Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
ul. Kolejowa 9
96-230 Biała Rawska
Tel. (46) 815 95 46
e-mail: zspbialarawska@wp.pl
Modyfikacja nr 2 SWZ do
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym pn.:
„Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej w ramach zadania pn.: ”Uczniowie ZSP Biała Rawska
szansą dla rozwoju”
Identyfikator postępowania: 542fe04a-109b-47aa-a529-03da0b73450c
Nr. referencyjny: ZSP.070/27/2021
Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, z
uwagi na pytania Wykonawców oraz udzielone odpowiedzi Zamawiającego, dokonuje się modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym
zakresie:
UWAGA!!!!!!
Zmiana terminu składania ofert do dnia 14.07.2021 do godziny 13:00
Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2021 o godz. 13:30.
Modyfikacja wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia następujące zmiany:

Wprowadza się Rozdział VIII B do SWZ o następującej treści -Przedmiotowe środki dowodowe.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych
środków dowodowych szczegółowo wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ – przy każdym wymaganym
dokumencie znajduje się polecenie - dokument musi zostać złożony wraz z ofertą

FORMA:
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

Zmianie ulega treść Rozdziału XIII – Termin związania ofertą - która otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 12 sierpnia 2021 roku.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed
upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów,
cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zmianie ulega treść Rozdziału XIV – Opis Sposobu Przygotowania Oferty – która otrzymuje następujące brzmienie:
1.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz
według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z

2.

ich treścią):
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) indywidualną
kalkulację
ceny
oferty,
uwzględniającą
wymagania
i
zapisy
SWZ,
w
szczególności
Wykonawca
jest
zobowiązany
do
wypełnienia
wszystkich
tabel
zawartych
w załączniku nr 3 do formularza oferty,
d) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby
umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika
Wraz z ofertą Wykonawca załącza wszystkie dokumenty szczegółowo wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Przy każdym wymaganym dokumencie znajduje się polecenie dokument musi zostać złożony wraz z ofertą
Zgodnie z treścią art. 107 § 1 pzp Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.
UWAGA!

W przypadku nie złożenia wraz z ofertą wymaganych w szczegółowo w OPZ dokumentów lub złożenia dokumentów niezgodnych z wymaganiami SWZ,
oferta nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp i zostanie odrzucona.

3.
4.
5.
6.

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy PZP.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz
z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku
obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie
elektronicznej
kopii
(skanu)
pełnomocnictwa
sporządzonego
uprzednio
w
formie
pisemnej,
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz.
1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
7. Oferta musi być napisana w języku polskim.
8. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego
oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty
opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.
9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Zmianie ulega treść Rozdziału XV – Sposób oraz termin składania oferty – która otrzymuje następujące brzmienie:
1.
2.

Oferty należy składać na zasadach opisanych w ust. X SWZ.
Oferty należy składać w terminie do dnia14.07.2021 roku do godziny 13:00

Zmianie ulega treść Rozdziału XVI – Termin otwarcia ofert – która otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021r., o godzinie 13:30

