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Dotyczy: „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością 

 i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych ”.  

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) informuje, iż 

wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na który 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

Zapytanie z dnia 22.06.2020 r.  

Pytanie nr 1 

„Dzień dobry 

Mam pytanie odnośnie przetargu sprzątania i utrzymania czystości na terenach będących  

w zasobach Miejskiego TBS. Czy oświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym oraz 

ZUS może być w formie oświadczenia złożonego przez właściciela firmy czy musi być to 

wystawione przez odpowiedniego naczelnika? Pytam ponieważ z powodu pandemii Urząd 

Skarbowy oraz ZUS pracują bardzo spowolnionym tempie i mają wydłużone terminy 

oczekiwanie na odpowiednie dokumenty poprzez co może się okazać, że nie zdążą wystawić 

potrzebnych zaświadczeń przed upływem terminu składania oferty przetargowej.” 

 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający będzie wymagał zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. 2018 r., poz. 1993).  

Zamawiający jednocześnie informuje, że o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego można 

wystąpić poprzez złożenie wniosku elektronicznie.  

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie jest integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.  


