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Brzeźnio, dn. 01.04.2010r. 
 

 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 
Nz. R-341/1/10 

 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku straŜnicy OSP 
w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

 
W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, 
które wpłynęły do Urzędu Gminy w Brzeźniu w dniu 31 marca 2010 roku udziela odpowiedzi 
i wyjaśnień. 
 

1) Prosimy o wyjaśnienie warunków gwarancji i sposobu punktacji moŜliwej do 
uzyskania za gwarancję. Urządzenia zakupione na rynku posiadają gwarancję 
producenta. Wykonawca nie moŜe przejąć okresu gwarancji urządzeń ponad okres 
gwarancji określony przez producenta. Czy punktacja za gwarancję dotyczy 
wykonania robót bez urządzeń? 

 
Odpowiedź:  

Projekt umowy załączony do siwz w § 11 RĘKOJMIA I GWARANCJA zawiera następujący zapis: 

„Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 
......  m-cy, poczynając od daty odbioru końcowego z wyłączeniem urządzeń posiadających odrębne 
gwarancje producentów, liczone jednak równieŜ od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.” 
 
 
Sposób punktacji zawiera rozdział I – Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 
 
„1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
- Cena ofertowa waga kryterium 90 pkt  
- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 10 pkt 

Razem 100 pkt 

1) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
b) Okres gwarancji – naleŜy podać w miesiącach 

 
okres gwarancji oferty ocenianej 
___________________________   X 10 pkt 

 
   najdłuŜszy okres gwarancji 
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 (najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuŜszym okresem gwarancji pozostałe oferty 
proporcjonalnie mniej zgodnie z wyliczeniem ). 
 
Zaproponowany okres gwarancji dłuŜszy niŜ 7 lat będzie oceniany tak jak 7 letni.” 
 

 
2) Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych inwestor nie moŜe podać 

producenta urządzeń. Czy inwestor pisząc producenta miał na myśli pokazanie 
przykładowego rozwiązania? Proszę określić czy dopuszczalne jest zastosowanie 
rozwiązań równowaŜnych? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazując nazwy producentów miał na myśli rozwiązania przykładowe. 
Odpowiedź w rozdziale I specyfikacji istotnych warunków zamówienia IV Przedmiot 
zamówienia ust. 2 Opis przedmiotu zamówienia: 
„JeŜeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekty budowlane, 
opisy techniczne, kosztorysy nakładcze i przedmiary robót)  pojawia się nazwa, marka lub 
typ wskazujący na konkretnego producenta, naleŜy to interpretować, Ŝe określenie ma 
jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę moŜe uwzględnić wyrób 
kaŜdego innego producenta, który jest równowaŜny tzn. posiada co najmniej takie same lub 
korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku 
do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane 
w dokumentacji projektowej. 
PowyŜsze zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli „Wykaz urządzeń i materiałów 
równowaŜnych" i dołączone do oferty – załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania  
w załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równowaŜnych oznaczać będzie 
deklaracją wykonawcy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu 
urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, Ŝe urządzenia  
i materiały są równowaŜne spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty 
potwierdzające równowaŜność naleŜy załączyć do oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równowaŜności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie takŜe prawo do korzystania z opinii ekspertów.” 
 
 
 
 

          Wójt Gminy 
      /-/ Dorota Kubiak 
Kierownik Zamawiającego  

 
 

 
 
 
 

 


