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 Wykonawcy 

 zainteresowani udziałem w postępowaniu 
   

 
            

                                           
Sprawa 40/2006/RZP 

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków   

Zamówienia do  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie    
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę rozpór międzyodrzwiowych 
wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk 
korytarzowych na potrzeby Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” 

 
 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, przesyła wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku z otrzymanym zapytaniem od 
Wykonawcy. 

 
 

 

Pytania i odpowiedzi - załącznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego 

Pytanie 1 

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 swym rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie” 
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w wykazie dostaw naleŜy uwzględnić tylko 
rozpory czy moŜliwe jest przedstawienie równieŜ innego asortymentu np. rury kołnierzowe, 
rury podsadzkowe, rury wysokociśnieniowe, strzemiona? 
 
Odpowiedź 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. § 1.2 ust. 2,            
w dokumencie potwierdzającym, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie, naleŜy uwzględnić 
dostawy podobnego rodzaju, tj: akcesoria obudowy łukowej, rozpory, strzemiona, siatki, 
wykładzinę stalową, stopy podporowe. 
 
                                                  
Pytanie 2 

W przypadku dostaw w 2003 r. i w 2006r. prosimy o potwierdzenie okresu, z którego naleŜy 
wykazać dodatwy: Czy w 2006 będzie to okres od 1.01.2006-16.10.2006 a przypadku 2003 od 
17.10.2003r. – 31.12.2003r.? 
 
Odpowiedź 
 
Zgodnie z pkt. C.1.2 i C.2.2 zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do 
obudowy wyrobisk korytarzowych na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego 
S.A”sprawa nr 40/2006/RZP wykaz wykonanych dostaw obejmuje okres trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. przed dniem 17.10.2006 r.                
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym 
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, ze dostawy zostały wykonane naleŜycie 
 

Pytanie 3 

PoniewaŜ Zamawiający mają zatwierdzone określone wzory wystawianych referencji czy 
dopuszczalne jest, w sytuacji gdy referencje określają okres z zaznaczeniem tylko miesiąca 
np. 10.2003-12-2003 lub tylko rok np. 2003, wskazanie w wykazie konkretnych dat i wpisanie 
wartości wyliczonych przez oferenta na dzień od 17.10.2003r. – zazwyczaj będzie to wartość 
mniejsza niŜ w referencji? 



Podobna sytuacja odnosi się do 2006 r. JeŜeli referencje wystawione są ze wskazaniem daty: 
październik 2006 czy dopuszczalne jest przeliczenie i wskazanie w wykazie konkretnie, Ŝe jest 
to do dnia 16.10.2006? 
 
Odpowiedź 
 
W związku z wymaganiami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty 
potwierdzające naleŜyte wykonanie zamówienia muszą obejmować identyczny okres jak 
wykaz dostaw (wzór wykazu stanowi zał. nr 3 do SIWZ), czyli okres trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. przed dniem 17.10.2006 r., a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym 
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie. 
 
 

Niniejsze wyjaśnienia (odpowiedzi) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia stają się obowiązujące dla wykonawców biorących udział w postępowaniu                  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy 
wyrobisk korytarzowych na potrzeby Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”(sprawa nr 40/2006/RZP) 
 


