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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

 
 
  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych 
dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych  
Południowego Koncernu    Węglowego S.A.” 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 

  W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych 
dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych  
Południowego Koncernu    Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego oraz 
dokonujemy zmiany SIWZ. 

 
 
Pytanie 1 

„W części II Zamawiający określił, że o zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

między innymi wykażą się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją 

dostaw rozpór międzyodrzwiowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż  3 000 000,00 

zł. 

W przetargu nr 74/2011/EEZP/AW na dostawę rozpór rurowych w okresie od dnia 

01.05.2012 r. do 30.04.2013 r. zamawiający określił, że o te zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy którzy między innymi 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 rozpór międzyodrzwiowych a także innych elementów obudowy 

wyrobisk korytarzowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż  5 000 000,00 zł.” 

Z uwagi na fakt, że zapisy SIWZ muszą znajdować uzasadnienie w potrzebach 

zamawiającego prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 
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Pytanie 1 

Dlaczego Zamawiający ograniczył – w stosunku do lat ubiegłych – w postępowaniu 

przetargowym nr 72/2013/EEZP/AW krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie tylko 

do dostawców (sprzedawców) rozpór międzyodrzwiowych? 

Taki zapis w SIWZ ogranicza konkurencję oraz może uniemożliwić przeprowadzenie aukcji 

elektronicznej (w przypadku złożenia np. dwóch ofert). 

Pytanie 2 

Dlaczego Zamawiający – poprzez ograniczenie konkurencji wśród Wykonawców – naraża 

się na ewentualnie wyższe ceny przedmiotu zamówienia?” 

 

 
Pytanie 2 

„W specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w pkt. II Ad. B, „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 rozpór 

międzyodrzwiowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż  3 000 000,00 zł.” 

Wykonawca wnosi w wyjaśnienie, czy ma wykazać, iż wcześniej wykonał zamówienie o 

treści identycznej jak objęte przedmiotem niniejszego postepowania, czy też ma wykazać iż 

wykonał zamówienie wprawdzie nie tożsame, jednakże rodzajowo podobne tj. dostawy 

elementów obudowy  (np. dostawy siatki okładzinowej, wykładziny stalowej, strzemion do 

obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy chodnikowej czy rozpór do obudowy 

chodnikowej), ale pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie, że jest w stanie w sposób 

należyty wywiązać się z przedmiotu zamówienia. Za tym ostatnim rozumieniem SIWZ, w 

ocenie Wykonawcy, przemawia specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia oraz cel 

jakiemu ma służyć wykaz dostaw – tj. zgodnie z § 1 ust. 2 – potwierdzeniu spełnienia 

warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Odmienna interpretacja 

powodowałaby bowiem, że zamawiający w wyniku pozornie poprawnie sformułowanego 

warunku w postepowaniu (bo przecież odpowiadającego treści rozporządzenia) w 

rzeczywistości doprowadziłaby do znaczącego ograniczenia zasad konkurencyjności, 

stanowiącej przecież fragment ustawy Prawo zamówień publicznych, a wybrany przez niego 

tryb postepowania – przetarg nieograniczony czyniłby fikcyjnym.” 

 

Odpowiedź do pytania nr 1 i nr 2: 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany  treści warunku w sekcji II pkt  Ad. B SIWZ. 

 

było: 

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 rozpór międzyodrzwiowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż  3 000 000,00 
zł. 
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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 okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy 
określone przez Zamawiającego, z podaniem wartości tych zamówień, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Wykonawca 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 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 rozpór międzyodrzwiowych do obudowy chodnikowej lub okładzin stalowych do 
obudowy chodnikowej, lub strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej, lub 
kształtowników do obudów i obudów chodnikowych, lub siatki okładzinowej zgrzewanej i 
cięto-ciągnionej do obudowy chodnikowej lub stóp podporowych do obudowy chodnikowej -  
na łączną wartość brutto nie mniejszą niż  3 000 000,00 zł. 
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 okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy 
określone przez Zamawiającego, z podaniem wartości tych zamówień, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Wykonawca 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

 
 
 

 
 
 
 



Strona 4  
 

 

 
 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści w sekcji XII ust. 4 SIWZ 
 

było: 

Miejsce i termin składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 13 
listopada 2013 r.  do godz. 09:00. 
 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 6 
grudnia 2013 r.  do godz. 08:00. 
 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w treści sekcji XII ust. 6 SIWZ 
 

było: 

Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 listopada  2013 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego 
realizującego postępowanie w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu  
– I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8. 
 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 grudnia 2013 r. o godz. 09:00  w siedzibie Zamawiającego 
realizującego postępowanie w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – 
sala konferencyjna, pokój nr 8. 
 


