
                      Kielce, 04.03.2020 r.     

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 

Nr postępowania 02/PN/2020 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego:  „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji 

asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych         

Sp. z o.o. z podziałem na 2 części”  

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach, zwane dalej 

Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) udziela odpowiedzi na zadane 

pytania:                                                             

 

Pytanie 1:  

W punkcie 10.1 b) SIWZ – Część I – Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych 

zamawiający określił, że warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże,                                  

że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał jedną dostawę o wartości 

minimum 400 000,00 PLN brutto. Ograniczenie okresu dostaw do 3 lat naszym zdaniem                         

w znacznym stopniu może ograniczyć liczbę wykonawców mogących złożyć ofertę.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (DU z dnia 

27 lipca 2016 r. Poz. 1126) w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający                               

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawodawca w ust. 5 pkt. 2 

dopuszcza aby w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, wykaz dostaw                     

lub usług wykonanych dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata przed upływem terminu składania 

ofert.  

Potwierdzeniem tego, ze określenie zbyt wysokich i rygorystycznych kryteriów 

spełniania warunków udziału w postępowaniu ogranicza konkurencję jest fakt,                                             

iż w organizowanym przez RPZiUK Sp. z o.o. Kielce w roku 2019 przetargu na zakup 

mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. ofertę złożyła tylko jedna firma.  

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisu SIWZ i wydłużenie okresu wykonania 

dostawy do 5 lat. Wprowadzenie tej zmiany poszerzy niewątpliwie liczbę wykonawców 

mogących złożyć ofertę, co leży w interesie społecznym.  

 

Odpowiedź 1:  

Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, na podstawie 



zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i decyduje o zmianie treści  zapisów 

SIWZ i modyfikuje warunek wskazany w pkt 10.1. SIWZ. Tym samym zmianie ulegają zapisy 

pkt 10.1. ppkt b) o treści: „ Część 1 - Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                        

–  w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie  co najmniej jedną dostawę 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości dostawy minimum 

400 000,00 PLN brutto.” zastępując dotychczasowe brzmienie przywołanego zapisu formą: 

„Część 1 - Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający uzna warunek                              

za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia o wartości dostawy minimum 400 000,00 PLN brutto.” 

 

 

 

   Z poważaniem 

                    Dyrektor Operacyjny 

            PROKURENT 

            

                   Paweł Zwierzchowski 
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