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URZĄD GMINY  

 BUKOWINA TATRZAŃSKA 

 

Bukowina Tatrzańska, dnia 21.07.2020 r.  

 

Gmina Bukowina Tatrzańska 

ul. Długa 144 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

 

Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020  

 

Do wszystkich  

   uczestników postepowania 

 

Informacja z zebrania w celu wyjaśnienia treści SIWZ 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38, ust. 3a, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) publikuje odpowiedzi na zgłoszone  

na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z przedstawiona na zebraniu prezentacją, 

odpowiadającą na liczne zapytania telefoniczne Wykonawców w ramach postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę zimowego utrzymania dróg 

gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  

w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024.  

Pytania: 

1. Czy Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy pobrać dla Spółki lub Firmy, 

czy należy pobrać dla osób zgodnie z KRS lub CEIDG (osoby upoważnione do 

składania oferty)? 

Odpowiedź:  

• Osoby fizyczne, w tym prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą pobierają informację z KRK w zakresie określonym   

w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

• Urzędujący członkowie organu zarządzającego  lub nadzorczego 

Wykonawcy, wspólnicy spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

komplementariusze w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, 

lub prokurenci pobierają informację z KRK w zakresie określonym   

w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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• Wykonawca, będący podmiotem zbiorowym składa informację z KRK  

w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

2. Czy standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ) należy wypełnić w całości? 

Odpowiedź: Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ) należy wypełnić w całości, zgodnie z instrukcją: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-

wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf jednak Wykonawca w części IV JEDZ może 

ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej  

z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (sekcja A-D). 

 

3. Czy wysyłając ofertę przez ePUAP należy podpisać ją profilem zaufanym? 

Odpowiedź: Wykonawca może skorzystać z opcji wysłania oferty bez podpisu 

- ,,wyślij bez podpisu”. Podpisana jest sama oferta przygotowana przez 

Wykonawcę, Wykonawca nie musi kolejny raz potwierdzać woli jej złożenia.  

 

4. Czy każdy plik składający się na ofertę Wykonawcy należy podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: Tak, wszystkie pliki składające się na ofertę Wykonawcy muszaą 

być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

5. Czy podczas składania oferty firma Wykonawcy może być zamknięta? Jeżeli nie to 

czy podczas składania ofert firma Wykonawcy może mieć zawieszoną działalność? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby na dzień składania oferty 

Wykonawca miał zawieszoną działalność. 

 

6. Kto przy spółce jawnej musi posiadać podpis elektroniczny oraz podpisać ofertę? 

Odpowiedź: Przy spółce jawnej podpis elektroniczny posiadać muszą osoby 

upoważnione do reprezentowania spółki (zgodnie z KRS lub CEIDG). 

Analogicznie ofertę podpisać elektronicznie muszą osoby upoważnione  

do reprezentowania spółki (zgodnie z KRS lub CEIDG).  
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7. Czy dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć na wezwanie Zamawiającego 

należy przesłać przez skrzynkę ePUAP czy wystarczy w wiadomości email? 

Odpowiedź: Zamawiający w postępowaniu o udzielenie przetargu 

nieograniczonego dopuścił komunikację zarówno przez skrzynkę ePUAP  

jak i za pomocą wiadomości email. W związku z powyższym dokumenty które 

Wykonawca musi dostarczyć na wezwanie Zamawiającego można przesłać za 

pomocą wiadomości email. 

 

8. Czy dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć na wezwanie Zamawiającego 

muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: Tak, każdy dostarczany dokument do Zamawiającego musi być 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

9. Jak przy spółce jawnej wysłać ofertę przez ePUAP – czy skrzynka ePUAP ma być 

założona na spółkę czy może być na jednego ze wspólników spółki? 

Odpowiedź: Oferta przetargowa może zostać wysłana ze skrzynki ePUAP 

która nie jest skrzynką podmiotu składającego ofertę. Wykonawca musi być 

przygotowany na to, że Zamawiający będzie prowadził korespondencję  

w postępowaniu przy pomocy platformy ePUAP, więc skrzynka z której została 

wysłana oferta musi być dla Wykonawcy dostępna. 

 

Z poważaniem, 

 

Wójt Gminy 

 

mgr inż. Andrzej Pietrzyk 
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