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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Zakup, dostawa i rozładunek kotłów dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach 

zadania „Wymiana pieców do ogrzewania 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. 

Pytanie: 

Proszę określić czy wymagania mocy nominalnej dla kotłów dwufunkcyjnych odnoszą się do mocy 

nominalnej na cele centralnego ogrzewania czy na cele ciepłej wody użytkowej? Te parametry nigdy 

nie są najednym poziomie a różnica jest 3-5 kW. Moc nominalna na C W U jest wyższa od mocy 

nominalnej na CO. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymagania odnoszą się do mocy nominalnej na cele centralnego 

ogrzewania. 

Pytanie: 

Wymagacie Państwo od dostawcy kotłów gazowych i peletowych oraz kotła olejowego gwarancji 60 

miesięcy oraz dodatkowej gwarancji na 12, 24 lub 36 miesięcy. Bardzo proszę o wyjaśnienie na co ma 

być wystawiona gwarancja 60 miesięcy i dodatkowa 12,24,36 miesięcy. Chcemy zaznaczyć że na kotły 

gazowe, peletowe i olejowe producenci wystawiają gwarancję w zależności od marki i typu kotła na 24 

miesiące maksymalnie na 60 miesięcy (w większości kotłów gazowychjest to gwarancja 24 miesiące),w 

przypadku kotłów na pelet gwarancja na podzespoły elektroniczne jest zawsze 24miesiące. My jako 

ewentualni dostawcy kotłów nie możemy być gwarantami, gwarancji udziela zawsze producent. 

Gwarancja 24 miesiące lub więcej jest udzielana przez producenta urządzenia pod warunkiem że 

urządzenie zostało poprawnie zamontowane przez wyspecjalizowanych fachowców. Jaką będziemy 

mieli pewność, że kotły zostaną zamontowane poprawnie? Każdy kocioł gazowy peletowy i olejowy 

musi być zamontowany przez fachowców z uprawnieniami którzy zarejestrują urządzenie u producenta 

i wtedy na tej podstawie producent udziela gwarancji. 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że gwarancja ma być wystawiona na wszystkie elementy na okres minimum 

24 miesiące (zmiana SIWZ). Dodatkowy okres gwarancji jest dobrowolny. W przypadku gdy gwarancja 

producenta nie obejmuje wszystkich zamawianych elementów lub jej okres jest zbyt krótki należy 

uzyskać od producenta dokument zwiększający zakres gwarancji lub wydłużający jej okres. 

Zgodnie z zapisem we wzorze umowy §11 pkt. 3 - „Gwarancją objęte są urządzenia zamontowane 

zgodnie z przepisami przez osoby mające stosowne uprawnienia oraz zaleceniami producenta 

zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi urządzenia." 


