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ETAP 1 

ZESTAW ODPOWIEDZI NR 1 

 

Dotyczy postępowania nr 39/PN/2021 na wybór Generalnego Wykonawcy pierwszego etapu inwestycji 

polegającej na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z 

przyległą infrastrukturą, zielenią, zjazdem na teren inwestycji oraz przebudową drogi i budową 

tymczasowej pętli autobusowej, zlokalizowanych przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu, dzielnica Zakrzów oraz 

uzyskania decyzji pozwolenia na ich użytkowanie. 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał pytania od podmiotu potencjalnie 
zainteresowanego udziałem w postępowaniu. Ich treść wraz z odpowiedziami zamieszczona została poniżej: 

PYTANIE: 

1. Bardzo proszę o wyjaśnienie sprzeczności w zapytaniu ofertowym w zakresie zaświadczeń z US i ZUS. 

Na stronie 8 jest wskazane, aby zaświadczenia były wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania oferty, natomiast na stronie 12 jest podany termin 1 miesiąca przed upływem 

terminu składania oferty.  

Jednocześnie wnosimy aby ww. zaświadczenia mogły być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania oferty.  

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1  

Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie VIII.2 podpunkty 4) i 5) Zapytania ofertowego omyłkowo określono, iż: 

• aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

• aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  



 

2 z 2 
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000383595  

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 51.051.249,00 zł 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert oraz aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych 

potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

 


