Katowice, 13 marca 2020 r.
Zmiany nr 8 do SIWZ

Dotyczy: postępowania nr 251/TI/PO/P3/P5/AC/2019 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MWt na
terenie wydziału nr 5 Wieczorek i wydziału nr 3 Mysłowice
Ważna informacja dotycząca sposobu składania ofert!!!

W nawiązaniu do postępowania nr 251/TI/PO/P3/P5/AC/2019 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na
całym obszarze UE Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w postaci elektronicznej bez
konieczności opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem
Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:
https://dalkia.logintrade.net/zapytania,szczegoly,994147.html?return_url=zapytania%2Cwszy
stkie.html%3Fpage%3D%26itemsperpage%3D10
Dostarczenie oferty w postaci elektronicznej nie zwalnia Oferenta z konieczności dostarczenia
oryginału oferty w formie pisemnej (papierowej), co powinno nastąpić najpóźniej 20 marca
2020 r. do godz. 12:00. Niedostarczenie oferty w formie pisemnej (papierowej) w wyżej
wskazanym terminie, po uprzednim złożeniu oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej,
będzie skutkować odstąpieniem od jej oceny przez Zamawiającego i może skutkować
odrzuceniem oferty.
Przy składaniu ofert w postaci elektronicznej (skan oferty) należy przestrzegać następujących
zasad:
1. Poszczególne

części

oferty

powinny

zostać

złożone

w

odrębnych

plikach

skompresowanych zabezpieczonych hasłem, aby zapewnić oferentom poufność
warunków finansowych w przypadku odrzucenia ofert na etapie badania warunków
formalno-prawnych i technicznych. Zamawiający nie zwraca warunków finansowych oferty
w przypadku formy elektronicznej oferty.
2. Za zabezpieczenie hasłem plików odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Hasła do plików potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i części
technicznej ofertyzostaną przesłane pocztą elektroniczną najpóźniej 16 marca 2020 roku
o godz. 14:15 na adresy: adam.legutko@dalkia.com oraz krzysztof.buczek@dalkia.com
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Nieprzesłanie hasła w terminie do 30 minut od godziny wskazanej w ust 5.2. SIWZ może
skutkować odrzuceniem oferty.
4. Hasło do pliku z warunkami finansowymi oferty zostanie przesłane na adresy:
adam.legutko@dalkia.com oraz krzysztof.buczek@dalkia.com po uprzednim wezwaniu
Zamawiającego.

Krzysztof Buczek
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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