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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę pięciu przenośników taśmowych z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla 
potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę pięciu przenośników 
taśmowych z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla potrzeb Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 
 

W związku z zapisami pkt. II ust. A.2. ppkt 1b mówiącego o tym, Ŝe o wykonanie zamówienia 
mogą się starać wykonawcy którzy „… posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia” oraz zapisami pkt. II ust.C.1. i C2. 
SIWZ mówiących o tym, Ŝe o wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy 
udokumentują „.. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych równieŜ wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia dostaw…” zwracamy się z prośbą o następujące 
wyjaśnienia: 
Czy Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty w, której Wykonawca umieści pisemne 
zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia i jednocześnie zawrze w ofercie referencje tego podmiotu 
z oświadczeniem o ich wykorzystaniu do celów przedmiotowego przetargu? 
Przy czym oferta ta nie będzie ofertą konsorcjum, lecz ofertą samodzielną złoŜoną przez 
jednego oferenta. 

 
 
 



 

Odpowiedź 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Rozporządzeniem 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 oraz zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia”. Zgodnie 
z powyŜszym, w sytuacji, gdy wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia to ma prawo przedstawić stosowne oświadczenie innego 
podmiotu. JednakŜe w pkt. II sekcji C.2 SIWZ został zapisany dokument, jaki Wykonawca 
zobowiązany jest złoŜyć w celu potwierdzenie posiadania niezbędnego doświadczenia w realizacji 
zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 
Doświadczenie musi posiadać wykonawca, a nie inny podmiot. Potencjał techniczny nie jest 
równoznaczny z doświadczeniem w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający w pkt. II sekcja 
C.1 SIWZ wyraźnie napisał: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
wykaŜą się… naleŜytą realizacją dostaw…”. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dokonywana będzie przez Zamawiającego po złoŜeniu ofert przez Wykonawców. 


