
   
 

               Wałbrzych, dnia 12.01.2021 r.  
   
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawców, Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia p.n. 
„Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. 
 

Pytanie nr 1: W nawiązaniu do postępowania „Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej 

w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” prosimy o wyjaśnienie 

poniższej kwestii: 

1. Wykonawca prosi o wskazanie na jakim etapie postępowania powinien przedłożyć 
dokumenty stanowiące załączniki 5-9 do SIWZ. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Załączniki 5, 7 - 9 składa tylko wykonawca (na wezwanie 
zamawiającego), którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z rozdz. VIII ust. 4 SIWZ tj.: 
  
“Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w SIWZ. Zamawiający 
szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. Z ich treści musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający dokona oceny spełniania 
wszystkich wymaganych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń  
i dokumentów wymaganych zgodnie z SIWZ”. 
  
Moment złożenia załącznika nr 6 przez wszystkich wykonawców zamawiający określił w rozdz. VIII 
ust. 5 SIWZ tj.: 
  
“Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
dotyczącej kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, oraz pozostałych 
informacji będących przedmiotem oceny w kryterium oceny ofert, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający 
zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 6 do SIWZ”.  
  
Natomiast w pierwszym etapie wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, o których mowa  
w rozdz. XII ust. 2 SIWZ. 
 
 


