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Przedsi^biorstwo Komunalne
NAt^CZ Sp. Z O.O. Niedrzwica Duza, 13.02.2017

Do

Wszystkich Wykonawcow

Prezes Przedsigbiorstwa Komunalnego Nalecz Sp. z P.O. z siedziba w Niedrzwicy Duzej zgodnie z art. 38 ust
pkt.3) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pvtanie wvkonawcy:

Pytanie Wykonawcy

Prosz? o informacje ,czy referencje wymagane w siwz pkt. HI.1.3 bedzie speiniony w przypadku zlozenia
referencji wystawionych w 2015 roku.
Okres waznosci tych dokumentow ustawowo nie jest okreslony.
Za odpowiedz z gory dziekuje.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescia Rozdziahi 8 SIWZ pn.: ,,wykaz os"wiadczen lub dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkow udziahl w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia", potwierdzenie
spelnienia warunku udziahl w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych zostanie dokonane przez
Wykonawce jezeli zlozy:

wykaz dostaw lub ushig wykonanych, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciagtych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie
do udziahl w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub ushlgi zostafy
wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreslajacych czy te dostawy lub ushagi zostaiy wykonane lub sa
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, 33 referencje badz nine dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub ushlgi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych
fub ciagtych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub
ciagtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie
powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziahl w postepowaniu.

Powyzszy wymog wynika z §2 ust.4 pkt.2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac Zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z2016 r., poz.1126).
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