
        Chorzów, dnia 09.05.2017 r. 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Mycie i sprzątanie 

wagonów tramwajowych Spółki” -  nr sprawy: RT/294/2017, Zamawiający wyjaśnia:   

 

 

Pytania Wykonawcy:  

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługę mycia i sprzątania wagonów tramwajowych Spółki 

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści poniższego zapisu w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dotyczącego: 

 

- warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp., a mianowicie zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

 Część II pkt. 3.1. „Wykonawca spełni warunek jeżeli: 

 

Udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi w zakresie 

mycia pojazdów komunikacji miejskiej o wartości minimum 500.000,00 zł.” 

 

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie charakteru usługi, którą Wykonawca powinien się 

wykazać aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. Czy wspomniana usługa, którą 

Wykonawca wykonywał lub nadal wykonuje, ma dotyczyć – zgodnie z przedmiotem 

zamówienia – mycia pojazdów komunikacji miejskiej na łączną wartość minimalną 

500.000,00 zł netto, czy brutto? 

 

Czy wspomniana wartość minimalna ma dotyczyć wyłącznie części usługi zrealizowanej? 

 

Czy Zamawiający precyzuje okres trwania wykonanej lub wykonywanej usługi polegającej na 

myciu pojazdów komunikacji miejskiej? 

 

- wykazu rodzajów wagonów ujętych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 4 

do SIWZ. W wykazie dotyczącym mycia codziennego nie został ujęty wagon typu Ptm. 

Natomiast w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), pkt. B. Rodzaje  

i zakresy prac – wagon typu Ptm został uwzględniony. W związku z tym zwracamy się 

pytaniem czy mycie codzienne oraz pobieżne wagonów Ptm zostało dodane do innego typu 

wagonów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje 

wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi w zakresie mycia 

pojazdów komunikacji miejskiej o wartości minimum 500.000,00 zł brutto. 

 



Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

Wykonawca może wykazać się usługą wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części 

wykonanej tej usługi jest nie niższa niż odpowiednio wskazana w warunku dotyczącym 

zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VI pkt II ppkt 3.1. SIWZ).   

 

Zamawiający nie precyzuje okresu trwania wykonanej lub wykonywanej usługi polegającej 

na myciu pojazdów komunikacji miejskiej. Zgodnie z warunkiem wskazanym w Rozdział VI 

pkt II ppkt 3.1. SIWZ wskazana usługa winna być wykonana, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywana, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

Mycie codzienne oraz pobieżne wagonów Ptm zostało dodane w formularzu cenowym do 

wagonów typu PT8.  


