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Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego              
na „Dostawę akcesoriów do kolejek podwieszanych dla zakładów górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 

 
WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę akcesoriów do kolejek podwieszanych dla 
zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 
 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie 
zdolności technicznej - zamawiający w pkt II C.2 SIWZ zaŜądał od Wykonawców przedstawienia 
wykazu dostaw wykonanych 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 dokumentów 
potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie (według wzoru załącznika nr 3 do 
SIWZ).  

Tak sformułowane Ŝądanie odpowiada literalnemu brzmieniu § 1 ust. 2 pkt                                  
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006r., nr 87, poz. 605).  

Wątpliwości jakie rodzą się przy analizie w/w Ŝądania sprowadzają się do tego czy 
Zamawiający w istocie Ŝąda, aby Wykonawca wykazał, iŜ zrealizował dostawy odpowiadające 
ściśle treści zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, czy teŜ - za czym 
przemawia wykładnia celowościowa  § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia - Ŝąda aby 
Wykonawca wykazał, iŜ realizował dostawy o takim przedmiocie, który pozwoli                              
na jednoznaczną odpowiedź, czy posiada on niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne                   
do wykonania zamówienia.  

Upraszczając Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy ma wykazać, iŜ wcześniej wykonał 
zamówienie o treści identycznej jak to objęte przedmiotem niniejszego postępowania, czy teŜ                     
ma wykazać iŜ wykonał zamówienie wprawdzie nie toŜsame, jednakŜe rodzajowo podobne                
(np. elementy tras kolejek podwieszanych w tym szyny, rozjazdy itd.), ale pozwalające                       
na jednoznaczne stwierdzenie, Ŝe jest w stanie w sposób naleŜyty wywiązać się z przedmiotu 
zamówienia. Za tym ostatnim rozumieniem SIWZ, w ocenie Wykonawcy, przemawia 



specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia oraz cel jakiemu ma słuŜyć wykaz dostaw -               
tj. zgodnie z § 1 ust. 2 zdanie pierwsze - potwierdzeniu spełnienia warunku posiadania 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Odmienna interpretacja powodowałaby bowiem,                       
Ŝe Zamawiający w wyniku pozornie poprawnie sformułowanego warunku udziału w 
postępowaniu (bo przecieŜ odpowiadającego treści rozporządzenia) w rzeczywistości 
doprowadziłby do znaczącego ograniczenia zasady konkurencyjności, stanowiącej przecieŜ 
fundament ustawy Prawo zamówień publicznych, a wybrany przez niego tryb postępowania -
przetarg nieograniczony - czyniłby fikcyjnym. 
 
Odpowiedź 
 
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający uznaje 
równieŜ dostawy elementów trasy kolejek podwieszanych np. szyny proste, szyny wypukłe, 
szyny zakrętowe, rozjazdy itp. 
 
 
 
 


