
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

Jaworzno, dn. 23.12.2014 r. 
 

 Nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03790/L  

(nr sprawy 231/A/14)  
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH  
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03790/L (nr sprawy 231/A/14)  
pt. „Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej mobilnej instalacji 
przygotowania mieszanin popiołowo-wodnych dla potrzeb Zakładu 
Górniczego Sobieski - TAURON Wydobycie S.A.” 

  
 

  W związku z otrzymanym pismem z pytaniem dotyczącym treści wymagań ofertowych dla 
przetargu nieograniczonego nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03790/L(nr sprawy 231/A/14)  
w temacie jw. poniżej cytujemy zadane pytanie i udzieloną odpowiedź Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1 
 

W pkt. III 13 ust. m) Zamawiający wymaga przedstawienia w części technicznej oferty wykaz 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również   wykonywanych 
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.  

 

Pytanie: 

„W związku z ogłoszeniem w dniu 18.12.2014r. przetargu nieograniczony nr ref.: 
2014/TWD/TWD/03790/L (nr 231/A/14) „Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej 
mobilnej instalacji przygotowania mieszanin popiołowo-wodnych dla potrzeb TAURON 
Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski", zwracamy się z prośbą o modyfikację 
zapisu w Wymaganiach Ofertowych pkt III, ppkt. 13, lit. m - „wykaz wykonanych,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
dostawom stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców" na zapis: 
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„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem określonym jako 
termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiących przedmiot zamówienia  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców". 
 
Odpowiedź nr 1: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 


