
 

   Znak sprawy ZS/3/2020/ZzK     Krasnystaw, dnia 14.10.2020 

WYJAŚNIENIE 

W odpowiedzi na zapytanie oferenta : 

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy Wykonawcy) 

przedstawiony został katalog przykładowych dokumentów – mający na celu zaznaczenie, że 

takowe dokumenty należy pamiętać dołączyć do oferty. Każdy z oferentów sam powinien 

wskazać jakie dokumenty dołącza do oferty i odpowiednio je ponumerować. 

W/w spowodowane jest faktem, że Zamawiający daje dowolność w zakresie dołączenia bądź 

dosłania w ustawowym terminie wymaganych załączników np. załącznika nr 6 (Oświadczenie 

dot. grupy kapitałowej może zostać dosłane po informacji o rozstrzygnięciu postępowania). 

W związku z powyższym pragniemy wyjaśnić, że numeracja załączników pod SIWZ nie jest 

tożsama z wykazem załączników pod Formularzem Ofertowym, który stanowi przykładowy 

wykaz załączników i powinien być każdorazowo dostosowany do przedstawianej przez 

Wykonawcę oferty i z nią zgodny.  

Zamawiający przypomina, że wykaz dokumentów znajduje się w SIWZ oraz, że dołączane do 

oferty dokumenty stanowią załączniki do SIWZ zgodnie z którym:  

dokumenty składane obligatoryjnie zgodnie z SIWZ to: 
a) Formularz Ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ), 
b) wykaz kadry (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), 

c) wykaz doświadczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), 

d) oświadczenia wstępnego potwierdzającego spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), 

e) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SIWZ), 

Oświadczenie składane po otwarciu ofert (istnieje możliwość złożenia oświadczenia wraz z 
ofertą) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP 

f) oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6 do SIWZ) – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 

Ustawy o PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP. 

Dodatkowo wyjaśniamy, że zgodnie z częścią III pkt. 4 Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu program szkolenia, jednakże program nie stanowi załącznika 

może on zostać dołączony na opracowanym przez Wykonawcę wzorze. Nie jest on jednak 

załącznikiem obligatoryjnym składanym wraz z ofertą. Po wyborze Wykonawcy 

Zamawiający wymagał będzie programu zgodnie z wzorem przesłanym po rozstrzygnięciu 

postępowania. 

Z poważaniem 


