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Uczestnicy postępowania 
 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego: „Dostawa opału wraz z transportem na terenie miasta 
Lublin podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 
w sezonie grzewczym 2019/2020 i 2020/2021”  

    nr postępowania MOPR.WS-OR-ZP.333 -10.8.2019/D 
 
 
 

ZESTAW PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póz. zm.) Zamawiający przekazuje treść 
zapytania, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu wraz z udzielonym 
wyjaśnieniem: 
 
Pytanie: 
Chcieliśmy się upewnić czy załącznik nr 4 mamy dostarczyć wraz z ofertą do 21.09.2019? 
Na załączniku jest napisane, że “3 dni od podania informacji na stronie internetowej”, 
stąd nasza niepewność czy chodzi o 3 dni od podania wyników, gdy oferent staje się 
wówczas faktycznie wykonawcą (tak było rok temu), czy może 3 dni od ogłoszenia 
informacji o przetargu na dostawę węgla.  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami w Rozdziale I Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w pkt 10.3. „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści 
oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ (Załącznik 4)”. 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie z powyższym Oświadczenie wskazane w załączniku nr 4 o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp należy przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
 
Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert.  
 
 
Dodatkowo informuję, że termin składania ofert wyznaczony został na dzień 23.09.2019r 
do godziny 10:45.  


