Warszawa, dnia 27.11.2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.13.2020

Do wszystkich zainteresowanych

ZMIANA NR 1 DO SIWZ
Dotyczy postępowania: Dostawa aparatury badawczej dla laboratoriów
Centralnego Laboratorium Inżynierii Elektrycznej (CLIE)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający) działając
na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), dokonuje zmiany treści
SIWZ w następującym zakresie:
1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale VIII,
Sekcja A po pkt 2 dodaje się pkt 3 o brzmieniu:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) W załączniku nr 2 do SIWZ lit. c) w zakresie części zamówienia
od nr 1 do nr 5 o brzmieniu:
c)
wykonanie
przedmiotu
przez Zamawiającego

zamówienia

w

terminie

wymaganych

c)
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
w
terminie
przez Zamawiającego, tj. do dnia 28 grudnia 2020 r.

wymaganym

otrzymuje nową treść o brzmieniu:

Treść zaktualizowanego Załącznika nr 2 do SIWZ zostanie zamieszczona
w formie edytowalnego pliku na stronie internetowej.
Jednocześnie Zamawiający uzna ofertę złożoną z wykorzystaniem
dotychczasowego wzoru, dokonując poprawienia innej omyłki.
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W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO SIWZ TJ. WZORZE UMOWY:
3) § 3 ust. 1 przypis dolny nr 2 o brzmieniu:
Wypełnić wyłącznie w zakresie Zadania, na które zawierana jest umowa,
pozostałe postanowienia przekreślić.
2

otrzymuje nową treść o brzmieniu:
Wypełnić wyłącznie w zakresie części, na które zawierana jest umowa,
pozostałe postanowienia przekreślić.
2

4) § 5 ust. 1 pkt. 2 o brzmieniu:
zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy – niezgodnie z terminem
określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia
brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – odrębnie dla każdej Części
otrzymuje nową treść o brzmieniu:
opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących
po jego stronie – niezgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1
- w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki – odrębnie dla każdej Części
5) § 5 ust. 5 i 6 o brzmieniu:
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową
lub nienależycie i nie zmienia sposobu wykonania umowy
lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym
w tym wezwaniu – w wyznaczonym terminie;
2) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zrealizuje
przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r.
6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać
złożone w terminie do 7 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu
przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w treści umowy) i zostanie
sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane
Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.
otrzymuje nową treść o brzmieniu:
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni
w następujących okolicznościach:
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową
lub nienależycie i nie zmienia sposobu wykonania umowy
lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym
w tym wezwaniu;
2) gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 grudnia 2020 r.
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6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy
pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres
wskazany w nagłówku umowy. Dopuszcza się z uwagi na obowiązujący
stan epidemii doręczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 2 umowy.
W takim przypadku doręczenie uznaje się za skuteczne, nawet jeżeli
Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości.
6) § 5 ust. 8 zostaje wykreślony w całości.
7) § 6 ust. 5 o brzmieniu:
5. Wszelkie oświadczenia Stron wynikające z niniejszego paragrafu będą
składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Datą złożenia
oświadczenia woli jest w tym przypadku data wysłania drugiej Stronie
faksem lub e-mailem. W przypadku braku możliwości użycia środków
komunikacji elektronicznej, korespondencję przesyła się listem
poleconym.
otrzymuje nową treść o brzmieniu:
5. Wszelkie oświadczenia Stron wynikające z niniejszego paragrafu będą
składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych
w § 8 ust. 1 i 2 umowy. Datą złożenia oświadczenia woli jest w tym
przypadku data wysłania drugiej Stronie faksem lub e-mailem.
W przypadku braku możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej,
korespondencję przesyła się listem poleconym.

Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SIWZ, w tym termin
składania ofert, nie ulegają zmianie.

Z up. Dyrektora
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)
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