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WYJAŚNIENIE

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  związku  z  przetargiem  nieograniczonym  na  dostawę  autobusów,  CPV  34121000, 
ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim 
sp.  z o.o.  (Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej  z dnia 2 maja 2015 r.,  Nr  2015/S 085-
153771, Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 4 maja 2015 r., Nr 101780 - 2015), jeden 
z oferentów zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
w piśmie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 8 maja 2015 r., o treści:

Proszę  o  doprecyzowanie  zapisu  w  rozdz.  VI.  p.  1  ppkt  1:  „wykaz  wykonanych  przez  
wykonawcę  dostaw  związanych  z  przedmiotem  zamówienia  i  w  stosunku  do  niego  
proporcjonalnych, w okresie ostatnich trzech lat .....”.
W  szczególności  proszę  o  dokładne  wyjaśnienie  zapisu  „w  stosunku  do  niego  
proporcjonalnych”. Jak należy tutaj rozumieć słowo „proporcjonalnych”?
Proszę to uściślić.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.)  zamawiający  udziela  niniejszego 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W powyższym określeniu fraza „dostaw związanych z przedmiotem zamówienia” oznacza 
„dostaw używanych autobusów”.
Wzmiankowana  ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  w  art.  22  ust.  4  nakazuje 
zamawiającemu  dokonanie  opisu  sposobu  oceny  spełniania  warunków  udziału  
w postępowaniu tak, by były one „proporcjonalne” do przedmiotu zamówienia.
Przymiotnik „proporcjonalny” oznaczający zgodnie z definicją zawartą w  Słowniku języka 
polskiego „mający określony stosunek części do całości”, „zachowujący proporcje z czymś 
porównywanym”,  należy  interpretować  przez  pryzmat  dorobku  prawa  wspólnotowego  
i  orzeczeń  Europejskiego  Trybunału  Sprawiedliwości  –  zgodnie  z  którymi  warunek 
„proporcjonalny” oznacza tyle co warunek „nienadmierny”.
Tym samym zamawiający zobowiązany jest dopuścić do udziału w postępowaniu nie tylko 
podmioty legitymujące się doświadczeniem w realizacji wyłącznie co najmniej tożsamego co 
do  zakresu  ilościowego  przedmiotu  zamówienia  –  co  stanowiłoby  nieuzasadnione 
ograniczenie konkurencji – ale wszystkie podmioty zdolne do wykonania zamówienia, które 
mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w dostawach odpowiadających rodzajowo 
przedmiotowi zamówienia.
W  odniesieniu  do  niniejszego  postępowania  zamawiający  wyjaśnia,  że  do  uznania,  iż 
wykonawca  wykazuje  się  odpowiednim doświadczeniem,  wystarczające  będzie  wykazanie 
należytego  wykonania  w  żądanym  okresie  co  najmniej  jednej  dostawy  przedmiotu 
odpowiadającego rodzajowo przedmiotowi zamówienia, a w przypadku składania oferty na 
więcej niż jedno zadanie – więcej niż jednej dostawy przedmiotu odpowiadającego rodzajowo 
przedmiotowi zamówienia.
Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, dla 
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego istnieje 
możliwość wspólnego (wraz z innym wykonawcą) ubiegania się o udzielenie zamówienia, jak 
również  potencjalnego  powołania  się  na  wiedzę  i  doświadczenie  innych  podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.


