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TED: 2020/S 242-595431 

 

Dotyczy: Cz. II odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Nr referencyjny 40/2020, SIWZ z dnia                  

15.12.2020r. Przetarg nieograniczony na „Budowę elektrociepłowni na potrzeby 

wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE”  (Biomasa) 

 
                                                               WYJAŚNIENIE  II 
 
Pytanie Nr 2 

W punkcie 8.2.3. należy wykazać się minimum jedną umową serwisową, natomiast w punkcie 

9.1.9. Wykonawca ma oświadczyć, że wykonał minimum dwie usługi serwisowe turbozespołu. 

 

Odpowiedź Nr 2   

Winno być:  

W punkcie 9.1.9. Wykonawca ma oświadczyć, że wykonał minimum jedną usługę serwisową 

turbozespołu. – omyłka pisarska  

 

 

Pytanie Nr 3  

Punkt 8.3 SIWZ wskazuje cztery osoby, które Wykonawca musi wykazać do wykonania 

niniejszego zamówienia, natomiast ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na 

podstawie załącznika  nr 6 do SIWZ – Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, w którym jest konieczność wykazania siedmiu osób. Przy czym osoby wymienione 

w załączniku nr 6 różnią się od osób wymienionych w punkcie 8.3. SIWZ. Proszę o jednoznaczne 

określenie jakie warunki dotyczące osób wymagane są od Wykonawców.  

 

Odpowiedź Nr 3 

Zamawiający oczekuje wypełnienia Załącznika Nr 6 zgodnie z zapisami w SIWZ. 
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Pytanie Nr 4 

W punkcie 9 SIWZ wśród wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązany jest dostarczyć 

Wykonawca, brak jest konieczności zaświadczeń z KRK, natomiast w punkcie 10.2.4. SIWZ 

wymienione jest, że należy dostarczyć aktualną informację z krajowego Rejestru Karnego. 

Natomiast w przypadku informacji z KRS w punkcie 9 SIWZ jest wymagane oświadczenie, a punkt 

10.2.4. SIWZ takiego dokumentu nie wymaga. 

 

Odpowiedź 4    

W punkcie 9 zamieszczone są wymagania dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zaś w punkcie 10 wymagania dotyczące braku wykluczenia. 

Odnosząc się do informacji z KRK wskazuję, że jest ona wymagana na podstawie punktu 

10.2.4 SIWZ. 

Odnosząc się do informacji z KRS wskazuję, że jest ona wymagana  na podstawie 9.1.24 

SIWZ. 

Pytanie Nr 5 

Proszę o uzupełnienie błędnych zapisów: 

• punkt 10.3 SIWZ odwołuje się do punktu 9.2. którego brak jest w SIWZ 

• punkt 10.5. SIWZ odwołuje się do punktu 10.2.6. którego brak jest w SIWZ 

• punkt 10.6. SIWZ odwołuje się do punktu 10.2.5. którego brak jest w SIWZ 

•  

Odpowiedź Nr 5 

Winno być:  

• punkt 10.3 SIWZ odwołuje się do punktu 9.1. – omyłka pisarska 

• punkt 10.5. SIWZ odwołuje się do punktu 9.1.24. – omyłka pisarska   

• punkt 10.6. SIWZ odwołuje się do punktu 9.1.24. – omyłka pisarska  
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Prokurent                                                                   Prezes Zarządu 
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