
         
          Jaworzno, dnia 17.10.2006 r. 

 
 
 

 Wykonawcy 

 zainteresowani udziałem w postępowaniu 
   

            
                                                     

Sprawa 39/2006/RZP 
 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców 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 pytania, które wpłynęły 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 wykonawców pytania oraz odpowiedzi 
zamawiającego. 

 
 
 

Załącznik 1:  Pytania i odpowiedzi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 1 

do pisma z dnia 17.10.2006. 
 

 
 

Pytania wykonawców i odpowiedzi 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” 
 
1. JeŜeli wykonawca spełnia wartość zrealizowanych dostaw wymaganych w specyfikacji             

w latach 2004 i 2005 to czy konieczne jest teŜ wykazanie się dostawami w 2003r.                     
i 2006r.? 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich                
te dokumenty mogą być składane mówi o okresie trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania nie wskazując Ŝe musi być wykazany kaŜdy rok. 
 

2. W przypadku gdy Zamawiający uzna za konieczne wykazanie dostaw  w 2003r.                        
i w 2006r. zgodnie z zapisami SIWZ naleŜy wskazać okres ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania czyli w przypadku roku 2006 będzie to okres                        
od 1.01.2006 - 15.09.2006 a przypadku 2003 od 16.09.2003-31.12.2003r. 
PoniewaŜ Zamawiający mają zatwierdzone określone wzory wystawianych referencji czy 
dopuszczalne jest, w sytuacji gdy referencje określają okres z zaznaczeniem tylko 
miesiąca np. 09.2003 -12.2003 lub tylko rok np. 2003, wskazanie w wykazie konkretnych 
dat i wpisanie wartości wyliczonych przez oferenta na dzień od 16.09.2003r.- zazwyczaj 
będzie to więc wartość mniejsza niŜ w referencji? 
Podobnie sytuacja odnosi się do 2006r. JeŜeli referencje wystawione są ze wskazaniem 
daty: wrzesień 2006 czy dopuszczalne jest przeliczenie i wskazanie w wykazie 
konkretnie, Ŝe jest to do dnia 15.09.2006r.? 

 
Odpowiedź: 
 

1. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie II.C.2.1 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 załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie. Wykaz dostaw 
naleŜy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Przedstawione 
przez Wykonawcę: wykaz dostaw i dokumenty, potwierdzające ich naleŜyte wykonanie, winny 
opiewać na łączna wartość brutto nie mniejszą niŜ kwoty wymienione w punkcie C.1.1 SIWZ".                                 
W punkcie tym Zamawiający określił czasookres tj. ostatnie trzy lata przed dniem wszczęcia 



postępowania o udzie lenia zamówienia, a więc od 16.09.2003 do 15.09.2006 r oraz minimalną 
wielkość dostaw (brutto) dla poszczególnych zadań jaką winien wykazać Wykonawca w tym 
okresie w celu przyjęcia jego oferty do udziału w postępowaniu.  
Z wyŜej przytoczonych zapisów wynika jednoznacznie, Ŝe Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy 
przedstawienia wykazu wykonywanych dostaw i przedstawienia dokumentów potwierdzających, 
Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od 16.09.2003 do 15.09.2006 r, a łączna wartość 
(brutto) tych dostaw dla poszczególnych zadań nie moŜe być mniejsza niŜ kwoty wymienione           
w punkcie C.1.1 SIWZ. 

 
2. W wykazie dostaw wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat – zał. nr 3 do SIWZ, Wykonawca 

winien umieścić zapisy (wg zamieszczonej tabeli) dotyczące dostaw rur stalowych w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a więc od 
16.09.2003 r. do 15.09.2006 r. 
 W związku z powyŜszym w przypadku posiadania przez Wykonawcę referencji dotyczących 
okresu wybiegającego poza opisany powyŜej, dopuszcza się przeliczenie i wpisanie przez 
oferenta wartości  do wykazu dostaw  za okres od 16.09.2003 r. do 15.09.2006 r.  

 
Pytanie: 

Pytanie dotyczące zadania 4 załącznik nr 1a Rury i kształtki stalowe kołnierzowe                          
do podsadzki hydraulicznej – wymagania dodatkowe pisze „Rury oraz łuki gładkie winny 
posiadać obustronne kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane zgodnie z PN-G-
44001 :1988” 
W związku z powyŜszym wg jakiej normy trzeba wykonać łuki gładkie z mat. 20GB                      
z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami, poniewaŜ łuki gładkie w tej normie 
nie występują. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający w zadaniu nr 4 – Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe                      
do podsadzki hydraulicznej, przytoczył przedmiotową normę PN-G-44001:1998 z uwagi              
na konieczność wykonania wg tej normy kołnierzy luźnych i pierścieni przyspawanych do rur           
i kształtek połączeniowych, jakimi są w tym przypadku łuki gładkie. Przytoczenie tej a nie 
innej normy spowodowane jest faktem, Ŝe przedmiotowe rury i łuki gładkie muszą być 
kompatybilne z dotychczas stosowanymi rurociągami podsadzkowymi stosowanymi                     
w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego w Jaworznie, których 
połączenia skręcane wykonane są właśnie wg tej normy. Z uwagi na powyŜsze, oraz zgodnie 
z pkt. II.C.2.2 akapit – „Dokumentacja techniczna zawierająca – zwymiarowane rysunki 
kształtek połączeniowych i okołnierzowania kaŜdej grupy wymiarowej rur kołnierzowych                          
i szybkozłączmych” SIWZ, Wykonawca winien przedstawić w ofercie rysunek przez siebie 
wykonanego łuku gładkiego z podaniem wymiarów gabarytowych wraz z wymiarami 
okołnierzowania w celu potwierdzenia Ŝe są one zgodne z normą PN-G-44001:1998. Z uwagi 
na ograniczone wymiary wyrobisk górniczych w których stosowanie będą rurociągi 
podsadzkowe,  łuk gładki winien posiadać min. promień gięcia jaki jest moŜliwy                        
do wykonania z uwagi na załoŜone wymagania co do średnicy, grubości i materiału rury.     
 
 

 
 


