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                                                                                            Wykonawcy zainteresowani  

udziałem w postępowaniu 
   

 
            

     Sprawa 31/2006/RZP 
 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków   
Zamówienia dla  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie    
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę  krąŜników do przenośników 
taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” 

 
 

 Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zamawiający w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców w sprawie 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania                     
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę  
krąŜników do przenośników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” w załączeniu przedstawia zadane przez wykonawców pytania 
oraz odpowiedzi zamawiającego. 

 

 

Załącznik 1:  Pytania i odpowiedzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
do pisma z dnia 10.10.2006 r. 

 
Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego 

 
 

Dotyczy: treści SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie     
przetargu  nieograniczonego na: „Dostawę krąŜników do przenośników 
taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” 

 
 

Pytanie nr 1 

„C.1 Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej 

1. W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o  udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizowali dostawy, których wartość brutto [zł] jest większa od: 
 
dla części nr 1 przedmiotu zamówienia  –   6 000 000,00 zł 
dla części nr 2 przedmiotu zamówienia  –      300 000,00 zł 
dla części nr 3 przedmiotu zamówienia  –   2 000 000,00 zł 
 

Rodzaj dostaw musi być toŜsamy co do zakresu rodzajowego danej części zamówienia. 
Wykonawca powinien wykazać się referencjami potwierdzającymi, Ŝe dostawy te 
wykonane zostały naleŜycie. 

W przypadku składania oferty na więcej niŜ jedną część zamówienia wartość dostaw 
zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia 
wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, musi być większa od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego 
dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa Ofertę.” 

 

1.Prosimy o wyjaśnienie, czy referencje potwierdzające zrealizowane przez Wykonawcę 
dostawy mogą zawierać wartość wykonanych dostaw podaną jako kwotę netto? 

2.Czy Wykonawca moŜe wykazaną w wystawionych przez odbiorców referencjach 
wartość dostaw netto powiększyć o kwotę podatku VAT zgodnie z obowiązującą 
stawką i tak wyliczoną wartość ująć w wymaganym przez Zamawiającego Wykazie 
dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat? 

Odpowiedź: 

1.Tak, dokumenty, które potwierdzają naleŜyte wykonanie dostaw mogą być                             
w wartościach netto, poniewaŜ twórcą tych dokumentów jest 
Zamawiający/Zlecający a nie Wykonawca. 

2.W załączniku Nr 3 do siwz Wykonawca dane wartości netto zrealizowanych 
dostaw z dokumentu potwierdzającego ma przedstawić w wartościach brutto. 

 
 
 



Pytanie nr 2 
 

Prosimy o wyjaśnienie Części X Zasady uczestnictwa w postępowaniu pkt. 10 Warunki 
płatności pakt. 10.2 SIWZ oraz załącznika nr 4 do SIWZ § 3 pkt. 5:  

Czy Zamawiający zmieni zapis: 

„ Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego” 

  na zapis: 

„Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 
 

w związku z art. 454 kc, zgodnie z którym świadczenie pienięŜne ma być spełnione              
w siedzibie wierzyciela? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis: „za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia 
rachunku bankowego Zamawiającego”. 
 
Pytanie nr 3 
 
Czy wymagania techniczne dotyczące grubości rury i piasty odlewanej odnoszą się do 
wszystkich pozycji krąŜników czy tylko krąŜników gładkich gładkich 133 tj. poz. 1 do 6 
 
Odpowiedź: 

Wymagania techniczne dla części nr 2 przedmiotu zamówienia dotyczące grubości 
rury, z której jest wykonany płaszcz krąŜnika oraz zabudowania piasty odlewanej 
odnoszą się tylko do krąŜników gładkich a więc poz. 1 – 6 w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie tej części. 
 
 
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 
krąŜników do przenośników taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”            (sprawa nr 31/2006/RZP) 

 


