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BZP.271.1.709.2016.PF 
 

    Wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę opracowania Projektu Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031, 
ogłoszonego w dniu 27.07.2016 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 160659 - 2016). 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zamieszczamy odpowiedź, jaka została udzielona w związku  
z przesłanym przez Wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
przetargu (pisownia oryginalna): 

PYTANIE: Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę opracowania Projektu 
Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na 
lata 2017-2031 

Niniejszym składam pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę 

opracowania Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Miasta Radomia na lata 2017-2031. 

W punkcie IX pkt. 2 podpunkt 2.1. widnieje zapis dotyczący wiedzy i doświadczenia wykonawcy.  

Czy w świetle zapisów zawartych w punkcie IX pkt 2. podpunkt 2.1. Zamawiający dopuszcza 

wykazanie wykonania usługi opracowania Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, dla której  

w ramach przeprowadzania procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko uzyskano 

odstąpienie od konieczności opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko? 

Chciałbym równocześnie zaznaczyć, iż w ramach przeprowadzania procedury Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na Środowisko dla Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, ze względu na koncepcyjny charakter tego opracowania (w odróżnieniu od Planu Zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe nie zawiera harmonogram, kosztów, źródeł finansowania 

działań), w większości przypadków uzyskuje się odstąpienie od opracowania Prognozy Oddziaływania na 

Środowisko. Prognoza Oddziaływania na Środowisko wymagana jest głównie przy opracowywaniu 

dokumentów planistycznych, m. in. Planów Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

Planów Gospodarki Niskoemisyjnej czy Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w pkt. IX.2.1. SIWZ określił, iż uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy  
i doświadczenia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w ramach wykonanych głównych 
usług, co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. 2 opracowania dotyczące 
aktualizacji lub sporządzenia założeń do planu lub planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe wraz z prognozą ich oddziaływania na środowisko, dla gminy/miasta o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tysięcy, które zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy lub Rady Miasta -  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie (…). 

W związku z powyższym Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia 

wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał usługi (opracowania) spełniające w/w wymogi, natomiast 

Zamawiający nie określił czy w ramach wykonanych usług uzyskano odstąpienie bądź też nie od 

konieczności opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko, w ramach przeprowadzania procedury 

Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

Z up. PREZYDENTA MIASTA  

                                                                          Aneta Ćwiklińska 

                                   p.o. Kierownika Biura Zamówień Publicznych 


