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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa 
nr 12/2013/EEZP/JW. 

 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych dla 

Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 

ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi 

Zamawiającego. 
 

Pytanie: 
 

W świetle powyższego zwracamy się z prośbą o: 
a) rozłożenie części zamówienia nr 1 na trzy niezależne, tak żeby taka firma jak PHU 

„ROXY” mogła wziąć udział w przetargu na jedną pozycję, 
b) rozszerzenie referencji na inne rodzaje produktów żelbetowych (np. kostki betonowe, 

kostka brukowa, nadproża budowlane itp.) niż wynika to z zapisu SIWZ. 
 

Odpowiedź: 
 

Ad. a) 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Dokonany w SIWZ – sprawa nr 12/2013/EEZP/JW podział zamówienia na części jest zgodny 
z intencją Zamawiającego i wynika z uzasadnionych potrzeb, ściśle związanych ze 
zmiennymi warunkami górniczo-geologicznymi występującymi w trakcie prowadzenia robót 
przygotowawczych i eksploatacyjnych. Uprawnienie Zamawiającego do dzielenia 
zamówienia na części jest wyrazem ogólnej zasady wyrażonej w art. 379 § 2 k.c. Celowość 
podziału zamówienia na części ustawodawca pozostawił ocenie Zamawiającego. 
Zamawiający nie pozbawia Wykonawcy możliwości złożenia oferty wspólnej, jak również nie 
ogranicza praw Wykonawcy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów, ich 
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
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Ad. b) 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Zgodnie z zapisem w SIWZ „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania 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: prefabrykowanych okładzin żelbetowych lub betonitów 
prostopadłościennych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych lub 
elementów ścieków kopalnianych lub betonitów fundamentowych do obudowy odrzwi 
z łuków korytkowych lub dostaw zbrojonych betonowych elementów konstrukcyjnych”. 
Ze względu na miejsce zastosowania prefabrykowanych wyrobów betonowych (pod ziemią) 
Zamawiający wymaga, aby wyroby będące przedmiotem zamówienia wykonane były 
zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w górnictwie podziemnym. Wykonawca 
zobowiązany jest w związku z tym do wykazania się należytą realizacją dostaw 
prefabrykowanych wyrobów betonowych przeznaczonych do zastosowania w górnictwie. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość wykazania się przez Wykonawcę dostawami 
zbrojonych betonowych elementów konstrukcyjnych. Wykonawca składając ofertę może 
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. 


