
        Chorzów, dnia 09.01.2019 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: II/608/2018. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Zakup zespołu prostownikowego dla stacji trakcyjnej 

„Bracka” w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja układów 

zasilania w podstacjach trakcyjnych” – nr sprawy: II/608/2018, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

W związku z ogłoszonym przetargiem nr II/608/2018 prosimy o zmianę zapisu SIWZ 

w rozdziale 3, punkt 1 – Warunki udziału w przetargu, w brzmieniu: 

„udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej po jednej 

dostawie: 

- pola rozdzielnicy SN,  

- transformatora prostownikowego prostowniczego,  

- prostownika diodowego, 

- pola sterowniczego z odłącznikami prądu stałego RPS do zakładów komunikacyjnych.” 

na zapis w brzmieniu: 

„udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej po jednej 

dostawie: 

- pola rozdzielnicy SN,  

- transformatora prostownikowego prostowniczego,  

- prostownika diodowego, 

- pola sterowniczego z odłącznikami prądu stałego RPS do zakładów komunikacyjnych.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ i dokonuje modyfikacji Rozdziału 3 

punkt 1 lit a) ppkt 1) SIWZ: 

jest: 

(…) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert… 

winno być: 

(…) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert… 

 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o zmianę treści SIWZ z Rozdziału 3 pkt 1 lit a) ppkt 1, z: “udokumentują  wykonanie  

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

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym okresie, co najmniej po jednej dostawie:” 

na: “udokumentują  wykonanie  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym okresie, co 

najmniej po jednej dostawie:” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią nr 1 

 

 



Pytanie 3: 

Prosimy o zmianę treści SIWZ z Rozdziału 4 pkt 1 ppkt 3, z: “Wykaz  wykonanych  dostaw  

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających,  że  Wykonawca  

posiada  doświadczenie  w  wykonywaniu  dostaw zgodnie z wymogiem zawartym 

w Rozdziale 3 pkt 1 lit a) ppkt 1) wraz z podaniem ich  przedmiotu,  dat  wykonania  

i podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  te  zostały wykonane  oraz  załączeniem  

dowodów  określających  czy  te  dostawy  zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane” na: “Wykaz  wykonanych  dostaw  w  okresie  

ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających,  że  Wykonawca  posiada  

doświadczenie  w  wykonywaniu  dostaw zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 

pkt 1 lit a) ppkt 1) wraz z podaniem ich  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  

rzecz  których  dostawy  te  zostały wykonane  oraz  załączeniem  dowodów  określających  

czy  te  dostawy  zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ i dokonuje modyfikacji w zakresie okresu 

zmieniając go z 3 na 5 lat. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o zmianę treści OPZ z pkt 1, z: “Proponowany  typ  pola  rozdzielnicy  musi zostać  

potwierdzony  min.  jedną  referencją  z ostatnich trzech lat z zakładów komunikacyjnych.” 

na: “Proponowany  typ  pola  rozdzielnicy  musi zostać  potwierdzony  min.  jedną  referencją  

z ostatnich pięciu lat z zakładów komunikacyjnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ i dokonuje modyfikacji w zakresie okresu 

zmieniając go z 3 na 5 lat. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o zmianę treści OPZ z pkt 2, z: “Proponowany  typ  transformatora  

prostownikowego  prostowniczego  musi  zostać potwierdzony min. jedną referencją 

z ostatnich trzech lat z zakładów komunikacyjnych. komunikacyjnych.” na: “Proponowany  

typ  transformatora  prostownikowego  prostowniczego  musi  zostać potwierdzony min. 

jedną referencją z ostatnich pięciu lat z zakładów komunikacyjnych. Komunikacyjnych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ i dokonuje modyfikacji w zakresie okresu 

zmieniając go z 3 na 5 lat. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o zmianę treści OPZ z pkt 2, z: “Proponowany  typ  prostownika  diodowego  musi  

zostać  potwierdzony  min.  jedną  referencją z ostatnich trzech lat z zakładów 

komunikacyjnych.” na: “Proponowany  typ  prostownika  diodowego  musi  zostać  

potwierdzony  min.  jedną  referencją z ostatnich pięciu lat z zakładów komunikacyjnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ i dokonuje modyfikacji w zakresie okresu 

zmieniając go z 3 na 5 lat. 

 



 

Pytanie 7: 

Prosimy o zmianę treści OPZ z pkt 3, z: “Proponowany  typ  pola  rozdzielnicy  musi  zostać  

potwierdzony  min.  jedną  referencją z ostatnich trzech lat z zakładów komunikacyjnych.” 

na: “Proponowany  typ  pola  rozdzielnicy  musi  zostać  potwierdzony  min.  jedną  

referencją z ostatnich pięciu lat z zakładów komunikacyjnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ i dokonuje modyfikacji w zakresie okresu 

zmieniając go z 3 na 5 lat. 

 


