
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: UG.271.08.2013 

Janowice Wielkie, dnia 21 czerwca 2013 r. 
Gmina Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2, 
58-520 Janowice Wielkie 
 
Nazwa postępowania: „Przebudowa kotłowni i składu opału w Gminnym Zespole Szkół w 
Janowicach Wielkich” zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2012 r. 
 
UZUPEŁNENIE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA DRUGIE PYTANIA WYKONAWCY 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2, i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) – zwana dalej 
ustawą pzp, informuje, że w postępowaniu wpłynęło w dniu 14 czerwca 2013 r. nw. pismo, na 
które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi. 
5. W projektach stanowiących załącznik do SIWZ zamieszczonych na stronie przez Zamawiającego 

pojawia się nazwa kotła firmy Budkot Eko Pell 300 oraz Eko Pell 500, nie ma natomiast żadnych 
materiałów technicznych DTR wymienionych kotłów ani sposobu ich certyfikacji. Na stronie 
producenta Budkot również nie ma takich materiałów. Brak wyżej wymienionych materiałów 
uniemożliwia porównanie przyjętych urządzeo i dobór urządzeo równoważnych.  
Co w jawny sposób stanowi naruszenie zasady równej konkurencji przez faworyzowanie jednego z 
producentów. 
Wnosimy o uzupełnienie w SIWZ o wyżej wymienioną dokumentację. 

 

Uzupełnienie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 5. 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowice Wielkie na stronie 
internetowej (link): http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=1887 uzupełnia się 
dokumentację dotyczącą danych kotłów z projektu, co stanowi uzupełnienie udzielonej w dn. 19 
czerwca 2013 r. przez Zamawiającego odpowiedzi na 5 zapytanie Wykonawcy z drugiego pakietu 
zapytao w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę kotłowni i składu opału w Gminnym 
Zespole Szkół w Janowicach Wielkich” zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2012 r.  
Uzupełniane dokumenty to: 
 1) Dokumentacja techniczno-ruchowa ekologicznego kotła na pellet typu EKOPELL; 
2) Rysunek kotła typu EKO-PELL na pellet. 
 

Niniejsze pytanie Wykonawcy i udzielona odpowiedź Zamawiającego oraz uzupełnienie SIWZ nie 
wpływają na zmianę terminu składania ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 
Niniejsze pismo stanowi integralną częśd SIWZ. 

 

Zatwierdzam: 
 

WÓJT 
/-/ KAMIL KOWALSKI 

 

Do przekazania: 
1. Podmiotowi składającemu zapytanie 
2. Na stronę internetową Zamawiającego 
3. Na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=1887

