Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości
25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia
w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016
i w WPF na lata 2016 – 2021.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00048.2016
l.dz.: ZP.KW-00298/16

Data:
19.08.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 w wersji obowiązującej do dnia 28 lipca 2016
r.), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) informuję,
iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
ZAPYTANIE:
W związku z ogłoszonym przez Powiat Poznański przetargiem na udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 25 mln zł, proszę o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę
na załączenie do oferty poświadczeń do wykazu wykonanych usług (udzielonych kredytów
w wysokości co najmniej 20.000.000 zł w okresie ostatnich 3 lat) starszych niż 3 miesiące przed
upływem składania ofert. W SIWZ w pkt. V.1. ppkt. 3) wymagane są przez Zamawiającego
poświadczenia wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami §1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), przytoczonym w Rozdziale V
ust. 1 pkt. 3) SIWZ, w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
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