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  WYKONAWCY 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 
Sprawa: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do 

budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II 

 
Urząd Statystyczny jako Zamawiający, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie do postępowania. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 
Oferent, zwany dalej „Wykonawcą” na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych zwraca się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na pytana tudzież dokonania modyfikacji do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1. Wykonawca prosi Zamawiającego o zmianę w rozdziale V zatytułowanym Warunki Udziału w postępowaniu 

punktu 2 ust. 2.4 w następujący sposób: 
zdolności technicznej lub zawodowej: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje 
dostawę mebli hotelowych i wyposażenia, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), lub dwie 
dostawy mebli hotelowych i wyposażenia o wartości nie mniejszej niż 75 00,00 złotych (słownie: siedemset pięć 
tysięcy złotych i 00/100) każda. 

2. Wykonawca wnosi o modyfikację ROZDZIAŁU VI zatytułowanego „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU” w podrozdziale zatytułowanym DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 2 pkt 1) W celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, określonych w Rozdziale V SWZ Wykonawca przedłoży: 1) sporządzony wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 7 do SWZ wykaz dostaw mebli hotelowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej 
jedną dostawę mebli hotelowych i wyposażenia, o wartości nie mniejszej niż 150 00 00,00 złotych (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), lub dwie dostawy mebli hotelowych i wyposażenia o wartości nie mniejszej niż 75 
000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) każda, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy lub 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. 



2 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Warunków udziału w postępowaniu i modyfikację dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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