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Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielenie 
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ  

 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1:  
 
Dotyczy SIWZ, pkt D i ad. D. 
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca 
wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 

 w przypadku składania oferty tylko na część nr 1 zamówienia  -        3  000 000  zł 
 w przypadku składania oferty tylko na część nr 2 zamówienia  -            500 000  zł 
 w przypadku składania oferty tylko na część nr 3 zamówienia  -            500 000  zł 
 w przypadku składania oferty tylko na część nr 4 zamówienia  -              10 000  zł 
 w przypadku składania oferty tylko na część nr 5 zamówienia  -              50 000  zł 
 w przypadku składania oferty tylko na część nr 6 zamówienia  -            200 000  zł 
 w przypadku składania oferty tylko na część nr 7 zamówienia  -            200 000  zł 
 w przypadku składania oferty tylko na część nr 8 zamówienia  -         1 500 000  zł 
 



Strona 2 
 

 

 
 
 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna  
i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy 
minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części 
zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 
Jak należy rozumieć i interpretować zapis „wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich 
trzech lat obrotowych”?  
Sumą przychodów z trzech lat obrotowych czy tylko z jednego roku obrotowego wybranego z 
trzech ostatnich lat kalendarzowych?” 
 
Odpowiedź: 
 
Jeżeli wykonawca osiągnął wymagany przychód w jednym roku obrotowym, to dla spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej może 
załączyć dokumenty tylko za ten rok. 
 
Pytanie nr 2:   
 
W części nr 2- Krążniki gładkie wzmocnione podano typ łożyska 6305C3, a w części 8- 
Krążniki gładkie wzmocnione o przedłużonym okresie trwałości podano typ łożyska 6204C3. 
Czy w części 8 jest prawidłowy zapis odnośnie typu łożyska? 
 
Odpowiedź: 
 
Zapis odnoszący się do łożyska w części nr 8 jest prawidłowy. 
 


