
                                                                                                            
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z demontażem, 
zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych  

na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu poznańskiego. 
 

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

ZP.272.00009.2016   16.03.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00071/16 

 

 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: 

W SIWZ w pkt IV ppkt 2 jako jeden z warunków udziału w postępowaniu wymagacie Państwo referencji na 

kwotę min. 400 tys. zł. Niestety kontrahent, na rzecz którego moja firma wykonała zlecenie na kwotę wyższą 

niż wymagana, przebywa obecnie poza granicami kraju i nie mam możliwości uzyskania takowego dokumentu. 

Czy w przypadku niedołączenia referencji (po wezwaniu mojej firmy przez Państwa do uzupełnienia niniejszego 

dokumentu), nadal nie będę w stanie go Państwu przedstawić to czy wówczas moja oferta zostanie odrzucona 

i zatrzymacie Państwo wadium czy też wadium mimo wykluczenia mnie z postępowania zostanie mi zwrócone? 

Moja firma od kilkunastu lat zajmuje się demontażem, transportem oraz utylizacją azbestu i jako wykonawca 

posiadam wiele referencji na kwoty jednakże niższe niż 400 tys. zł. Czy w przypadku niedołączenia tych na 

ponad 400 tys. zł zostaną one wzięte pod uwagę? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 pkt 2 SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy  

i doświadczenia, Zamawiający wymaga wykonania lub wykonywania minimum 1 usługi o wartości co najmniej 

400.000,00 zł brutto, łącznie obejmującej swoim zakresem prace związane z demontażem oraz transportem,  

a także unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Zatem wartość 400.000,00 zł brutto musi zostać 

wykazana w ramach jednej usługi i nie może stanowić sumy kilku usług o niższej wartości. Do wykazu 

wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca załącza dowody (np. poświadczenia, referencje), że zostały 

one wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń dowodami mogą być oświadczenia Wykonawcy. Przy czym 

zaznaczyć należy, iż na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, że tego typu okoliczności rzeczywiście 

zachodzą. 

Ponadto informuję, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zadanym pytaniu, Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,  
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, co spowoduje brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zatem brak wykazania spełniania warunku 

posiadania wiedzy i doświadczenia zawsze skutkować będzie wykluczeniem, a następnie odrzuceniem oferty 

Wykonawcy, nie zawsze natomiast będzie się to wiązało z zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium. 
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