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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

          Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup 
energii elektrycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 07.09.2021  2021/BZP 00172025/01                                

        
         Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych 

dokonuje modyfikacji SWZ  w następującym zakresie:

Rozdział   V   . INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH   
           otrzymuje brzmienie:

           Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział   IX.   WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW   
DOWODOWYCH - OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
(składanych z ofertą)   :  
otrzymuje brzmienie;

2. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ,
d)  Pełnomocnictwo  osoby  lub  osób  podpisujących  ofertę  -  jeżeli  uprawnienie  do  podpisu  nie  wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów,

          e) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

         
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych  środków dowodowych w postaci:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

          2)  Koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodną 
z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
3) Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych (w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
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wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz załączeniem dowodów 
określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot ma rzecz którego dostawy były 
wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów –oświadczenie wykonawcy-zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
 
Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią niniejszego SWZ.
Kompletny i zaszyfrowany plik, przesłany przez ePuap musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ,
5)  Pełnomocnictwo  osoby  lub  osób  podpisujących  ofertę  -  jeżeli  uprawnienie  do  podpisu  nie  wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów,
6) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
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