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Lublin, dnia 13 listopada 2020 r. 
 
Nr sprawy KP-272-PNK-137/2020-563 
 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa układu doświadczalnego do badań sprzęgnięć 
elektromechanicznych wraz z systemem do sterowania 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 
odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SIWZ bez ujawniania jego źródła. Ponadto na podstawie art. 38 
ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść SIWZ w niezbędnym zakresie. 
 
Pytanie 1.  

Dotyczy: 

- ogłoszenie nr 606792-N-2020 z dnia 2020-11-05 r. 

- przetarg KP-272-PNK-137/2020 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie okresu referencji (posiadania doświadczenia) do 5 lat. 

 

Wyjaśnienie 1. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

 

W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji rozdziału 5.2 c) SIWZ:  

Obecnie jest: 

a) zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający określa warunki w tym zakresie: 

□ posiadania doświadczenia 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 

 co najmniej jedną dostawę układu doświadczalnego do badań sprzęgnięć elektromechanicznych lub 

sprzętu o podobnym zastosowaniu, o wartości nie mniejszej niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy zł 00/100) brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa została 

wykonana lub jest wykonywana należycie. 

 

Powinno być: 

b) zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający określa warunki w tym zakresie: 

□ posiadania doświadczenia 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 
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 co najmniej jedną dostawę układu doświadczalnego do badań sprzęgnięć elektromechanicznych lub 

sprzętu o podobnym zastosowaniu, o wartości nie mniejszej niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy zł 00/100) brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa została 

wykonana lub jest wykonywana należycie. 

 

W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji rozdziału 7.2.3  SIWZ:  

Obecnie jest: 

3) Wykaz wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, 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 wykonane 

 

Powinno być: 

3) Wykaz wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, 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 wykonane 

 

W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji rozdziału 11.13 SIWZ:  

Obecnie jest: 

Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2020 r. godz. 10:15. 

 

Powinno być: 

Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2020 r. godz. 10:15. 

 

W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji rozdziału 12.1  SIWZ:  

Obecnie jest: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;  

w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. godz. 10:00 

 

Powinno być: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;  

w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. godz. 10:00 

 

W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji rozdziału 12.5  SIWZ:  

Obecnie jest: 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5 

 

Powinno być: 
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5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5 

 

 W związku z dokonaną zmianą Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 20 listopada 2020 r. do 

godz. 10:00 i termin otwarcia ofert do 20 listopada 2020 r. do godz. 10:15. 

 Modyfikacja SIWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.                      

 
                           

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 
 
        

     mgr Agnieszka Kluska 


