
Obrzycko, dnia 02.12.2020r.  

 

Wykonawcy biorący udział  w postępowaniu   

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 214 000 euro na:  „DOWÓZ UCZNIÓWDO ZESPOŁU SZKÓŁ 

W MIESCIE OBRZYCKO ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ 

SPECJALNYCH W SZAMOTUŁACH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE 

PRZEWOZU W LATACH 2021 I 2022” 

Zamawiający informuje, że działając w na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela wyjaśnienia na zadane pytania w 

przedmiotowym postępowaniu.  

Pyt. 1  

Zamawiający w Rozdziale VI pkt. 4 wymaga od Wykonawcy w terminie 3 dni od otwarcia ofert 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020, poz. 

1076 ze zm.) tym samym w rozdziale VI pkt 6 ppkt4. wymaga dołączenia do oferty tego samego 

oświadczenia. 

a. proszę o sprecyzowanie, w którym momencie należy dostarczyć w/w oświadczenie – czy w 

momencie składania ofert? Czy po otwarciu ofert?   

Odp. Zamawiający określa, że oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, winno stanowić załącznik do oferty. 

Pyt. 2  

Zamawiający w Rozdziale X pkt. 2 stwierdza, że odrzuci ofertę niesporządzoną w formie pisemnej., 

 a. proszę o stanowisko: Czy Zamawiający odrzuci ofertę, która została wypełniona tekstem 

drukowanym i podpisana własnoręcznym podpisem Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający nie odrzuci oferty wypełnionej tekstem drukowanym i podpisanej własnoręcznym 

podpisem. 

Pyt. 3  

Zamawiający w całości dokumentu SIWZ nie określił jasno, które dokumenty należy dołączyć do 

oferty składanej do 11 grudnia 2020r. do godz. 12.00. 

 a. proszę przedstawienie listy załączników i oświadczeń, które muszą znaleźć się razem z 

formularzem oferty i musza zostać złożone w terminie do 11 grudnia 2020r. 

Odp. Zamawiający określa poniżej zawartość oferty: 

- Formularz oferty – Załącznik nr 1 



- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2 

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

– Załącznik nr 3 

- Wykaz usług – Załącznik nr 4 

- Wykaz narzędzi –Załącznik nr 6 

Oświadczenie wykonawcy o sposobie przystosowania środka transportu do przewozu osób 

niepełnosprawnych – Załącznik nr 7 

 

-  

  


