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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770020410
Adres pocztowy: ul. Estkowskiego 6
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-755
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250007626
Adres pocztowy: ul. Postępu 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Krajowy numer identyfikacyjny: 8790170691
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 55
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska

mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
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Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008519
Adres pocztowy: ul.Racjonalizacji 6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770000086
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008577
Adres pocztowy: ul. Annopol 6
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-236
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900

mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
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Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770000985
Adres pocztowy: ul. Winiarska 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-654
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 7960035805
Adres pocztowy: ul.Kazimierza Pułaskiego 6/10
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008815
Adres pocztowy: Al.Jerozolimskie 202
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-486
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
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I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytutem Maszyn Rolniczych
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770003280
Adres pocztowy: ul. Starołęcka 31
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-963
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 8943140523
Adres pocztowy: ul.Stabłowicka 147
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 54-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
Krajowy numer identyfikacyjny: 777003096
Adres pocztowy: ul.Warszawska 181
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kamper
E-mail: office@ilim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ilim.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
mailto:office@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl
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Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer referencyjny: PRZ/00013/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 29 punktów poboru-PPE-o łącznym
szacowanym wolumenie 26 862,00 MWh.
2.Szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
3.Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od
faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie pociąga
dla zamawiających - odbiorców - żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie
pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: InstytutLogistyki
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-066439
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 101-243622
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/05/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Zamiast:
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Krajowy numer
identyfikacyjny: 5250008577, Adres pocztowy: ul. Annopol 6, Miejscowość: Poznań
Powinno być:
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Krajowy numer
identyfikacyjny: 5250008577, Adres pocztowy: ul. Annopol 6, Miejscowość: Warszawa
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 29 punktów poboru-PPE-o łącznym
szacowanym wolumenie 26 862,00 MWh.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 29 punktów poboru (PPE) o łącznym
szacowanym wolumenie – 26 862 MWh.
Zamówienie jest podzielone na dwie części, zgodnie z Załącznikiem nr 1- Opis przedmiotu zamówienia, tj.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243622-2020:TEXT:PL:HTML
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Część I – 28 punktów poboru (PPE), 26 372,00 MWh
Część II – 1 punkt poboru (PPE), 490,00 MWh.
Numer sekcji: II.1.6
Zamiast:
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Powinno być:
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 29 punktów poboru – PPE – o łącznym
szacowanym wolumenie 26 862,00 MWh.
2. Szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać
od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie
pociągadla Zamawiających-Odbiorców żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za
faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.
4. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na
warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. z 2019r. poz. 755
ze zm., rozporządzeniami Wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniemMinistra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemuelektroenergetycznego,
Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm., rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energiąelektryczną, Dz.U. z 2019
r. poz. 503.
5. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia o 2 702,90 MWh
łącznej ilości energii elektrycznej podanej w pkt 1. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu
pierwszym,spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy. Zwiększenie
ilości zakupionej energii dla przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może
nastąpić wyłączniez zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Prawo opcji jest
uprawnieniem Zamawiających, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać w ramach realizacji umowy. W
przypadkunieskorzystania przez danego Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 29 punktów poboru – PPE – o łącznym
szacowanym wolumenie 26 862,00 MWh. Zamówienie jest podzielone na dwie części, zgodnie z Załącznikiem
nr 1- Opis przedmiotu zamówienia, tj.
Część I – 28 punktów poboru (PPE), 26 372,00 MWh
Część II – 1 punkt poboru (PPE), 490,00 MWh.
2. Szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegaćod
faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie pociągadla
Zamawiających-Odbiorców żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktyczniepobraną
energię wg stawek określonych w zawartej umowie.
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4. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególnościna
warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. z 2019r. poz. 755
ze zm., rozporządzeniami Wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniemMinistra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemuelektroenergetycznego,
Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm., rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energiąelektryczną, Dz.U. z 2019
r. poz. 503.
5. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia o 2686,20 MWh
(dla części I – 2637,20 MWh, dla części II – 49 MWh) łącznej ilości energii elektrycznej podanej w pkt.1.
Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu Umowy. Zwiększenie ilości zakupionej energii dla przedmiotu zamówienia i tym samym
Wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34
ust. 5 UstawyPrawo opcji jest uprawnieniem Zamawiających, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać
w ramach realizacji umowy. W przypadkunieskorzystania przez danego Zamawiającego z prawa opcji,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia o 2 702,90 MWh łącznejilości
energii elektrycznej podanej w pkt 1. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym,spowoduje
zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy. Zwiększenie ilości zakupionejenergii dla
przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłączniez zastosowaniem
prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiających, z którego
mogą, ale nie muszą skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadkunieskorzystania przez danego
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia ztego tytułu.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia o 2686,20 MWh (dla części
I – 2637,20 MWh, dla części II – 49 MWh) łącznej ilości energii elektrycznej podanej w pkt 1. Zaistnienie
okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym,spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy
z tytułu umowy. Zwiększenie ilości zakupionejenergii dla przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy może nastąpić wyłączniez zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiających, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać w ramach realizacji
umowy. W przypadkunieskorzystania przez danego Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia ztego tytułu.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN, słownie: dwa miliony złotych 00/100, dla przedmiotu zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) dla przedmiotu zamówienia (część
I).
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla przedmiotu zamówienia
(część II).
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 12umów.
Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 – Wzór umowy. Poza przypadkami zmianumowy
przewidzianymi bezpośrednio w Pzp Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt4 a Pzp
przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy. Zmiany umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – rozliczenia między Zamawiającym iWykonawcą
prowadzone są w złotych (PLN). Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach
i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Powinno być:
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 12 umów dla
części I oraz 1 umowa dla części II. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 – Wzór umowy. Poza
przypadkami zmianumowy przewidzianymi bezpośrednio w Pzp Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 1 i ust. 1 pkt4 a Pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy.
Zmianyumowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Informacje dotyczące walut, w jakich
mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – rozliczenia między Zamawiającym
iWykonawcą prowadzone są w złotych (PLN). Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy,
na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie
Zamawiającego, tj. pod adresem: POLSKA, 61-755 Poznań, ul. E. Estkowskiego 6, ll piętro, pok. nr
222.Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
Powinno być:
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Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego,
tj. pod adresem: POLSKA, 61-755 Poznań, ul. E. Estkowskiego 6, ll piętro, pok. nr 222.Otwarcie ofert na
Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art.24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy zł
brutto).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty, opisane w SIWZ.
8. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ)
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.
Powinno być:
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art.24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł brutto) - dla
części I. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł brutto)-
dla części II. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty opisane w SIWZ.
8. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ)
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
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Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/08/2020
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


