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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U . z 2015r., poz. 2164 ze zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania, jakie 
wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem. 

Zapytanie nr 1: 

W związku z zapisami projektu umowy: 

„Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbędą się w I roku po odbiorze wykonania zamówienia 
oraz w V roku obowiązywania gwarancji. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu 
gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o lum Wykonawcę na piśmie z co 
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem." 

Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, czy Zamawiający będzie ustalał terminy przeglądów na 
wszystkich obiektach i budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej? Mamy 
obawy, że przeglądy te będą ustalane losowo co spowoduje duże koszty związane z logistyką 
takiego corocznego przeglądu. Jak Zamawiający planuje to zorganizować? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych w I roku po odbiorze wykonania 
zamówienia oraz w V roku na wszystkich obiektach Partnerów jak i obiektach Gminy 
Mińsk Mazowiecki. Natomiast przeglądy na budynkach mieszkalnych w I jak i V roku 
zostaną wykonane na 10% losowo wybranych budynkach mieszkalnych w każdym 
przeglądzie. Ww. przeglądy będą obywały się w jednym przedziale czasowym. 
W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiednich zmian w SIWZ. 

Zapytanie nr 2: 
Punkt V SIWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie określonych przez Zamawiającego 
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
dopuszczalne jest łączne spełnienie warunków odnoszących się do doświadczenia w realizacji 
inwestycji, poprzez wykazanie jednej inwestycji, w celu wykazania spełnienia dwóch lub 
więcej spośród wymienionych warunków. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem SIWZ wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienie musi 
spełniać wszystkie wymogi zapisane w SIWZ. Zamawiający potwierdza, źe dopuszczalne 
jest łączne spełnienie warunków odnoszących się do doświadczenia w realizacji inwestycji, 



poprzez wykazanie jednej inwestycji, w celu wykazania spełnienia dwóch lub więcej 
spośród wymienionych warunków. 

Zapytanie nr 3: 

Punkt V SIWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie określonych przez Zamawiającego 
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
dopuszczalne jest łączne spełnienie warunków odnoszących się do doświadczenia zawodowego 
osób skierowanych do realizacji zadania, poprzez wykazanie dysponowania jedną osobą, w 
celu wykazania spełnienia dwóch lub więcej spośród wymienionych warunków (połączenie 
funkcji). 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem SIWZ wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienie musi 
spełniać wszystkie wymogi zapisane w SIWZ. Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne 
jest łączne pełnienie warunków odnoszących się do doświadczenia zawodowego osób 
skierowanych do realizacji zadania, poprzez wykazanie dysponowania jedną osobą, w 
celu wykazania spełnienia dwóch lub więcej spośród wymienionych warunków. 

Zamawiający informuję, że prace przewidziane do wykonania w budynku Grupy Zdrowie nie 
są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia tym samym wykonanie instalacji pomp ciepła 
w budynku Grupy Zdrowie nie wchodzi w zakres zadania. Zgodnie z zapisami w załączniku 
nr 1 - Opis przedmiotu Zamówienia 

Ponadto Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ, na które zostaną udzielone 
odpowiedzi w późniejszym terminie. 


