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WY JAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

,,Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) poniżej przedstawiam treść zapytań, jakie wpłynęły 

do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem. 

Zapytanie nr 1 

Zawracamy się z zapytaniem czy wyrażą Państwo zgodę na okazanie się Wykonawcy 

Oświadczeniem o nie zaleganiu w stosunku do ZUS i US a nie zaświadczeniem uzyskanym z 

tych urzędów. Obecna sytuacja powoduje bardzo duże ograniczenia w funkcjonowaniu 

urzędów administracji państwowej co powoduje znaczne wydłużenie się terminów załatwienia 

spraw. Większość urzędów pracuje w systemie zmianowym a pisma są wysyłane za 

pośrednictwem operatora pocztowego który również boryka się z trudnościami co ma wpływ 

na dotrzymywaniem terminów doręczenia. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający informuje, że me wyraża zgody na przedłożenie oświadczeń zamiast 

dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Dokumenty tj.: zaświadczenia 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków oraz zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu ww. dokumenty nie mogą 

być wystawione wcześniej niż 15.01 .2020roku gdyż termin składania ofert upływa 15.04.2020 

roku godz. 11 °0. W związku z powyższym Oferent może już dziś wystąpić do odpowiednich 

organów w celu ich uzyskania. 



Należy podkreślić, że katalog dokumentów jakie może Zamawiający żądać w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu został 

określony w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 


