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Dział Zamówień Publicznych 

Nr sprawy AZP-240/PN-p221/011/2019-378      Lublin, dn. 12.07.2019 r. 

 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 euro 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją 

dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – informuje, że w dniu 09.07.2019 r. wpłynęło zapytania od 

Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytania i odpowiedź 

do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  

 

Zapytanie 1:  

Proszę o przesłanie załączników do postępowania AZP-240/PN-p221/011/2019 w formie edytowalnej. 

Proszę o potwierdzenie, że załączniki 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a należy dołączyć do oferty. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający potwierdza, że załączniki 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a należy dołączyć do oferty. Natomiast Załączniki do SIWZ w formie 

edytowalnej zostaną przesłane Wykonawcy oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Ponadto Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie: 
I. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału XI ust. 2 SIWZ w następujący sposób: 

Było: 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 

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 informację którą część 

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 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 notarialnie uwierzytelnionego odpisu, 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

4) dowód wniesienia wadium. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 
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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 informację którą część 

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 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 notarialnie uwierzytelnionego odpisu, 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

4) dowód wniesienia wadium; 

5) wypełniony „Formularz oferowanych parametrów technicznych” – Załączniki nr. 1.1 i 1.2 do SIWZ (w zależności 

od tego, na którą Część postępowania Wykonawca składa ofertę); 

6) wypełniony formularz „Wykaz asortymentowo-cenowy” – Załączniki nr. 1.1a i 1.2a do SIWZ (w zależności od tego, 

na którą Część postępowania Wykonawca składa ofertę). 

 

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załączników do SIWZ w sposób wskazany w Załącznikach do SIWZ 
po modyfikacji. 
 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

bez zmian. 

 

 

      Prorektor ds. nauki i kształcenia 

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL 

 

 

 

 

 


