
ZP – 9/2020 „Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021 r. - 
2023 r.” 
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Modyfikacja treści SIWZ 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pt. „Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021 r. - 
2023 r.” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  DZ.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt XIII ppkt 3 lit. a): 
 

PRZED ZMIANĄ:  
a) Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:   

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

będzie zobowiązany złożyć:  

-wykaz dostaw (wzór – zał. nr 5 do SIWZ)  wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Uwaga: 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) 

warunek może być spełniony wspólnie przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki 

cywilnej.  

- W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio 

Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

- Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) SIWZ.  

- Jeśli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków powołuje się na zasoby podmiotów 

trzecich, zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.  w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z w/w wykazem również 

dokumentów, które określają w szczególności:  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- zakres i  okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane 

zdolności dotyczą. 

 

PO ZMIANIE:  
a) Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:   

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

będzie zobowiązany złożyć:  

a.1) wykaz dostaw (wzór – zał. nr 5 do SIWZ)  wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Uwaga: 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) 

warunek może być spełniony wspólnie przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki 

cywilnej.  

- W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio 

Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

- Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) SIWZ.  

- Jeśli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków powołuje się na zasoby podmiotów 

trzecich, zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.  w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z w/w wykazem również 

dokumentów, które określają w szczególności:  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- zakres i  okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane 

zdolności dotyczą. 

 

  a.2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, , zgodnie z ustawą z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze zm.) Ze złożonego dokumentu musi 

wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2. lit. b) SIWZ. 

Uwaga:  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) 

warunek musi być spełniony przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część 

zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień. 

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ 
POWYŻSZĄ MODYFIKACJĘ TREŚCI SIWZ 

 
W związku z modyfikacją treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu, działając zgodnie z art. 
12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  DZ.U. z 2019r., poz. 1843 
ze zm.) przedłuża się termin składania ofert do dnia 07.10.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert 

odbędzie się dnia 07.10.2020 r. o godz. 11:15. 
 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! - 07.10.2020 r. godz. 11:00 
 

W dniu 21.09.2020 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych 

informacji”. 
 
 

Z A M A W I A J Ą C Y 

 


