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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy kół napędowych do lokomotyw kolejek podwieszanych 
stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A”  
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ  

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy kół napędowych do lokomotyw kolejek 
podwieszanych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego 
S.A”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie 
Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
 
Pytanie: 
 
„W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem prosimy o wyjaśnienie wymagań 
zawartych w pkt.2, ad. B. SIWZ. 
Czy wymagane referencje (dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane 
należycie) muszą określać typ dostarczonych kół? To znaczy czy Zamawiający uzna 
referencje dowolnego typu kół dla poszczególnych zadań czy referencje muszą być 
wystawione na dokładnie ten sam typ kół? 
Prosimy także o wyjaśnienie czy referencje (dokumenty potwierdzające, że dostawy te 
zostały wykonane należycie) muszą zawierać kwoty lub czy wystarczy oświadczenie 
wykonawcy (w formie wykazu wykonanych dostaw).” 
 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 
 
Zgodnie z zapisem sekcji 2 ad. B SIWZ: 
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia , jeżeli Wykonawca wykaże się            
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacją dostaw kół 
napędowych do lokomotyw kolejek podwieszanych  lub kompletnych lokomotyw 
spalinowych, które  zostały dostarczone z kołami napędowymi (Wykonawca w wykazie 
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dostaw kompletnych lokomotyw kolejek  podwieszanych wyraźnie wyodrębni dostawy 
przedmiotu zamówienia) na  wartość brutto nie mniejszą niż: 

• dla części nr 1 zamówienia:    960 000,00 zł. 

• dla części nr 2 zamówienia:    350 000,00 zł. 

• dla części nr 3 zamówienia:    480 000,00 zł. 

• dla części nr 4 zamówienia: 1 540 000,00 zł. 

• dla części nr 5 zamówienia:    460 000,00 zł. 

• dla części nr 6 zamówienia:    300 000,00 zł. 

• dla części nr 7 zamówienia:    400 000,00 zł. 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty 
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień 
zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi 
być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla 
poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego 
warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.” 
 
Powyższe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oznaczają, że Zamawiający 
postawił wymóg wykazania się dostawami kół napędowych do lokomotyw kolejek 
podwieszanych lub kompletnych lokomotyw spalinowych, które  zostały dostarczone z kołami 
napędowymi. Zamawiający nie określił konkretnego typu kół napędowych, jakie mają zostać 
zawarte w wykazie dostaw, zatem dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały 
wykonane należycie  nie muszą określać typu dostarczanych kół napędowych do lokomotyw 
kolejek podwieszanych. 
 
Z przytoczonych zapisów wynika również, że dokumenty złożone wraz z wykazem dostaw 
mają jedynie potwierdzać należyte wykonanie dostaw. 
 
 


