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:
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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 wpłynęły zapytania.
ZAPYTANIE nr 1:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie
o udzielenie zamówienia muszą obydwoje spełniać kryterium wykazania się należytym wykonaniem
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzech zamówień,
polegających na wykonywaniu instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku użyteczności publicznej,
o wartości każdego z zamówień nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każde. Czy wystarczy, że jeden
z Wykonawców spełni to kryterium?
ODPOWIEDŹ:
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164) stanowi jedynie, iż Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Ponadto wyjaśniamy, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują
spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia łącznie, oznacza to, iż spełnienie tego
warunku może wykazać jeden z nich.
ZAPYTANIE nr 2:
Czy załączone listy referencyjne spełniają kryterium podane w SIWZ dotyczące w/w przetargu?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Powyższe zapytanie nie dotyczy treści SIWZ.
Ponadto art. 44 ustawy pzp stanowi, iż Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków, również te dokumenty.
Zaznaczyć należy, iż ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert następuje po upływie terminu składania ofert
i ogranicza się do dokumentów Wykonawców, którzy złożyli oferty. Ustawodawca nie przewiduje
weryfikacji, badania i oceny dokumentów przedłożonych Zamawiającemu przed upływem terminu
składania ofert.
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