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 Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 
 

Sprawa nr 55/2008/EZP/MN 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawy akcesoriów do kolejek podwieszanych dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy akcesoriów do kolejek 
podwieszanych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na 
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców 
oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 1. 
 

W SIWZ w pkt II litera B ppkt I podano, iŜ o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 
wykonawcy, którzy osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości nie 
mniejszej niŜ 2 000 000 zł. 
Z uwagi na to, iŜ za rok 2008 nie został jeszcze zamknięty bilans przedsiębiorstwa, czy 
dopuszczalne jest udokumentowanie powyŜszego warunku bilansami oraz rachunkami zyskó i 
strat z lat 2005-2007? 
 

 
Odpowiedź 
 

Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ sekcji II B ust. B.2- Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy załączenia do oferty części sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku 
zysków i strat, a jeśli podlega ono badaniu równieŜ opinii biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata 
obrotowe. 
W przypadku nie posiadania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 45 ustawy 
o rachunkowości za rok 2008 do oferty naleŜy załączyć część sprawozdania finansowego, tj. 
bilans, rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za lata 2005-2007. 

 
Pytanie 2. 

 
W SIWZ w pkt II litera C ppkt 1 podano, iŜ o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 
wykonawcy, którzy wykaŜą się w okresie ostatnich trzech lat naleŜytą realizacją dostaw 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia których roczna 
wartość brutto jest nie mniejsza niŜ 2 000 000 zł. 
Czy wykonawca dokumentując dostawy usług i materiałów na rzecz górnictwa węglowego 
wielokrotnie przewyŜszające kwotę 2 000 000 złotych, w tym akcesoriów do kolejek 
podwieszanych na kwotę około 800 000 zł spełnia warunek podany w pkt II litera C.1 SIWZ 



 

 
Odpowiedź 

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu- w zakresie zdolności 
technicznej- zamawiający w pkt II C.1 SIWZ zaŜądał od Wykonawców przedstawienia 
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych 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 
załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie (według 
wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 
Wykonawca ma więc wykazać iŜ wykonał zamówienie rodzajowo podobne (np. elementy tras 
kolejek podwieszanych w tym szyny, rozjazdy itd.) pozwalające na jednoznaczne 
stwierdzenie, Ŝe jest w stanie w sposób naleŜyty wywiązać się z realizacji dostaw przedmiotu 
zamówienia. 
 

 


