Gryfino, dnia 15 stycznia 2021 r.
Znak sprawy: ZSP.275.1.2020.MP

Uczestnicy postępowania
wszyscy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa oraz montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni
elektrycznej, gastronomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
w ramach projektu „Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz
uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 1086 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujących
zmian w SIWZ:
1. Rozdział XII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Inne dokumenty:
4.1 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2a-2h do SIWZ.
4.2 Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych stanowiące
załącznik nr 6 do SIWZ.
4.3 Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne stanowiące
załącznik nr 7 do SIWZ.
4.4 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia stanowiące załącznik nr 8
do SIWZ.
4.5 Do formularza ofertowego należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu
i wyposażenia (wymóg dot. części 1-8 zamówienia), w celu potwierdzenia spełnienia
wymagań określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(zał. 1a-1h).
2. Rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 ppkt 1.2. oraz pkt 2 ppkt
2.2. otrzymują brzmienie:
1. Miejsce oraz termin składania ofert:
1.2. Termin składania ofert: do dnia 25.01.2021 r., do godz. 1200
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
2.2. Termin otwarcia ofert: 25.01.2021 r., o godz. 1230
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ.

