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Dotyczy: odpowiedzi na pytanie wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków   

Zamówienia dla  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie    
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę rur stalowych w 2007 r.” 

 
 

 W odpowiedzi ma pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w sprawie wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę rur stalowych            
w 2007 r.” w załączeniu przedstawiamy zadane przez wykonawcę pytanie oraz odpowiedź 
zamawiającego. 

 

 

Załącznik 1:  Pytanie i odpowiedź. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                     



 
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego 

 
 

Dotyczy: treści SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie     
przetargu  nieograniczonego na: „Dostawę rur stalowych w 2007 r.” 

 
 

Pytanie: 
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga załączenia: „wykazu 
wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania                
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie” 
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z określeniem „odpowiadające swoim rodzajem” 
Zamawiający wymaga załączenia tylko wykazu dostaw na rury, jeŜeli tak czy na identyczne           
z przedmiotem przetargu, oraz czy moŜliwe jest uwzględnienie w wykazie równieŜ innego 
asortymentu? 
 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający pod pojęciem „odpowiadające swoim rodzajem” rozumie przedstawienie 
„wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia 
postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie”,  na dostawę rur stalowych w dosłownym tego słowa znaczeniu, a wiec 
dopuszcza przedstawienie w wykazie dostawę innego asortymentu rur stalowych niŜ 
wymienione w wymaganiach w tabeli w zał. Nr 1 do SIWZ. 

 


