
 

Jaworzno, dnia 3.01.2007 r. 

 

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

 

 

Sprawa nr 38/2006/RZP 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę obudowy łukowej z kształtownika V29, V32, V34 i V36 oraz obudowy prostej  
z kształtownika V29, V32/36 i KS/KO21 na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.”. 

 

 
Zgodnie z orzeczeniem Zespołu Arbitrów zawartym w wyroku z dnia 20.12.2006 r. Sygn. 

Akt. UZP/ZO/0-2953/06 uwzględniającym odwołanie Wykonawcy – Europejskie Technologie Górnicze 
Sp. z o.o. w Sławkowie i uniewaŜniającym czynność Zamawiającego dotyczącą udzielenia wyjaśnienia 
odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za pismem z dnia 28.11.2006 r. - 
rozstrzygnięcie protestu z dnia 21.11.2006 r., Zamawiający informuje, Ŝe obowiązująca treść wyjaśnienia 
odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielonego za pismem z dnia 15.11.2006 r. 
dotyczącego pytania jak niŜej, brzmi: 

Pytanie  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności technicznej  -  
Zamawiający w pkt II.C.2.1. zaŜądał od Wykonawców przedstawienia wykazu dostaw wykonanych  
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 dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie 
(według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy ma wykazać, iŜ wcześniej 
wykonał zamówienie o treści identycznej jak to objęte przedmiotem niniejszego postępowania, czy ma 
wykazać iŜ wykonał zamówienie wprawdzie nie toŜsame, jednak rodzajowo podobne (np. dostawa siatki 
okładzinowej, wykładziny stalowej, strzemion do obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy 
chodnikowej czy rozpór do obudowy chodnikowej) ale pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie, Ŝe jest 
w stanie w sposób naleŜyty wywiązać się z przedmiotu zamówienia 
Odpowiedź: 
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający uznaje równieŜ 
dostawy akcesoriów obudowy łukowej i obudowy prostej rodzajowo podobnych, np. rozpór do obudowy, 
wykładziny stalowej, siatki okładzinowej. 
 

 


