
 

Warszawa, dnia 3.04.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

 
 

Wyjaśnienia SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 i 2020), 
Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn.: „Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208.”; numer sprawy: 19/DB/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 061-145167  
z dnia 26-03-2020 r. 

Pytanie nr 1 
Czy zamiast zaświadczeń z US i ZUS można złożyć oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach. Pytam 
dlatego, że w dobie panowania pandemii koronawirusa dostęp do w/wym urzędów jest utrudniona. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że Wykonawca składając ofertę nie dołącza do oferty zaświadczeń wskazanych przez 
Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  
Zgodnie z pkt 9.8 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów. 
Wykonawca składając ofertę powinien działać z należytą staranności i rozpocząć działania zmierzające do 
uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt 9.8 SIWZ w odpowiednim czasie. 
Zamawiający wyznaczy 14-dniowy termin na złożenie wymaganych dokumentów. 
 
Pytanie nr 2 
Kiedy ewentualnie można do Państwa podjechać w celu dokonania pomiarów okien. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje odbycia wizji lokalnej. Zamawiający dysponuje 
Projektem wykonawczym określającym wymiary otworów, czyli zewnętrzne wymiary okien. Projekt wykonawczy 
stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.   
 
Pytanie nr 3 
Czy umówienie się z Państwem na pomiar tez mam złożyć na piśmie ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Pkt. 10 SIWZ opisuje sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. W przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
użyciu: 

1. Platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl,  
2. poczty elektronicznej.  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje odbycia wizji lokalnej. Zamawiający dysponuje 
Projektem wykonawczym określającym wymiary otworów, czyli zewnętrzne wymiary okien. Projekt wykonawczy 
stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.   

Zamawiający ponadto udostępnia link (Informacje znajdują się w załączniku nr 7 Architektura – Projekt 

Wykonawczy). 

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/161,1,spec.html 

http://gus.ezamawiajacy.pl/
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/161,1,spec.html
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