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WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 20 marca 2020 r.
PYTANIE NR 1
„Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie dokumentów wymaganych w SIWZ, w obecnie
zaistniałej sytuacji epidemiologicznej mamy problem z uzyskaniem zaświadczeń z US oraz ZUS o
nie zaleganiu z podatkami oraz składkami społecznymi i zdrowotnymi. Czy wobec tego możemy
wziąć udział w Przetargu i złożyć na ww. zagadnienia tylko Oświadczenia ?”
Odpowiedź:
W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest:
1) wraz z ofertą złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu;
2) w celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień
publicznych; wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
b) na wezwanie Zamawiającego złożyć:
 oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,
 oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Zamawiający w celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania w niniejszym postępowaniu nie wymaga żadnych oświadczeń podmiotów trzecich bazując tylko na oświadczeniach
wyżej wymienionych.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia
przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy
zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
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