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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Dot. Rozdział IV pkt. c) ppkt.
W jaki sposób Wykonawca ma wykazać, że wykonał lub wykonuje usługę polegającą na prowadzeniu schroniska przystosowanego do opieki nad minimum 80 zwierzętami.
Czy na potwierdzenie maksymalnej liczby zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko wystarczy oświadczenie Wykonawcy, raport z wizytacji schroniska przez Powiatowego Inspektora Weterynarii, bądź plan zagospodarowania terenu schroniska w kojce i wybiegi.

Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ dokumentem złożonym na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie świadczonych usług jest wykaz usług wykonanych lub również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Zgodnie z dołączonym do SIWZ wykazem składającym się z następnych kolumn:
Nazwa Wykonawcy
(podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia
Przedmiot zamówienia 
(Należy podać informacje na podstawie których, Zamawiający będzie mógł jednoznacznie stwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, w tym wskazać do jakiej liczby zwierząt, schronisko jest przystosowane)
Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową)
Miejsce wykonania 
Podmioty, na rzecz których usługi były/są wykonywane
informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym wskazanie do jakiej liczby zwierząt, schronisko jest przystosowane, Wykonawca winien wpisać w kolumnie 2 wykazu.


