
Gmina Mińsk Mazowiecki 
ul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP 8222146576 Mińsk Mazowiecki, dnia 02.08.2017 

RI.271.1.11.2017 

Z M U N A TREŚCI SIWZ NR 5 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) informuję, iż w ww. postępowaniu dokonuje się zmian treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zmiany te dotyczą: 

1. Rozdziału 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarci ofert) ust. 1-2 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z: 

1) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 08.08.2017 

roku, godz. 11:00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 

Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 08.08.2017 roku, godz. 11:15 

na zapis: 

1) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 09.08.2017 

roku, godz. 11:00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 

Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 09.08.2017 roku, godz. 11:15 

2. Rozdziału 14 SIWZ (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofeii:) ust. 5 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z: 

5. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji" 



Liczba punktów przyznawanych w kryterium okres gwarancji: 

Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru. Dodatkowy okres gwarancji jaki może zaproponować wykonawca to ł2 lub 24 

tub 36 miesięcy. Punktowany będzie on następująco: 

12 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru - 10 pkt 

24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru - 15 pkt 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru - 30 pkt 

na zapis: 

5. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji" 

Liczba punktów przyznawanych w kryterium okres gwarancji: 

Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru. Dodatkowy okres gwarancji jaki może zaproponować wykonawca to 12 lub 24 

łub 36 miesięcy. Punktowany będzie on następująco: 

ł2 miesiące od dnia upływu 24 miesięcy gwarancji podstawowej - 10 pkt 

24 miesiące od dnia upł>wu 24 miesięcy gwarancji podstawowej - 15 pkt 

36 miesięcy od dnia upływu 24 miesięcy gwarancji podstawowej - 30 pkt 

Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione zróżnicowane okresy gwarancji na różne modele 

oferowanych pieców to do obliczenia punktów w ww. kryterium zostanie przyjęty najkrótszy 

zaproponowany okres gwarancji. 

3. Załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) §4 ust. 1 pkt. 5 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z: 

5) W trakcie dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru dla każdego z dostarczonych kotłów 

(podpisany przez Wykonawcę i mieszkańca, do którego dostarczono kocioł),a następnie 

podpisany przez Zamawiającego. Po zakończeniu dostawy wszystkich kotłów i sporządzeniu 

protokołów, o których mowa powyżej. Strony przystąpią do odbioru końcowego poprzez 

sporządzenie łącznego protokołu odbioru końcowego dla wszystkich kotłów (podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego). Odbiór końcowy jw. nastąpi w terminie do 14 

dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

dostaw, ale nie później niż do 29 września 2017 r. W przypadku, gdyby Zamawiający miał 

wiedzę o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych z dostawą kotłów, przedstawiciel 

Zamawiającego i Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego w razie potrzeby 

udadzą się do miejsca dostawy kotła, celem przeprowadzenia jego oględzin. 

na zapis: 

5) W trakcie dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru dla każdego z dostarczonych kotłów 

(podpisany przez Wykonawcę i mieszkańca, do którego dostarczono koci(^),a następnie 



podpisany przez Zamawiającego. Po zakończeniu dostawy wszystkich kotłów i sporządzeniu 

protokołów, o których mowa powyżej, Strony przystąpią do odbioru końcowego poprzez 

sporządzenie łącznego protokołu odbioru końcowego dla wszystkich kodów (podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego). Odbiór końcowy jw. nastąpi w terminie do 14 

dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

dostaw. W przypadku, gdyby Zamawiający miał wiedzę o jakichkolwiek nieprawidłowościach 

związanych z dostawą kotłów, przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca w trakcie 

czynności odbioru końcowego w razie potrzeby udadzą się do miejsca dostawy kotła, celem 

przeprowadzenia jego oględzin. 

4. Załącznika nr 3 do SFWZ (Wzór umowy) §6 ust. 2 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z: 

2. W trakcie dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru dla każdego z dostarczonych kotłów 

(podpisany przez Wykonawcę i mieszkańca, do którego dostarczono kocioł),a następnie 

podpisany przez Zamawiającego. Po zakończeniu dostawy wszystkich kotłów i sporządzeniu 

protokołów, o których mowa powyżej, Strony przystąpią do odbioru końcowego poprzez 

sporządzenie łącznego protokołu odbioru końcowego dla wszystkich kotłów (podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego). Odbiór końcowy jw. nastąpi w terminie do 14 

dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

dostaw, ale nie później niż do 29 września 2017 r. W przypadku, gdyby Zamawiający miał 

wiedzę o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych z dostawą kotłów, przedstawiciel 

Zamawiającego i Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego w razie potrzeby 

udadzą się do miejsca dostawy kotła, celem przeprowadzenia jego oględzin. 

na zapis: 

2. W trakcie dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru dla każdego z dostarczonych kotłów 

(podpisany przez Wykonawcę i mieszkańca, do którego dostarczono kocioł),a następnie 

podpisany przez Zamawiającego. Po zakończeniu dostawy wszystkich kotłów i sporządzeniu 

protokołów, o których mowa powyżej, Strony przystąpią do odbioru końcowego poprzez 

sporządzenie łącznego protokołu odbioru końcowego dla wszystkich kotłów (podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego). Odbiór końcowy jw. nastąpi w terminie do 14 

dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

dostaw. W przypadku, gdyby Zamawiający miał wiedzę o jakichkolwiek nieprawidłowościach 

związanych z dostawą kotłów, przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca w trakcie 

czynności odbioru końcowego w razie potrzeby udadzą się do miejsca dostawy kotła, celem 

przeprowadzeniajego oględzin. 

