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Lublin, dnia 4 września 2020 r. 

Nr sprawy KP-272-PNK-96/2020 - 419 
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa komory starzeniowej oraz 2 piecy komorowych z podziałem na 3 części 

na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Lubelskiej 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  (DOTYCZY CZĘŚCI 2) 

 

Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany 

treści SIWZ: 

 

I. Zamawiający rezygnuje ze złożenia Certyfikatu CE dla części nr 2 wraz z ofertą. W związku z tym 

wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ: 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 

Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: SIWZ – Rozdział 7 Wykaz oświadczeń i dokumentów , 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bark podstaw do wykluczenia 

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, 

że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

SIWZ. 

2) Opis  techniczny urządzenia dla części 1, 2 i 3  umożliwiający Zamawiającemu porównanie oferty z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

3) Certyfikat CE dla części 2. 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

1.Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, 
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

SIWZ. 

2) Opis  techniczny urządzenia dla części 1, 2 i 3  umożliwiający Zamawiającemu porównanie oferty z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ 

Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst:  SIWZ – Rozdział 11 Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ, wartość brutto oferty, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 

wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczącą firm 

podwykonawców oraz zakresu zadań powierzonego podwykonawcom; 

mailto:bzp@pollub.pl


  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

 

 

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy 

dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako 

osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do 

jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

4) Opis techniczny urządzenia dla części 1, 2 i 3; umożliwiający Zamawiającemu porównanie oferty z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

5) Certyfikat CE dla części 2  

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ, wartość brutto oferty, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, 

warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień 

SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczącą firm podwykonawców oraz zakresu 

zadań powierzonego podwykonawcom; 

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ; 

3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy 

dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby 

upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla 

formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności 

prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie; 

4) Opis techniczny urządzenia dla części 1, 2 i 3; umożliwiający Zamawiającemu porównanie oferty z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

 

II. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: SIWZ – rozdział 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I 

OTWARCIA OFERT, pkt 1 oraz pkt 5: 

TREŚĆ PRZE ZMIANĄ: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5; 

w terminie do dnia 11 września 2020 r. do godz. 10:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 

5. 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 

5; 

w terminie do dnia 14 września 2020 r. do godz. 10:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 5. 
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W związku z powyższym koperta powinna być oznakowana: 
Nazwa i adres Wykonawcy  

nr tel. i adresu e-mail 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Nadbystrzycka 40A, pokój nr 5 

20-618 Lublin  

 

Oferta w postępowaniu Nr KP-272-PNK-96/2020  

na Dostawę komory starzeniowej oraz 2 piecy komorowych z podziałem na 3 części na potrzeby 

Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej 

Nie otwierać przed dniem 14 września 2020 r.  przed godz. 10:15. część……………………… 

 
III. W Załączniku nr 5b do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 na dostawę pieca komorowego dokonuje się 

zmiany poprzez dodanie ust. 6 w § 2 Termin i warunki dostawy, a tym samym ulega zmiana numeracji: 
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 2 Termin i warunki dostawy 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……… 

2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt b, w terminie 

maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia; 

3. W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania 

Przedmiotu Umowy uznają datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy.  

4. Wykonawca zapewni takie opakowanie Urządzenia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca spełnienia świadczenia. 

5. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku 

takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu przedmiotowego 

Urządzenia do Zamawiającego oraz warunków, jakich można się spodziewać u Zamawiającego.  

6. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

a) ……………………………………………………, 

b) …………………………………………………… 

7. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  

a) ……………………………………………………, 

b) …………………………………………………… 

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: ………………………. lub telefonicznie na nr ……………………… o planowanym terminie dostarczenia 

Urządzenia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……… 
2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt b, w terminie 

maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia; 

3.W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania 

Przedmiotu Umowy uznają datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy.  

4.Wykonawca zapewni takie opakowanie Urządzenia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca spełnienia świadczenia. 

5.Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku 
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takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu przedmiotowego 

Urządzenia do Zamawiającego oraz warunków, jakich można się spodziewać u Zamawiającego.  

6.Wraz z dostawą Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikat CE. 

7.Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

a) ……………………………………………………, 

b) …………………………………………………… 

8. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  

a) ……………………………………………………, 

b) …………………………………………………… 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: ………………………. lub telefonicznie na nr ……………………… o planowanym terminie dostarczenia 

Urządzenia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

 
Zamawiający wprowadza również adekwatne zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

                     Podpisano 

    Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 

               /-/   mgr  Agnieszka Kluska 
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