
 
 
 

 
 

 
Kraków, dnia 08.07.2021 r. 

Zamawiający: 

„Opera Krakowska” w Krakowie 

ul. Lubicz 48 

31-512 Kraków 

 

Znak postępowania: CK-07/200-03/21 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na: „Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 48” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Zapytanie nr 1 z dnia 08.07.2021r. 

Prosimy o potwierdzenie (bądź zaprzeczenie), że podmiotowe środki dowodowe w postaci „wykazu usług” 

i „wykazu narzędzi” wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego i tym samym nie dołącza ich do formularza 

ofertowego. 

Odpowiedź 

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.  

- 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, z 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 dostawy lub 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; 

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

Dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z Ofertą wymienione zostały w rozdz. 13 ust. 5 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulegnie zmianie. 


