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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-
węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych na potrzeby Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki 
okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk 
korytarzowych na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” poniŜej cytujemy 
pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1:  
 
„Czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty tylko wykaz wykonanych dostaw siatek okładzinowych 
zaczepowych, czy moŜe dołączyć równieŜ referencje na dostawy siatek okładzinowych typu 
MM a takŜe referencje na okładziny stalowe pełne i dziurowane”. 
 
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający na str. 4 i 5 SIWZ sprecyzował zakres dostaw jakimi musi wykazać się 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu przetargowym: 
„Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
jeŜeli: 

1) Wykonawca wykaŜe się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜytą 
realizacją dostaw siatek okładzinowych do opinki wyrobisk górniczych , których 
łączna wartość brutto jest nie mniejsza niŜ: 

•••• dla części nr 1 zamówienia - 1  000 000,00 zł    



Strona 2 z 2 
 
 

 
 
 

•••• dla część nr 2 zamówienia - 4 000 000,00 zł            

 W przypadku składania oferty na więcej niŜ jedną część zamówienia, wartość zamówień 
zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi 
być nie mniejsza niŜ suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla 
poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.  

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyŜszego 
warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy  
te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 

 
 

 


