
 

 

 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum 

Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  w Swarzędzu. 
 

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

ZP.272.00031.2017  07.07.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00292/17    

 

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, ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
ZAPYTANIE: 
Czy jest możliwość dopuszczenia do udziału w postępowaniu przetargowym firmy, która posiada 

doświadczenie w realizacji obiektów Uczelni Wyższych powyżej 10 mln jednak w terminie dłuższym 

niż 3 lata. W wymaganym przez Państwa przedziale czasu firma realizowała i wciąż realizuje obiekty 

użyteczności publicznej na kwoty wyższe i o wyższym poziomie skomplikowania. Uprzejmie prosimy 

o odpowiedź oraz w przypadku odpowiedzi pozytywnej o odpowiednią zmianę w SIWZ IV pkt 1 ppkt 3) a).  

 

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami §2 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku 

udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający może żądać 

m.in., wymaganego w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) lit. a) oraz Rozdziale VI ust. 2 pkt 3) lit. a) SIWZ, wykazu 

usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

Nie jest zatem dopuszczalne, by Wykonawca wykazywał zrealizowane usługi w okresie dłuższym niż 

maksymalny, wymagany obowiązującymi przepisami prawa. 
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