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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/51/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. 05000 - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach – projekt nr 366 WBO 
2018 (Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Dembowskiego i ul. Smętnej we Wrocławiu – oświetlenie terenu). 
 
 

Szanowni Państwo,  

 

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 1843 ze zm.) 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający uzna za aktualne złożone wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku 
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej 
lub gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Tym samym nie będzie konieczne 
składanie ww. oświadczenia po terminie otwarcia ofert.  
Urząd Zamówień Publicznych, jak również orzeczenie KIO z dnia 20 marca 2018r. (KIO 408/18) wskazały, 
że Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy 
kapitałowej, złożone wraz z ofertą ,w sytuacji gdy w postępowaniu złożona jedną ofertę lub wykonawca nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie złożone wraz z ofertą niezależnie od ilości złożonych ofert, również 
potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp, ważne aby oświadczenie było 
aktualne i zgodne a rzeczywistością.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający informuje, że uzna za aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek 
grupy kapitałowej, złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  
 
 
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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