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GOPS.341.1.17 

WYKONAWCY BIORĄCY  
UDZIAŁ W PRZETARGU 
 

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego, nazwa zamówienia:  
 
„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznych  

w ich miejscu zamieszkania w gminie Obrowo”. 

 

treść pytania: 

„P R O Ś B A     O     W Y J A Ś N I E N I E: 

W nawiązaniu do ogłoszenia nr 50913 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. Obrowo: 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu 

zamieszkania w gminie Obrowo otrzymałam w sekretariacie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej W Obrowie ustną informację, iż do przetargu mogą przystępować 

jedynie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zapoznałam się z treścią 

ogłoszenia oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie doszukałam się tam 

informacji o wykluczeniu jako Wykonawcy osób nie prowadzących działalności 

gospodarczej. Jedynie w formularzu oferty znajduje się odwołanie do nazwy firmy               

i regonu. Uważam to za pewnego rodzaju niespójność, tym bardziej, że ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) nie ogranicza kręgu podmiotów 

mogących uczestniczyć w postępowaniu o zamówienie jedynie do przedsiębiorców, 

jednocześnie wymagając równego traktowania wszystkich potencjalnych Wykonawców 

(art. 7 pkt.1).  

Wskazane zasady gwarantują osiągnięcie podstawowych celów, jakie ma spełniać 

zamówienie, czyli efektywne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych. 

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy otrzymana 

ustnie informacja jest wiążąca i faktycznie warunki przetargu zawierają wykluczenie 

podmiotowe osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej”.  

 

 

 



odpowiedź: 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28 marca 2017 roku informuję, że stosownie                 

do warunków udziału w postępowaniu przetargowym, które zostały określone                   

w rozdziale VIII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

przetargowym mogą uczestniczyć podmioty, które na żądanie Zamawiającego będą 

mogły wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, 

przedstawić między innymi zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego,  że jako Wykonawca nie zalegają z opłaceniami składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotnej. 

Wyjaśniam ponadto, ze Zamawiający w Rozdziale XIV Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia ustalił cenę za wykonanie zamówienia jako jeden z kryteriów, 

którymi będzie kierował się przy wyborze oferty. Natomiast cenę może Zamawiający 

zapłacić jedynie przedsiębiorcy, którymi może być podmiot określony w treści art. 4 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyjaśniają, że przedsiębiorca może 

podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej – art. 14 

ustawy. 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
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