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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie działając na podstawie art. 135 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 

ze zm.) publikuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia: 

 

Pytanie: 

Zgodnie z pkt. 4.4.2.1.2 SWZ referencje przedkładane do wykazu robót powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - czy jeśli zostaną przedstawione referencje z 

datą wcześniejszą tj. wystawione po zakończeniu robót na które zostały wystawione to czy 

to dyskwalifikuje uczestnika przetargu? (wykaz robót zgodnie z wymogami może 

obejmować prace z ostatnich 5 lat - więc i referencje powinny pochodzić z tego okresu) 

 

Odpowiedz:  

Zamawiający uwzględni referencje dotyczące robót budowlanych wykonanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie. 

Tym samym Zamawiający zmienia brzmienie punktu 4.4.2.1.2 SWZ nadając mu brzmienie:  

4.4.2.1.2 wykazu robót  budowlanych ( robót budowlano-montażowych polegających na 

instalacji dźwigu) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem 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 roboty budowlane  zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi – roboty budowlano-

montażowe zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do SWZ,  Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały 

wykonane należycie są:  

 referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlano-montażowe zostały wykonane, 

 inne odpowiednie dokumenty - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli 
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wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów,   
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