5. Rozdziału 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 3 Zestaw VII 



Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z: 

• kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 25 kW z wymiennikiem ze stali 

nierdzewnej; 

na zapis: 

• kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 20 kW z wymiennikiem ze stali 

nierdzewnej; 

6. Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z: 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Wykonawca; 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup, dostawę i rozładunek kotłów 

dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach zadania „Wymiana pieców do 

ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki" " 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

za cenę brutto zł (słownie: zł) 

w tym podatek V A T w wysokości: zl 

Udzielam/my 60 miesięcznego okresu gwarancji i dodatkowego okresu gwarancji (należy 

podać liczbę miesięcy 12 lub 24 lub 36) miesięcy 

Termin płatności wynosi dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury 

(należy podać liczbę dni tj. 14 lub 21 lub 30) 

1. Oświadczamy, że: 

a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z SiWZ. 

b) oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z 

należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

c) akceptujemy warunki płatności; 

d) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń, 



e) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

f) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

h) Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców 

(niepotrzebne skreślić). Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

i) Wybór mojej oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W związku z powyższym poniżej wskazuje nazwę (rodzaj) towaru łub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez 

kwoty podatku: 

j) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

k) Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

Nazwa i adres W Y K O N A W C Y : 

NIP 

REGON 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

numer telefonu: 

numer faksu: 

e-mail 



Nazwa(producent, model) Ilość 
(sztuk) 

Cena brutto 

zestawy kotłów gazowych kondensacyjnych, o wymaganej klasie 
efekty>vności energetycznej minimum A (łub równoważnej), klasa NOx-

minimum 5 (lub równoważna): 
Zestaw I 
Kocioł wg. 
opisu 

ł 

Zasobnik 
120 1 

1 

Zestaw II 
Kocioł wg. 
opisu 

2 

Zestaw III 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

Zestaw IV 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

Zestaw V 
Kocioł wg. 
opisu 

ł 

Zasobnik 
120 1 

1 

Automatyka 
wg. opisu 

1 

Zestaw VI 
Kocioł wg. 
opisu 

2 

Zestaw VII 
Kocioł wg. 
opisu 

ł 

Zestaw VIII 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

kotły na biomasę o wymaganej klasie 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012 (lub 

równoważna) 

Zestaw I 
Kocioł wg. 
opisu 

I 

Automatyka 
wg. opisu 

1 

Zestaw II 



Kocioł wg. 2 
opisu 
Zestaw III 
Kocioł wg. 4 
opisu 
Zestaw IV 
Kocioł wg. 1 
opisu 
Zestaw V 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

kotły olejowe 
Kocioł wg. ł 
opisu 

Łączna wartość brutto 

na zapis: 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Wykonawca: 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup, dostawę i rozładunek kotłów 

dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach zadania „Wymiana pieców do 

ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki" " 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

zł) za cenę brutto zł (słownie: 

w tym podatek V A T w wysokości: zł 

Udzielam/my 24 miesięcznego okresu gwarancji i dodatkowego okresu gwarancji (należy 

podać liczbę miesięcy 12 lub 24 lub 36) miesięcy 

Termin płatności wynosi dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury 

(należy podać liczbę dni tj. 14 lub 21 lub 30) 

2. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z SIWZ. 

m) oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z 

należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 



n) akceptujemy warunki płatności; 

o) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń, 

p) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

q) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

r) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

s) Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców 

(niepotrzebne skreślić). Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

t) Wybór mojej oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W związku z powyższym poniżej wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez 

kwoty podatku: 

u) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

v) Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

Nazwa i adres W Y K O N A W C Y : 

NIP 

REGON 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 



numer telefonu: 

numer faksu: 

e-mail 

Nazwa(producent, model) Ilość 
(sztuk) 

Cena brutto 

zestawy kotłów gazowych kondensacyjnych, o wymaganej kJasle 
efektywności energetycznej minimum A (lub równoważnej), klasa NOx-

minlmum 5 (lub równoważna): 
Zestaw I 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

Zasobnik 120 
1 

1 

Zestaw II 
Kocioł wg. 
opisu 

2 

Zestaw III 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

Zestaw IV 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

Zestaw V 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

Zasobnik 120 
1 

I 

Automatyka 
wg. opisu 

1 

Zestaw VI 
Kocioł wg. 
opisu 

2 

Zestaw VII 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

Zestaw VIII 
Kocioł wg. 
opisu 

1 

kotły na biomasę o wymaganej klasie 5 wg. normy 

równoważna) 

PN-EN 3( )3-5:2012 (lub 

Zestaw 1 
Kocioł wg. 
opisu 

1 



Automatyka 1 
wg. opisu 
Zestaw II 
Kocioł wg. 2 
opisu 
Zestaw III 
Kocioł wg. 4 
opisu 
Zestaw IV 
Kocioł wg. 1 
opisu 
Zestaw V 
Kocioł wg. 1 
opisu 

kotły olejowe 
Kocioł wg. 1 
opisu 

Łączna wartość brutto 

7. Rozdziału 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 4 Zestaw I 

Zamawiający dodaje zapis: 

• palnik samooczyszczający z lewej strony 

• czujnik temperatury 

8. Załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) §11 

Zamawiający dodaje ust. 10 o następującej treści: 

10. W przypadku gdy gwarancja będzie wymagała przeprowadzania działań konserwacyjnych i 

serwisowych dla jej utrzymania to wszystkie czynności z tym związane zostaną wykonane przez 

Wykonawcę, najego koszt. 


