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Radny Rady Miasta Hajnówka 

17-200 Hajnówka

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28 października 2015 r. z prośbą o wyjaśnienie
zagadnień  dotyczących  serwisu  urządzeń  solarnych  zainstalowanych  na  potrzeby  mieszkańców
miasta Hajnówka w 2014 r. informuję co następuje:

Adn 1.

Postanowieniem z  dnia  25  lutego  2015  r.  Sądu  Rejonowego  w Gliwicach  Wydział  XII
Gospodarczy dla Spraw upadłościowych ogłoszono upadłość firmy Solver Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Zagórska 167 42-600 Tarnowskie Góry z opcją likwidacji majątku.

Dnia  23  marca  2015  r.  Gmina  Miejska  Hajnówka  zgłosiła  swoja  wierzytelność
przysługujacą wobec firmy Solver Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagórska 167 42-600 Tarnowskie Góry
do w/w sądu. Postępowanie upadłościowe jest w toku.

Adn.2

W  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  i  montaż
instalacji solarnych” wymagane było posiadanie wiedzy i doświadczenia. Potencjalny wykonawca
spełniał wymagania, jeżeli wykazał, że wykonał co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem
była  dostawa  i  montaż  instalacji  solarnych  o  wartości  min.  0,5  mln.  zł.  brutto  każda.  Firma
SOLVER Sp. z.o.o ul. Zagórska 167 42-600 Tarnowskie Góry w ramach postępowania złożyła 4
szt. referencji spełniając powyższy warunek.

Adn.3

Wadium  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  i
montaż  instalacji  solarnych”  w  kwocie  100.000,00  zł  zostało  złożone  w  formie  gwarancji
ubezpieczeniowej.  W ramach gwarancji  ubezpieczeniowej  należytego wykonania  umowy Gmina
Miejska Hajnówka odzyskała kwotę 46 377,53 zł z tutułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej
gwarancji jakości, które w całości przeznaczono na bieżącę naprawy instalacji solarnych.



Adn.4

Firma  P.W.Aljan  Jan  Artyszuk  z  siedzibą  ul.  Woskowa 2,  17-200 Hajnówka  w ramach
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Serwis  i  bieżące  naprawy  instalacji
solarnych” dostarczył 3 szt refererancji oraz 3 szt. certyfikatów dla systemów bezciśnieniowych i
ciśnieniowych.

Adn 5.

Umowa  na  serwis  i  bieżące  naprawy  kolektorów  słonecznych  została  podpisana  z
wykonawcą P.W.Aljan Jan Artyszuk 9 czerwca 2015 r. Przedmiot umowy będzie wykonywany do
11 lutego 2020 r. W ramach serwisu będą przeprowadzone 4 przeglądy serwisowe w ramach których
m in. zostaną wymienione anody magnezowe zgodnie z zaleceniami producenta zbiorników oraz
dokonywane będą bieżące naprawy instalacji  solarnych w budynkach mieszkalnych i budynkach
użytecznosci publicznej w tym okresie.

Adn 6.

Okres  gwarancji  udzielonej  przez  firme  Solver  sp.  z  o.o.  na  wszystkie  komponenty  zestawów
solarnych wynosił 60 miesięcy.

Adn.7

Firma  P.W.Aljan  Jan  Artyszuk  obecnie  serwisująca  instalacje  solarne  prowadzi  karty
gwarancyjne  zestawów  solarnych,  której  wzór  był  załącznikiem  do  umowy.  Wypełnione  karty
gwarancyjne z pierwszych 100 instalacjach zostały wypełnione i dostarczone do Urzedu Miasta w
Hajnówce,  a  kopie  wysłane  dla  użytkowników tych  instalacji.  Pozsostałe  anody magnezowe są
sukcesywnie wymiane.
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