
  

Police, dnia 22 października 2013 r. 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie 

usług szkoleniowych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. 

 

Mając na uwadze treść art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz zapisy SIWZ poniżej przekazuję treść pytań 

wraz z odpowiedziami jakie wpłynęły do Zamawiającego do dnia 22 października 2013 r.: 

 

Pytanie 

Moje pytanie dotyczy zaświadczeń z US i ZUS. 

W SIWZ jest mowa o: 

 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

Czy muszą być to wyłącznie zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy i ZUS, czy można 

złożyć oświadczenia o nie zaleganiu, podpisane własnoręcznie i ewentualnie dostarczyć w 

późniejszym terminie zaświadczenia z w/w instytucji ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożenia 

zaświadczeń wystawionych odpowiednio przez ZUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego, co 

jest zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich 

dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Jednocześnie informuję, iż 

Zamawiający ma obowiązek wezwać zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub koniecznym byłoby unieważnienie 

postępowania. Jednocześnie informuję, iż składane na wezwanie zamawiającego dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu,  

w którym upłynął termin składania ofert.  

 

Przewodniczący komisji przetargowej  

Barbara Cichorek 

 


