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Zam. Publ. 67/2012 
        

 
 

 

Dot: przetargu nieograniczonego na  zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla pracowników Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
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WYJAŚNIENIA NR 2 DO ZAM.PUB. NR 67/2012 

 
 

 

              Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia  treść  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 67/2012 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

 
 

Pytanie 1: 
 
W związku z koniecznością  złożenia wypisu z ewidencji z okresu nie dłuższego niż 6 miesięcy proszę o 
informacje czy honorowany będzie wydruk z Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]. Jest to oficjalna strona rządowa a dokument opatrzony jest 
informacją (Wygenerowano ze strony http://prod.ceidg.gov.pl stan na 20121031. Wydruk z systemu 
komputerowego nie wymaga podpisu.)? 

 
Odpowiedź 1:  
 

Zgodnie z rozdz. III ust. 3 pkt.3.1.1 SIWZ Wykonawca ma złożyć aktualny odpis z właściwego  rejestru, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy PZP - 
zgodnie z załącznikiem nr 2A. Powyższe oznacza to, że jeśli wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z 
postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych składa oświadczenie 

zgodnie z treścią załącznika nr 2 A do SIWZ, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej nie jest w stosunku do tych podmiotów wymagany. 

 

 


