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ZZP-2380-5/2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej na wykonaną z
PCV w budynku Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr
113, poz. 759 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do
przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie:
„Zgodnie z PZP, aby udokumentować prawidłowe wykonane zadanie można do wykaz załączyć protokoły oraz
referencje. W związku z tym prosimy o możliwość przedłożenia w ofercie przetargowej zamiast poświadczenia
stosownych referencji.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, prawodawca dopuścił w okresie 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie Rozporządzenia składanie w miejsce poświadczeń, dokumentów potwierdzających
należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, określonych w § 1 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817), np. zawartych w pytaniu referencji lub protokołów. Pouczenie o takiej możliwości Zamawiający zawarł
również w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2 lit. d SIWZ. Jednocześnie na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Zamawiający
określił tamże obowiązek, z którego wynika, iż treść protokołów tudzież referencji, tak samo jak treść
poświadczeń, musi potwierdzać wymagania określone w warunku dotyczącym wiedzy i doświadczenia - rozdział
IV pkt 2 ppkt. 2 SIWZ.
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