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ODPOWIEDŻ NA PYTANIE WYKONAWCY 
 
Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.: 
 
„UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU BIUROWO – LABORATORYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO 

SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. GRABOWEJ 1A W ROKU 2023” 
 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00485759/01 z dnia 08.12.2022 r. 
 
W związku z przesłaniem do Zamawiającego pytania Wykonawcy dotyczących zapisów SWZ, Zamawiający 
zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz.2019 ze zm.)  

 
Pytanie Wykonawcy: 
 
Proszę o sprecyzowanie SWZ. 
 
W jednym miejscu Państwo wymagają wykazu usług i osób str. 18. 
Następnie w rozdziale XIV pkt 3 mowa jest o tych załącznikach na wezwanie (str 12): "Dokumenty 
i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego – dotyczy 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedstawić: 

i. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi Załącznik 
nr 6 do SWZ, 

ii. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją podstawie do dysponowania tymi osobami – 
wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ" 

 
Proszę związku z tym o zmianę SWZ by była czytelna dla oferentów. 
Związku z tym proszę o zmianę terminu składania ofert na 29.12 (5 dni roboczych od zmiany SWZ) by 
Wykonawca miał czas przygotować te dwa załącznik (referencję, kopię umów o pracę). 
Tym bardziej, że obecnie jest okres urlopowo - chorobowy. 
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Zamawiający wymaga aby na etapie oceny ofert wszystkie dokumenty potwierdzające warunki udziału 
w postępowaniu były dołączone do oferty. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż zapis brzmi: (…) oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy. 
 
Dokumenty takie jak umowy o pracę (lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie) powinny znajdować się 
w posiadaniu Wykonawcy i nie powinno być dla Wykonawcy uciążliwe dołączenie odpowiednich dokumentów do 
oferty w terminie 2 dni.  
 
Zamawiający niestety nie przychyla się do prośby Wykonawcy i nie przesunie terminu składania ofert 
w postępowaniu. 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym Śląski Zarząd 
Nieruchomości zawiadamia, iż ulega zmianie treść rozdz. XIVI ust. 2 i 3 SWZ, następująco: 
 
 

1. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 
a) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy: Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 

pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym 
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, 
a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, 

b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazanie 
w formularzu oferty bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w których Zamawiający 
może uzyskać te dokumenty 

c) w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy 
przedstawić kopię opłaconej aktualnej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
niższą niż 1.000.000,00 zł. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca kontynuował ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, 

d) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, należy 
przedstawić: 

i. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
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być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi załącznik 
nr 6 do SWZ, 

ii. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 
z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 
7 do SWZ.  
(Zmiana osoby wymienionej w Wykazie osób w trakcie realizacji umowy będzie 
dopuszczalna, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
Zaproponowana osoba zmieniająca musi spełniać co najmniej wymagania określone 
w SWZ i posiadać nie mniejsze doświadczenie, niż wskazane przez Wykonawcę 
w Wykazie osób dla osoby zmienianej, jeżeli takie doświadczenie było wymagane). 

 
 

2. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie 
Zamawiającego – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych w odniesieniu do braku podstaw 
wykluczenia – oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

 
 

 
 
 

 
 

 


