Bydgoszcz, dnia 23.11.2018 roku
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Numer sprawy: 8-PN-2018
Dot. Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla
Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian:

1. Dział III punkt 7c SIWZ otrzymuje brzmienie:
„7c. Zamawiający okres gwarancji podstawowej ustala na:
a.
dla Zadania 1 – 36 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
b.
dla Zadania 2 – 36 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
c.
dla Zadania 3 - 48 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
d.
dla Zadania 4 – 36 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
e.
dla Zadanie 5 – 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
f.
dla Zadania 6 – 24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
g.
dla Zadania 7 – 24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
h.
dla Zadania 8 – 24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
i.
dla Zadania 9 – 24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
j.
dla Zadania 10 – 24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;
k.
dla Zadania 11 - 24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu
zamówienia;”.
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2. Dział V punkt 1 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2)
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Dla Zadania 1 Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości 200 000,00 zł.”.
3. Dział V punkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„a)
Dla Zadania nr 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje co najmniej 3 zadania polegające na dostawie wyposażenia estradowego. Przez wyposażenie
estradowe Zamawiający rozumie krzesła orkiestrowe, pulpity orkiestrowe, stojaki na instrumenty, skrzynie
transportowe na instrumenty, podesty orkiestrowe, wózki transportowe na pulpity i krzesła orkiestrowe,”
4. Dział VII punkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2.
W JEDZ należy podać następujące informacje:
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 USTAWY
informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie
przestępstw o których mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym
mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D
JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz 300-307 Kodeksu karnego);
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. B JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. D JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. D JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
(dotyczy Zadania nr 1 ) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej
lub zawodowej w zakresie doświadczenia – podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ lub wykonawca może
zaznaczyć w Części IV sekcję α, co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu;
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w
zakresie doświadczenia – podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w
Części IV sekcję α, co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych
warunków udziału w postępowaniu;

na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego –
należy wypełnić Części IV lit. C (pkt 11) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w Części IV sekcję α, co pozwala
wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu;
na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego –
należy wypełnić Części IV lit. C (pkt 12) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w Części IV sekcję α, co pozwala
wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu;
na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego –
należy wypełnić Części IV lit. D (pkt 1) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w Części IV sekcję α, co pozwala
wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu,
DOTYCZY TYLKO WYKONAWCÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z ELEKTRONICZNEGO NARZĘDZIA ESPD, w
części II JEDZ lit. A wiersz siódmy (Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu
zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)) Wykonawca winien zaznaczyć NIE (Narzędzie ESPD nie daje możliwości
zaznaczenia opcji „nie dotyczy”) .
DOTYCZY TYLKO WYKONAWCÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z ELEKTRONICZNEGO NARZĘDZIA ESPD, w
części II JEDZ lit. A wiersz ósmy (e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się
do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?) Wykonawca winien zaznaczyć TAK.”
5. Dział VII punkt 5 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2)
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, w celu potwierdzenia
że zaoferowane dostawy są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający żąda następujących
dokumentów i próbek:
a)
W zakresie Zadania 1:
Specyfikacji technicznych następujących elementów: krzesło orkiestrowe, krzesło, krzesło kontrabasisty,
krzesło dyrygenta – z treści dokumentu winna wynikać zgodność zaoferowanego przedmiotu z opisem
przedmiotu zamówienia w tym, również zgodność z normami PN-EN1021-1:2007P lub PN-EN1021-2:2007P lub
DIN4102 B 1 oraz odporność na ścieranie o minimalnym parametrze 100 000 cykli Martindale`a,
Specyfikacji technicznych następujących elementów: pulpity orkiestrowe z półką i lampką, pulpity
orkiestrowe do waltorni, pulpity dyrygenta z lampką, pulpity orkiestrowe na koncerty wyjazdowe – z treści
dokumentu winna wynikać zgodność zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówienia w tym,
również czas pracy lamp na komplecie baterii lub akumulatorów,
Specyfikacji technicznych następujących elementów: podest do pulpitu dyrygenta, podest do pulpitu
wiolonczelisty, stojak do tuby, stojak na dwie trąbki i dwa tłumiki, stojak do puzonu, stojak na fagot, stojak na
kontrafagot, stojak na bas-klarnet, stojak na trzy instrumenty: klarnety A i B oraz Es-klarnet, stojak na trzy
instrumenty: dwa oboje, rożek angielski, stojak do wiolonczeli, stojak do kontrabasu, stojak do lampek
pulpitowych, lampa stojąca, ekran akustyczny, parawan akustyczny, skrzynia transportowa do harfy, skrzynia
transportowa kontrabasowa, skrzynia transportowa do wiolonczeli, skrzynia transportowa na krotale, skrzynia
transportowa na dzwony rurowe, skrzynia transportowa na kotły, skrzynia transportowa na bęben, skrzynia na
różne instrumenty perkusyjne, skrzynia na wibrafon,
Rysunki techniczne w/w elementów. Z rysunków wynikać muszą wymiary poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia,

