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Poznań, dnia 15.05.2019r.

MODYFIKACJA SIWZ
KOWR OT Poznań, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (t.j. DZ.U. z 2018, poz. 1986), dokonuje modyfikacji SIWZ
w niżej wymienionym zakresie w związku z sygnalizowanymi trudnościami dla wykonawców w prawidłowym
złożeniu załącznika nr 3A i 3B.
Zamawiający podjął w związku z powyższym następujące decyzje odnośnie zapisów siwz :
- wykonawcy nie będą wypełniali kolumny G w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3A i 3B do siwz,
- raporty wydajności dla poszczególnych typów materiałów eksploatacyjnych wykonawcy będą musieli umieścić w
osobnym katalogu w postaci pdf i złożyć je wraz z ofertą i dokumentem JEDZ, w sposób opisany w Dziale XI.
- raporty wydajności muszą być podpisane elektronicznie za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do
składania oświadczeń woli ze strony wykonawców.
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy siwz
- w Dziale III zmienia się zapis pkt. 8 na następujący:
„Składając ofertę na wykonawca w ramach formularza cenowego (załącznik nr 3A i 3B do SIWZ) oprócz ceny
wykonawca zobowiązany będzie podać następujące dane w przypadku zaproponowania produktu równoważnego:
a) producenta produktu równoważnego,
b) kod (symbol) produktu równoważnego
c) wydajność produktu równoważnego
d) okres gwarancji (termin ważności) proponowanego asortymentu
Kolumny G – tj. raport wydajności drukowania dla produktu równoważnego, wykonawca nie wypełnia, tylko składa
odpowiednie dokumenty w postaci pdf w osobnym katalogu wraz z ofertą”.

- w Dziale VII.
Do pkt I dodaje się ppkt 4) raporty wydajności drukowania dla produktu równoważnego, składane w postaci
odrębnego katalogu, wraz z ofertą, stanowiące integralną cześć oferty. Dokumenty zwarte w katalogu muszą być
złożone w postaci dokumentu pdf i poświadczone elektronicznie za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane
do składania oświadczeń woli ze strony wykonawców.
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- w Dziale XVI zmienia się zapis pkt. 3 na następujący:
„Brak wypełnienia i określenia wartości choćby jednej pozycji w formularzu cenowym - załącznik nr 3A i 3B do
SIWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wstawienie w którejkolwiek pozycji w formularzu cenowym: zera,
poziomej kreski, przekreślenia jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty”. Powyższy wymóg nie dotyczy
kolumny G w załącznikach 3A i 3B. Kolumnę G należy pozostawić niewypełnioną. Dane określone w kolumnie G
składa się w osobnym katalogu wraz z ofertą”.
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