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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją 
transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla ZG SOBIESKI” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Najem wraz ze świadczeniem usług 
serwisowych nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem 
i przewodem zasilającym kombajn dla ZG SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 1. 
 

W załączniku nr 1 pkt II podpunkt 1 odnośnik 1.7 oraz w załączniku nr 1g pkt 1 podpunkt 1.7 
widnieje: 
„Moc przekazywana na organ- 400kW ±10%” 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę tego podpunktu na: 
„Moc przekazywana na organ- 400kW – 500kW” 

 
Odpowiedź 

 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zapis: 
„Moc przekazywana na organ- 400kW – 500kW” 

 
Pytanie 2. 

 
W pkt II „Opis warunków udziału w postępowaniu” podpunkt C odnośnik C1 Zamawiający 
Ŝąda od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia przedstawienia wykazu 
realizacji dostaw kombajnów ścianowych na napięcie 3,3 kV o łącznej wartości brutto nie 
mniejszej niŜ 10 000 000,00 zł. Równocześnie w celu potwierdzenie załączonego do oferty 
wykazu dostaw Zamawiający wymaga przedłoŜenia dla kaŜdej pozycji w umieszczonej 
w przedmiotowym wykazie dokumentu potwierdzającego naleŜyte wykonanie zamówienia. 



 

W związku z powyŜszym czy Zamawiający wymaga aby treść tych dokumentów potwierdzała 
wartość zamówienia, a w przypadku, gdy treść dokumentów wystawionych przez odbiorców 
nie potwierdza wartości zamówienia czy Zamawiający wymaga przedstawienia dodatkowo 
innych dokumentów potwierdzających tę wartość?” 

 
Odpowiedź 
Zgodnie §2 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane Zamawiający moŜe Ŝądać wykazu wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 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 i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie. Zgodnie z powyŜszym dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie dostawy, ma 
jedynie potwierdzać, Ŝe dostawa określona w wykazie została wykonana w sposób naleŜyty. 
Jednocześnie rozporządzenie nie określa precyzyjnie co dokument potwierdzający naleŜyte 
wykonanie dostaw powinien zawierać. 
 
 
 
 
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy, poprzez 
wykreślenie w sekcji V punktu 4 o treści: „O świadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować 
samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców”. 
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający umieścił zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ- 
formularz ofertowy. 
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