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Teatr Narodowy         Warszawa, 13 lipca 2016 r. 

Pl. Teatralny 3  

00 - 077 Warszawa    

Nr sprawy: 6/2016 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na konserwację, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego  

tj. dźwigów i urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym. 

 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ 

Informujemy, że w dniu 12.07.2016 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie do treści 

SIWZ: 

 

Pytanie 1 
„W związku z wymaganiem załączenia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług na 

konserwację i naprawę dźwigu towarowego z drzwiami gilotynowymi o udźwigu 2000 kg 

informujemy, że takie dźwigi obecnie występują u Pańsywa i w Teatrze Wielkim. Teatr Wielki 

wykonuje konserwację tych dźwigów we własnym zakresie. W następstwie tego list spełniający 

powyższe warumoże wystawić tylko Państwa firma. Tym samym tylko dwie firmy mogą spełnić 

wymagania SIWZ: (…) oraz nasza firma. W takim razie zwracamy się z prośba o wydłużenie okresu 

wykonanych usług z ostatnich 3 lat do 6, bo inaczej tylko (…) spełnia warunki SIWZ” 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231):  

„§  1.  

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający może 

żądać następujących dokumentów: (…) 3)  wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;” 

 

 

 

 

 

 

Podpisał: 

 

Andrzej Wąsik 

Kierownik Działu  

Administracji w TN 

      


