się z pytaniem i wnioskiem dot. warunków udziału zarówno w odniesieniu do doświadczenia 
zawodowego osób, jak i samego wykonawcy. Wnosimy o zmianę warunków udziału w taki sposób, aby 
dopuszczalne było wykazanie się przez Wykonawcę oraz ekspertów projektami infrastrukturalnymi (zamiast 
w branży energetycznej/górniczej). W naszej ocenie, w ostatnich latach w obszarze górnictwa i energetyki 
projektów było niewiele, co przedkłada się na znaczne zawężenie konkurencyjności prowadzonego 
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postępowania. Warunki udziału w postępowaniu powinny być określone na minimalnym poziomie, 
tj. nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego 
wykonania, a tym samym nie mogą być określane ponad poziom niezbędny do osiągnięcia celu, jakim jest 
wyłonienie wykonawcy, który będzie zdolny prawidłowo zrealizować zamówienie. 
 
 
  

2. Udziela odpowiedzi:  
 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu 
w powyższym zakresie. 