Próbek w postaci 1 szt. każdego z poniższych elementów: 1 sz. krzesła orkiestrowego, 1 szt.
krzesła perkusisty i kontrabasisty, 1 szt. pulpitu orkiestrowego z lampką, 1 szt. pulpitu dyrygenckiego z
lampką, 1 szt. skrzyni kontrabasowej, 1 szt. stojaka do kontrabasu, 1 szt. stojaka do lampek pulpitowych,
1 szt. lampy stojącej do oświetlenia instrumentów klawiszowych.
b)
W zakresie Zadania 2:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków następujących elementów: transporter do krzeseł
orkiestrowych, transporter do pulpitów orkiestrowych. Z rysunków wynikać muszą wymiary poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia.
c)
W zakresie Zadania 3:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków transportera do fortepianów. Z rysunków wynikać muszą
wymiary poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
d)
W zakresie Zadania 4:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków podestu dla chóru i przenośnej estrady. Z rysunków wynikać
muszą wymiary poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Z treści specyfikacji technicznej wynikać
musi m.in. zgodność podestu z normami PN-EN 13501-1+A1:2010, PN-EN 13501-1+A1:2010
e)
W zakresie Zadania 5:
Specyfikacji technicznych ekranu wielkoformatowego i projektora.
f)
W zakresie Zadania 6:
Specyfikacji technicznych zestawu mikrofonów bezprzewodowych.
g)
W zakresie Zadania 7:
Specyfikacji technicznych mobilnego nagłośnienia.
h)
W zakresie Zadania 8:
Specyfikacji technicznych aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej.
i)
W zakresie Zadania 9:
Specyfikacji technicznych podłogi baletowej. Z treści specyfikacji technicznej wynikać musi m. in.
zgodność z normą EN 13893
j)
W zakresie Zadania 10
Specyfikacji technicznych systemu liczenia widzów.
k)
W zakresie Zadania 11
Specyfikacji technicznych schodołazu dla wózków inwalidzkich.”.
6. Dział VII punkt 5 ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„3)
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie warunków określonych przez Zamawiającego w Dziale V ust. 1 SIWZ,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a)
Wykazu dostaw (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu wykonanych
dostaw należy dołączyć dowody określające czy te dostawy 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. Wykaz składa się w formie oryginału.
W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego

dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
b)
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (dokument składany na wezwanie Zamawiającego) –
dotyczy tylko Zadania nr 1.”
7. Dział VIII punkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4.
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej – oryginału na piśmie. W formie pisemnej
muszą też być składane dokumenty i oświadczenia na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu trzeciego”
8. Dział XI punkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„13.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu – kopercie, oznaczonej nazwą i
dokładnym adresem Wykonawcy wraz z napisem:
OFERTA PRZETARGOWA
Dostawa wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii
Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
NR POSTĘPOWANIA: 8-PN-2018
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 17.12.2018 R. G. 11:15”
9. Dział XII punkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 6,
85 – 080 Bydgoszcz, w dniu 17.12.2018 r., do godziny 08:30, w sekretariacie, parter - pokój nr 15.”
10. Dział XII punkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„5.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85- 080
Bydgoszcz, w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 11:15, w saloniku recepcyjnym II piętro.”
11. Dział XIV punkt 1 ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie:.
„3)
Kryterium „Gwarancja dodatkowa” (waga 15 %) – [Gd]
Punkty w ramach tego kryterium w zależności od Zadania zostaną przyznane według następującej reguły:
Zadanie 1
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
36 miesięcy - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
48 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
60miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 36 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.

Zadanie 2
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
36 miesięcy - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
48 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
60 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 36 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 3
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
48 miesięcy - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
60 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
72 miesiące - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 36 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 4
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
36 miesięcy - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
48 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
60 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 36 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 5
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
24 miesiące - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
36 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
48 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 6
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:

24 miesiące - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
36 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
48 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 7
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
24 miesiące - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
36 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
48 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 8
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
24 miesiące - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
36 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
48 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 9
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
24 miesiące - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
36 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
48 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 10
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
24 miesiące - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
36 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów

48 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
Zadanie 11
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje gwarancję jakości:
24 miesiące - otrzyma 0 punktów (zakres gwarancji podstawowej)
36 miesięcy - otrzyma 7,5 punktów
48 miesięcy - otrzyma 15 punktów
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców);
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.”
12. Dział XVII punkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1.
Wzory umów stanowią załączniki nr 5a - 5i do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”
13. Dział XVII punkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„3.
Zasady wprowadzania zmian do umowy o zamówienie publiczne zostały określone we wzorach umów
stanowiącym załączniki nr 5a - 5i do SIWZ.”
14. Dział XX otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego;
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy;
Załącznik nr 5a -5i – Wzory umów;
Załącznik nr 6 – JEDZ
Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej;
Załącznik nr 8 - Wzór wykazu dostaw;”
15. W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami w załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający
przekazuje ujednoliconą wersję załącznika do SIWZ – Formularz Ofertowy.
16. W związku ze zmianą w Dziale V punkt 1 ppkt 2) SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma
Zamawiający przekazuje przygotowany dla Zadania 1 plik do przygotowania oświadczenia JEDZ
w postępowaniu dla Zadania nr 1 (w sytuacji, kiedy Wykonawca w Części IV nie zaznacza sekcji α –
Wykonawca w takiej sytuacji wypełnia wskazane przez Zamawiającego punkty w Części IV JEDZ).
17. W miejsce załącznika nr 5a do SIWZ – Wzór umowy wprowadza się załącznik nr 5a do SIWZ –
wzór umowy o treści zgodnej z treścią załącznika do niniejszego pisma.
Lista załączników:

1.
2.
3.
4.

SIWZ – tekst jednolity
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy – tekst jednolity
Załącznik 5a do SIWZ – wzór umowy dla Zadania nr 1
Formularz do wypełnienia JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD dla Zadania nr 1

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 PZP, mając na względzie treść wprowadzonych
modyfikacji SIWZ informuje, iż dokona również stosownych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.
W załączeniu Zamawiający przekazuję ujednolicony tekst SIWZ.

…………………………………..

