ZP. 271. 24. 2020

Łazy, dnia 10.11.2020r.

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
woj. śląskie, powiat zawierciański
tel. 32/ 6729326 fax.6729448

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. dalej: PZP) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
zadania pn. Finansowanie wydatków Gminy Łazy poprzez wykup wierzytelności do kwoty
3.000.000,00 PLN.
Ogłoszenie nr 599980-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.
W związku z otrzymanymi zapytaniami Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów SIWZ:
I.

Zapisy rozdziału III pkt 1. ppkt 8) i rozdziału XVII pkt 1. ppkt 8) SIWZ, zmienia się następująco

Zapisy w brzmieniu:
8)Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na inną osobę
(zakaz cesji w rozumieniu art. 510 § 1 kc)
Zmienia się na zapisy w następującym brzmieniu:
8)Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na inną osobę
(zakaz cesji w rozumieniu art. 510 § 1 kc) z wyjątkiem cesji na podmiot z Grupy Kapitałowej, do
której przynależy Wykonawca
II. W zapisach rozdziału III pkt 1.i rozdziału XVII pkt 1. dodaje się pkt 18) w brzmieniu:
18) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
f) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.;
g) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Zapisy rozdziału XII pkt 1. SIWZ, zmienia się następująco,
Zapisy w brzmieniu:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę(y)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Zmienia się na zapisy w następującym brzmieniu:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę(y)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
II. W rozdziale XII SIWZ dodaje się pkt 9 - zapisy obowiązujące w przypadku składania
oferty w formie elektronicznej.

9. 1) Wykonawca składa Zamawiającemu ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci
jednego skompresowanego pliku archiwum ZIP zaszyfrowanego za pomocą klucza
publicznego stanowiącego załącznik do niniejszego SIWZ.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w szczególności w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap.
II. W rozdziale XIII SIWZ dodaje się pkt 7 - zapisy obowiązujące w przypadku składania
oferty w formie elektronicznej.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej skrzynki
podawczej – adres- /ad2n944dtr/skrytka ) i udostępnionego również na miniPortalu.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny
dla wykonawców na miniPortalu.
IV. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej klucz publiczny do szyfrowania oferty
oraz ID postępowania.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

