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Pytania i odpowiedzi – część 1 

 
Zamawiający, SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu,  

ul. Groszowa 1, informuje iż wpłynęły zapytania od jednego  

z Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: 

 „Budowa kotłowni gazowej przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”. 

 
Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian  

w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1: 

Z uwagi na fakt, iż producenci urządzeń standardowo udzielają  

24-miesięcznej gwarancji na urządzenia, prosimy o zmianę ust. 6 pkt 

6.2. ppkt c)  

na: 

c) na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją producentów, 

ale nie krócej niż na okres 24 – miesięcy. 

Wydłużony okres gwarancji generuje wyższe koszty po stronie 

Wykonawcy, a tym samym podnosi ostateczną kwotę składanej 

Zamawiającemu oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt 6.2 ppkt c)  

w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. 
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Pytanie nr 2: 

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących posiadania niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia z: 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej: 2 (dwa) 

zamówienia polegające na zaprojektowaniu kotłowni gazowej,  

w której co najmniej jeden kocioł będzie o mocy minimum 2 MW,  

łączna moc kotłowni powyżej 5 MW; 

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali co najmniej : - 2 (dwa) zamówienia polegające 

na budowie kotłowni opalanej gazem ziemnym, w której  

co najmniej jeden kocioł będzie o mocy minimum 2 MW, a łączna 

moc kotłowni powyżej 5 MW; 

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali co najmniej: - 1 (jedno) zamówienie polegające 

na zaprojektowaniu i budowie instalacji odgazowania próżniowego 

o wydajności min 3m3/h. 

na: 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  

co najmniej: - 1 (jedno) zamówienie polegające  

na zaprojektowaniu kotłowni gazowej, w której co najmniej 

jeden kocioł będzie o mocy minimum 2 MW, łączna moc 

kotłowni powyżej 5 MW; 

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 



terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  

co najmniej: - 2 (dwa) zamówienia polegające  

na budowie   kotłowni gazowej, wykonanej w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” z wykorzystaniem kotłów gazowych 

lub układu kogeneracji gazowej o łącznej mocy (cieplna  

i elektryczna) powyżej 5 MW; 

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  

co najmniej – 1 (jedno) zamówienie polegające  

na zaprojektowaniu i budowie instalacji odgazowania 

próżniowego o wydajności min 3m3/h. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących posiadania niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia w brzmieniu zaproponowanym  

przez Wykonawcę. 
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