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Uczestnicy postępowania  
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-12-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja  oraz 

sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie dotyczy przetargu na świadczenie usługi sprzątania i dezynfekcji oraz sprzątanie 

terenu zewnętrznego wokół Przychodni  ogłoszonego w dniu 01.12.16 . W Wykazie 

dokumentów jakie wykonawca musi przedłożyć w celu spełnienia warunków udziału w 

przetargu jest koncesja, zezwolenie , licencja lub dokument potwierdzający , że Wykonawca 

jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej w którym ma siedzibę . Moje pytanie : Czy jest koniecznym 

w Państwa ocenie przedstawienie takiego dokumentu , jeżeli prowadzenie  działalności w 

zakresie usług sprzątania nie wymaga odrębnych zezwoleń i koncesji . Czy brak tego 

dokumentu będzie dyskwalifikacją w wyborze oferty?. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
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Zamawiający informuje, że jeżeli prowadzenie działalności w zakresie usług sprzątania nie 

wymaga odrębnych licencji, zezwoleń i koncesji , wówczas Wykonawca przedstawia 

oświadczenie, że w prowadzeniu w/w działalności koncesja, licencja, zezwolenie nie jest 

wymagane.  

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Włodzimierz Mosiński 

 


