
 
 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania prowadzonego  w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. 

 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00028.2016    14.07.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00238/16    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIE: 
Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy  

i doświadczenia tj: „Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem składania ofert….”. 

W związku z powyższymi uwarunkowaniami czy istnieje możliwość wykazania się realizacją robót  

z zakresu wentylacji i chłodzenia poprzez przedstawienie faktur za wykonane prace. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest sytuacja, że większość obsługiwanych przez naszą firmę klientów 

z uwagi na kooperacyjny charakter podmiotów nie praktykuje wystawiania pisemnych 

rekomendacji/pisemnych referencji. 

 

ODPOWIEDŹ: 
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, których zakres określono w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 

SIWZ, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Przy czym dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli 

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczeń.  

Jednakże ciężar udowodnienia, iż Wykonawca nie był w stanie uzyskać ww. poświadczeń leży po jego 

stronie. 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż z innego dokumentu przedłożonego zamiast poświadczenia wynikać 

musi, iż roboty w nim wskazane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Sam fakt wystawienia i opłacenia faktury tego nie udowadnia, 

ponieważ nie zawiera informacji np. o nie naliczeniu lub ewentualnym naliczeniu kar umownych  

w trakcie realizacji zamówienia. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


