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PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022274/01 data
zamieszczenia 24.03.2021r. do zamawiającego wpłynęły prośby Wykonawców o wyjaśnienie
wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie:
Czy oferta ma być wysłana w miniPortalu czy w epuap?
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozdziałem X ust. 1 pkt 1 SWZ skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie przy
użyciu platformy miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Instrukcja szyfrowania i wysyłania ofert opisana została w instrukcji użytkownika
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf na str. 14
Pytanie:
Czy do oferty należy dodać wszystkie załączniki czy samą ofertę?
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozdziałem XIII ust. 8 SWZ do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
-oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.,
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- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenia, o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców. W przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca dołącza
również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy – w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 pzp (wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia).
Pytanie:
Czy zamawiający będzie wymagał kosztorysów ofertowych. ( umowa ryczałtowa)
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga składania kosztorysów ofertowych.
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