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Wszyscy oferenci

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-19l2OL9 pod nazwą ,,Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkaĘch na
terenie Gminy SoŚnicowice w latach 2O20-2O2L".

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia ż9 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego
ZP-t912079, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Część II: Informacja doĘcząca Wykonawcy (dot. elektronicznego formularza)
e)Qy Wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatnoŚci składek
na ubezpieczenia społeczne i podatków lub pzedstawić informacje, które umożliwią insryucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpoŚrednio za
pomoc bezpłatnej krĘowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający miał na myŚli pzedstawienie zaświadczenie z ZUS iUS a W}konawca, Kóry
posiada takie zaświadczenie powinien zaznaczyć odpowiedŹ taĘ czy też powinien zaznacllć NlE,
gdyż zgodnie z instrukcją zapis ten dotyczy pytania: Czy Wykonawca jest Wpisany do urzędowego
wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenia (np. w ramach
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?
Polscy wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję ,,Nie dotyczy" i pozostawiają dalszą część
podsekcji niewypełnioną. niestety W elektronicznej wersji JEDZ nie ma takiej opcji ,,NIE
DolYcZY",
Jeżeli wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w takim v,rykzie zaznacza odpowiedź,jlak" i

wypełnia dalszą częŚĆ formulaza w rubryce poniżej. zaznaczenie ,,Nie" wypełnia wykonawca,
który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając dalszej części formulaza w rubryce
poniżej.
Niektórzy Zamawiający - interpretują ten punkt, jako pytanie o przedstawienie zaŚwiadczeń zZUS
i Us, dlatego prosimy udzielenie konkretnej informacji na to pytanie?

Odpowiedźl
Zapis ten doĘczy wykonawców wpisanych do uzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców
lub Ęch którzy posiadają zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego)
kwalifikacyjnego). Po|ski ustawodawca nie skorzystał z możliwoŚci ustanowienia urzędowych
wykazów zatwierdzonych wykonawców. Punkt ten nie dotyczy polskich wykonawców.
Elektroniczna wersja JEDZ nie pozwala na dopisywanie jakichkolwiek opcji w postaci ,,NIE
DOIYCZY". W związku z tym w pzypadku polskich wykonawców jeśli nie ma takiej możliwości
proszę wybrać opcję,,NIE".
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Jednocześnie informujemy, że udzielone przez zamawiającego odpowiedzi na zadane
pytania do treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich
Wykonawców biorących udział w pzedmiotowym postępowaniu.


