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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy:  przetargu  na  „Termomodernizację  obiektów  użyteczności  publicznej:  Szkoły 
Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 
1;2;3 w Trzciance”.

W związku z wniesionymi pytaniami uzupełniamy treść SIWZ.

Pytanie 1. 

W SIWZ w Rozdziale 4 pkt 2 jest: 

• 2.4.2. wykonawca posiada roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 7.000.000,00 
zł, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe. 

Proszę odpowiedzieć: 

1. czy chodzi  o  łączny obrót -  w  ciągu ostatnich  3 lat  w wysokości  nie  mniejszej 
niż 7 000 000,00 zł 

2. czy chodzi o obrót w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł. w jednym danym 
roku - z ostatnich 3 lat. 

Odpowiedź:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy między innymi spełniają 
warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. W Rozdziale 4 pkt 2, pptk 2.4.2, 
Zamawiający  wymaga  od  Wykonawców  wykazania  rocznego  obrotu  w  wysokości  nie 
mniejszej niż 7.000.000,00 zł, przynajmniej w jednym roku obrotowym, w okresie ostatnich 
3 lat obrotowych. 

Pytanie 2. 

1. Kiedy  Wykonawca,  z  którym  Zamawiający  podpisze  umowę  dowie 
się czy są przyznane lub nie przyznane środki finansowe na zadanie. Czy może to  
być termin bliski rozpoczęciu robót. 

Odpowiedź:  Na  obecnym  etapie  aplikowania  o  dofinasowanie  reazlizacji 
przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  określić  kiedy  środki 
te  zostaną  mu  przyznane.  Zamawiający  nie  wyklucza,  iż  termin  przyznania 
ww. środków zbiegnie się z terminem rozpoczęcia robót.

2. Dlaczego  Zamawiający  ogłasza  przetarg  nie  mając  zapewnionych  środków 
finansowych na jego realizację. 

Odpowiedź: Przedmiot Zamówienia realizowany bedzie ze środków WRPO na lata 
2014 – 2020,  Oś priorytetowa 3 – Energia – Działanie 3.2. Poprawa efektywności 
energetycznej  w  sektorze  publicznym  i  mieszkaniowym  Poddziałanie  3.2.1 



Kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej 
WRPO na lata 2014 – 2020 - projekt realizowany w ramach POSI (Pilski Ośrodek 
Strategicznej Interwencji). Mandat Terytorialny, który został podpisany przez gminę 
Trzcianka zapewnia jej środki na realizację przedmiotowego zadania. 

Pytanie 3. 

Proszę  ponownie  zamieścić  przedmiary w  PDF na  Przedszkole  Nr  3  -  zamieszczone 
są uszkodzone. 

Odpowiedź:  Zamawiający ośwaidcza, iż szelkie pliki stanowiace elementy dokumentacji 
technicznej  zostały  przez  niego  sprawdzone  na  dwóch  stanowiskach  komputerowych. 
W trakcie ich weryfikacji nie stwierdzono wadliwego działania żadnego z plików.  

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki


