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W Y K O N A W C Y 
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Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) informuje, iż do siedziby 

Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie Wykonawcy dotyczące zapisów treści Oferty. 

Treść pytania oraz udzieloną odpowiedź przedstawiamy poniżej: 
 

„Mam pytanie odnośnie niektórych  oświadczeń do oferty tzn. w przypadku jeśli zapisy nie 

mają zastosowania to wypełnić - "nie dotyczy" i wówczas podpisy poniżej osób 

reprezentujących firmę powinny być złożone, czy w ogóle pozostawić nie wypełnione i nie 

podpisane?” 
 

Odpowied ź:  

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawc ę braku konieczno ści wskazania informacji 

w części wykropkowanej tre ści oświadcze ń, stanowi ących zał ączniki nr 1 i 2 do Oferty, 

należy wpisa ć „nie dotyczy” i pod tre ścią oświadczenia zło żyć podpis wraz z 

podaniem daty. W przeciwnym razie Zamawiaj ący mógłby uzna ć, iż Wykonawca 

zapomniał wypełni ć treść oświadczenia. 

Dodatkowo Wykonawca jest zobowi ązany podpisa ć wraz z dat ą „o świadczenie 

dotycz ące podanych informacji”. Tre ść przedmiotowego o świadczenia dotyczy nie 

tylko o świadcze ń, na które powołuje si ę w pytaniu Wykonawca, ale wszystkich 

informacji podanych w o świadczeniach w zał ącznikach nr 1 i 2 do Oferty. 
 

Zamawiający zachował oryginalną pisownię pytań. 

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ 

dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia 

ich przekazania. 
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