MZDiM-P.271.06.2020
Jelenia Góra, 07.04.2020 r.
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra”
Nr nadany przez Zamawiającego: MZDiM-P.271.06.2020.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły
zapytania o następującej treści:
PYTANIE NR 1
„W dziale 9 specyfikacji Zamawiający wskazuje, że będzie konieczne dostarczenie dokumentów takich
jak:
Dz.9.6 pkt 2 -zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych na koncie
Dz. 9.6 pkt 4 a – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
W związku z panująca sytuacją epidemiologiczna w kraju instytucje takie jak Sąd są zamknięte do 30
kwietnia 2020 (informacja znajduje się na stronie Sądu), a wszelka korespondencja dopuszczalna jest
w formie listowej. Z informacji uzyskanej telefonicznie nie jest możliwe uzyskania powyższego
zaświadczenia w terminie wskazanym w specyfikacji.
W związku z tym, zwracamy się z prośba o odstąpienie od tego wymogu.
Podobna sytuacja jest w banku, gdzie posiadamy konto. Z uwagi na pracę zdalną otrzymanie
zaświadczenia z banku, będzie opóźnione. Zwłaszcza że taki wniosek kierowany jest do centrali. Czy
w tym przypadku wystarczy wydruk internetowy salda”?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zamawiający zmienia zapis:
1. Pkt 9.1.2 Tomu I SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,
o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ”.
2. Pkt 9.6 Tomu I SIWZ pkt 1 ppk.2), który otrzymuje brzmienie:
„Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w
przedmiotowym zakresie”.
3. Pkt 9.6 Tomu I SIWZ pkt.4 lit. a) który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający rezygnuje z informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art.24 ust 1 pkt 13, 14 i 21”.
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 528780-N-2020
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2020 r., w sekcji III.1.2) Sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, w sekcji III.4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez
wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP w sekcji III.5.1) w zakresie spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe
warunki nie ulegają zmianie.
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