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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej dla 
TAURON Wydobycie S.A.” - sprawa nr 34/2014/EEZP/JW. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej 

dla TAURON Wydobycie S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 
Pytanie 1: 
 

„Czy Zamawiający bezwzględnie żąda wykazania doświadczenia zawodowego w postaci 
dostaw okładzin stalowych do obudowy chodnikowej stosowanej w podziemnych 
wyrobiskach górniczych lub też wykazanie jakichkolwiek dostaw okładziny stalowej 
stosowanych np. do innych celów niż do obudowy chodnikowej co spełni wymagania 
Zamawiającego co do posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie 3.1.1.2. 
oraz umieszczenia tychże dostaw w wykazie dostaw punkt 3.2.1.2.1. (wartość zgodna 
z wymaganiami SIWZ)?”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ w Rozdziale 3. Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu w pkt. 
3.1.1.2. określił warunek udziału Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: 
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje – należyte dostawy okładzin stalowych do 
obudowy chodnikowej lub strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej lub 
kształtowników do obudów i obudów chodnikowych lub rozpór do obudowy chodnikowej lub 
siatki okładzinowej zgrzewanej i cięto-ciągnionej do obudowy chodnikowej lub stóp 
podporowych do obudowy chodnikowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
Łączna wartość dostaw brutto 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 od: 2.000.000,00 [PLN]. 
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Z zapisu tego wynika jednoznacznie, że warunkiem udziału Wykonawcy w Postepowaniu jest 
wykazanie się należycie wykonanymi dostawami okładzin stalowych do obudowy 
chodnikowej lub strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej lub kształtowników 
do obudów i obudów chodnikowych lub rozpór do obudowy chodnikowej lub siatki 
okładzinowej zgrzewanej i cięto-ciągnionej do obudowy chodnikowej lub stóp podporowych 
do obudowy chodnikowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wszystkie wyroby 
wymienione przez Zamawiającego w zdaniu poprzednim muszą mieć zastosowanie do 
wykonania obudowy chodnikowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, co wynika ze 
specyfiki prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej (wydobycie węgla 
kamiennego). 

 
Pytanie 2: 

„Czy w dowodach potwierdzających należyte wykonanie dostaw punkt 3.2.1.2.2. winien 
bezwzględnie widnieć zapis o dostawach okładzin stalowych do obudów chodnikowych, czy 
też wystarczy zapis o dostawach okładzin stalowych bez podania jakiekolwiek 
przeznaczenia? 
Powyższe pytania wynikają z faktu, iż okładziny stalowe mogą być stosowane nie tylko do 
obudów chodnikowych stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych lecz do innych 
celów, nie związanych z obudową chodnikową i podziemnymi wyrobiskami górniczymi". 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ w pkt. 3.2.1.2. dotyczące dokumentów lub 
oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w Postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.2., tj.: 

3.2.1.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 
3.1.1.2.: 

3.2.1.2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – 
wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców). Wykaz stanowi 
Załącznik nr 6 do SIWZ; 

3.2.1.2.2.Dowody, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie, 
tj. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
powyżej – oświadczenie Wykonawcy. 

 

Zapisy z pkt. 3.2.1.2. dotyczące dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia, określonych w pkt. 3.1.1.2. SIWZ należy interpretować 
łącznie. Wykonawca w celu potwierdzenia warunku udziału w Postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia ma wykazać się dostawami wyrobów wymienionych 
przez Zamawiającego w pkt. 3.1.1.2., stanowiących zamknięty katalog wyrobów 
powiązanych ze sobą funkcjonalnie, tj.: okładzin stalowych do obudowy chodnikowej lub 
strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej lub kształtowników do obudów 
i obudów chodnikowych lub rozpór do obudowy chodnikowej lub siatki okładzinowej 
zgrzewanej i cięto-ciągnionej do obudowy chodnikowej lub stóp podporowych do obudowy



 

 

chodnikowej. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – 
wykonywanych dostaw  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego 
warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, o którym mowa w pkt. 3.2.1.2.1. musi dotyczyć wyrobów wymienionych przez 
Zamawiającego w pkt. 3.1.1.2. 

Zgodnie z zapisami pkt. 3.2.1.2.2. dowody, że dostawy zostały lub są wykonywane 
należycie, tj. poświadczenia dotyczące wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia, określonego przez Zamawiającego w pkt. 3.1.1.2., muszą obejmować 
wyłącznie wyroby wymienione przez Zamawiającego w pkt. 3.1.1.2. Wymieniony przez 
Zamawiającego w pkt. 3.1.1.2. katalog wyrobów, których należycie zrealizowane dostawy 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzą spełnienie warunku udziału 
w Postępowaniu ma charakter zamknięty. 

 


