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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy 

ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej” (numer postępowania: CELSIUM SERWIS-03/2019/KS) 

 

 

Pytanie nr 17 

Proszę o potwierdzenie, że jako czynności serwisowe należy uwzględnić tylko serwis silnika gazowego bez 

instalacji towarzyszących (wymienniki ciepła, pompy, chłodnice) zgodnie z zapisem SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 i paragrafem 8 ust. 4 Umowy serwisowej (Załącznik nr 4) oraz pkt. 3.2.2. ppkt.19) 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie nr 18 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma dysponować obrotem w każdym z ostatnich 3-lat na poziomie 

minimum 25 000 000 PLN i nie jest akceptowalne użyczenie obrotów od poddostawców. 

Odpowiedź: 

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) w celu spełnienia warunku dotyczącego rocznego obrotu, zgodnie z punktem 4.2. Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym obrotem rocznym. 

 

Pytanie nr 19 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca musi dysponować referencjami potwierdzającymi wykonanie 

przynajmniej jednego zadania pod klucz oraz referencjami serwisowymi i nie jest możliwe użyczenie zasobów. 

Odpowiedź: 

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) w celu spełnienia warunku referencji, podmioty łącznie muszą posiadać doświadczenie 

potwierdzone listami referencyjnymi zgodnie z  punktem 4.4.5 oraz 4.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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Pytanie nr 20 

Proszę o potwierdzenie, że silniki gazowe mają zostać zainstalowane w „hali typu lekkiego” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 3.2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Całość instalacji powinna zostać wykonana 

w zabudowie kontenerowej, którą stanowić będą prefabrykowane budynki w rozumieniu Prawa budowlanego. 

 

Pytanie nr 21 

Proszę o potwierdzenie, że to Wykonawca ma posiadać autoryzację producenta urządzeń na wykonywanie 

czynności serwisowych dostarczonego agregatu i nie jest możliwe w tym zakresie korzystanie z usług 

podwykonawcy. 

Odpowiedź: 

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi posiadać autoryzację producenta urządzeń na wykonywanie 

czynności serwisowych dostarczonego agregatu. 

 

Pytanie nr 22 

1) Czy dopuszczacie Państwo zabudowę silników gazowych w kontenerach posadowionych na fundamencie? 

2) Czy wymagacie Państwo aby silniki gazowe były zabudowane w hali typu obudowa kontenerowa trwale 

związanej z gruntem? 

Odpowiedź: 

Nie wyrażamy zgody na zabudowę silników w kontenerach posadowionych na fundamencie. Zgodnie z pkt. 3.2.1. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Całość instalacji powinna zostać wykonana w zabudowie 

kontenerowej, którą stanowić będą prefabrykowane budynki w rozumieniu Prawa budowlanego. 

 


