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 WYJAŚNIENIE  

                                  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 23.11.2022 roku wpłynęło                                  
do Zamawiającego zapytanie  w postępowaniu na: 
 
„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie 
na rok 2023”  
 
o treści: 
Czy Zamawiający w odniesieniu do wykazania wykonania głównych dostaw dopuści 
przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie sukcesywnych dostaw  
w okresie od 01.09.2022 do 22.11.2022 owoców i warzyw o wartości  80 234,89 zł brutto? 
Zmiana warunków zdolności technicznej lub zawodowej umożliwi złożenie oferty przez 
większe grono Wykonawców, co doprowadzi  do wzrostu konkurencyjności ofert,  
 
na które zgodnie  z art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych   udziela się 
następującej odpowiedzi: 
 

Zgodnie z punktem 1, ppkt. 3a  Rozdziału VIII SWZ - Warunki udziału w postępowaniu, 
Zamawiający określił, że zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca spełni jeżeli:  wykaże 
(w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące ilości i rodzaj 
zamówień: 

- Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie przynajmniej 1 jedną dostawę żywności o wartości co najmniej: 

1. Część 1 - 35.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami potwierdzającymi 
ich należyte wykonanie 

2. Część 2 – 12000,00 złotych brutto, wraz z dowodami potwierdzającymi 
ich należyte wykonanie 

3. Część 3 - 80.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami potwierdzającymi 
ich należyte wykonanie 

4. Część 4 - 60.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami potwierdzającymi 
ich należyte wykonanie 

5. Część 5 - 30.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami potwierdzającymi 
ich należyte wykonanie 

6. Część 6 - 2.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami potwierdzającymi ich 
należyte wykonanie 
 



 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający podtrzymuje  zapisy dotyczące wymagań jakimi 
musi się wykazać Wykonawca i nie dopuszcza możliwości przedłożenia dokumentów 
potwierdzających należyte wykonanie sukcesywnych dostaw.  
Jednocześnie Komisja zwraca  uwagę, ze Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 ustawy Pzp). 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa 284 SWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ; 
 
 
 
Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


