
  

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji 

kolektorów słonecznych, realizowanych w ramach zadania „Zastosowanie kolektorów słonecznych w obiektach 
Powiatu Poznańskiego” 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-08-02/10 
l.dz.: ZP.KW-00067/10 

Data: 
23.02.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA:  

W rozdziale IV pkt 1.2 jest określony jeden z warunków udziału w postępowaniu: 
„Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe się wykonaniem, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 
trzech projektów wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u. wraz z przyłączeniem do istniejącej 
instalacji, o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto kaŜda.” 

1. Czy kwota 25.000,00 zł jest kwotą za wykonanie projektu instalacji solarnej czy za wykonanie instalacji solarnej 
w obiekcie? 

2. Czy jeŜeli Oferent załączy wykaz wykonanych projektów wielobranŜowych wraz z dokumentami 
potwierdzającymi naleŜyte wykonanie dokumentacji projektowych, w których nie będzie wyszczególniona kwota 
za kolektory słoneczne, ale podana kwota całego projektu będzie znacznie wyŜsza od kwoty wymaganej przez 
Państwa oraz instalacja solarna będzie znacznie większa od największej wymaganej przez Państwa to czy 
spełniony zostanie warunek udziału w postępowaniu przetargowym? 

 

ODPOWIEDZI:  

1. Wykonawca winien wykazać doświadczenie w sporządzaniu minimum trzech projektów wykorzystania kolektorów 
słonecznych do podgrzania c.w.u. wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji o wartości kaŜdego sporządzanego 
projektu co najmniej 25.000,00 zł brutto. 

2. Wykonawca w wykazie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 
winien wskazać faktyczną wartość sporządzonych dokumentacji projektowych dotyczących wykorzystania 
kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u. wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji. 
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