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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawy noży styczno – obrotowych do organów 
urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ   
 
 

 W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy noży styczno – obrotowych do organów 
urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 
cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 

w pkt. 3.1.1.2 w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę wymagają 
Państwo wykazu dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat na kwotę nie 
mniejszą niż 5.460.000zł brutto dla całości zamówienia, co jest nie adekwatne do wartości 
zamówienia; zamierzają Państwo zmienić postanowienia SIWZ do przytoczonego 
przetargu. 

  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 3.1.1.2. SIWZ. 

Zgodnie z zapisami pkt 2.2.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez 
Wykonawców ofert częściowych, a w pkt 3.1.1.2. SIWZ określone zostały Warunki udziału 
Wykonawców w Postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia dla 
poszczególnych części zamówienia. Zgodnie z zapisami  pkt. 3.1.1.2 SIWZ,  w przypadku 
składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia, wartość dostaw 
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 dostaw określonych przez Zamawiającego dla 
poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 
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Pytanie 2 

w pkt. 3.1.1.4.1 w celu spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej  
i finansowej wykonawcy żądają Państwo przedstawienia przychodów z ostatnich trzech lat 
na kwotę nie mniejszą niż  5.460.000zł łącznie dla wszystkich zadań zamówienia,  
co w naszej opinii jest nadmierne i nieproporcjonalne w stosunku do wartości zamówień; 
zamierzają Państwo zmienić postanowienia SIWZ do przytoczonego przetargu. 

  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 3.1.1.4.1 SIWZ. 

Zgodnie z zapisami pkt 2.2.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez 
Wykonawców ofert częściowych, a w pkt 3.1.1.4. SIWZ określone zostały Warunki udziału 
Wykonawców w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie 
z zapisami pkt. 3.1.1.4.1 SIWZ w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część 
Przedmiotu Zamówienia, zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi być nie 
mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego  
dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 
 


