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Informacja dla Wykonawców
dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Kodeksu Cywilnego pn.: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon do

autobusów dla spółek KPT, KLA i PKS”
W związku z pytaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiających udzielam następującej
odpowiedzi:
Pytanie:
W związku z udziałem naszej firmy w w/w postępowaniu zwracamy się prośbą o zmianę zapisów
SIWZ zawartych w punkcie 6.2, dotyczących posiadanego doświadczenia i wiedzy.
Obecny zapis o co najmniej dwóch dostawach oferowanych opon odpowiadających swoim rodzajem
i wartością dostawom będącym przedmiotem zamówienia wyklucza większość potencjalnych
wykonawców, znacząco ograniczając konkurencję.
Niniejszy przetarg jest organizowany de facto dla trzech odrębnych podmiotów i niewiele jest na
rynku firm ogłaszających postępowania na tak dużą ilość opon zarówno do autobusów miejskich jak
międzymiastowych.
Jako firma z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w realizacji dostaw opon na bazie przetargów
publicznych, posiadamy dużo większe doświadczenie wiedzę niż Państwo wymagacie.
Udokumentowanie niech stanowią choćby referencje uzyskane z dostaw dla polskiej armii czy
departamentów policji, opiewające na wielomilionowe, dużo wyższe kwoty niż Państwa wymóg w
SIWZ. Trudność realizacji takich kontraktów i doświadczenie z nich wynikające z pewnością pozwoli
na prawidłową realizację opon autobusowych także dla Państwa zakładu.
W załączniku przesyłamy przykładowe referencje uzyskane od polskiej armii.
Nasza firma niejednokrotnie realizowała dla Państwa dostawy opon autobusowych, natomiast tak
dosadne sprecyzowanie warunku udziału zamyka naszej spółce dostęp do tego postępowania, pomimo
naszej wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia.
W analogicznym postępowaniu o wartości 3,7 mln zł brutto MZA Warszawa dopuściły wykazanie
doświadczenia w dostawie opon ciężarowych.
Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o zmniejszenie wymogu udokumentowania dostaw, bądź też o
umożliwienie wykorzystania dokumentów poświadczających wykonanie dostaw opon innych aniżeli
autobusowe.
Liczymy na przychylne ustosunkowanie się do naszego pisma.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ:
1) pkt 6 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie dostawy opon będących
przedmiotem zamówienia. Za dostawy podobne zamawiający uzna sukcesywne dostawy
opon będących przedmiotem zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż 200 000
złotych rocznie każda.

2) pkt 9 ust 1 pkt 3)
„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej dwóch
dostaw oferowanych opon stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,
dat wykonania, przedmiotu i odbiorców - wzór wykazu (wymagany zakres informacji)
stanowi załącznik do SIWZ (załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe);
Za dostawy podobne zamawiający uzna sukcesywne dostawy opon będących
przedmiotem zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż 200 000 złotych rocznie
każda.

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe w imieniu Zamawiających informuje, że termin
składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17.12.2013 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert
odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 17.12.2013 r. o godz. 1015.
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