Oznaczenie sprawy: ZPI.2612.8.2020
Warszawa, 9 listopada 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dostawa sprzętu komputerowego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający) przekazuje informację
o dokonaniu zmian w dokumentacji przedmiotowego postępowania w następującym
zakresie:
I.
W treści Zapytania ofertowego:
Dotychczasowa treść ust. 1 Rozdziału VIII o brzmieniu:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium cena (brutto) –
odrębnie w zakresie każdej z części.
otrzymuje nową treść o brzmieniu:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium cena (brutto).
II. W treści wykazu dostaw stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Wprowadzenie do tabeli o brzmieniu:
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
polegających na wykonaniu dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 40
000 złotych brutto.
otrzymuje nową treść o brzmieniu:
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
polegających na wykonaniu dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 20
000 złotych brutto.
III. W treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Dotychczasowa treść § 3 wzoru umowy o brzmieniu:
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości brutto: ………………PLN (słownie złotych:…………… …/100 ), z tego: wartość
netto: ………… …/ 100, wartość podatku VAT: ………………….. …/100.
4. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 21 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
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5. Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8, niezawierającym zastrzeżeń
Zamawiającego, podpisanym przez obie Strony, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 11
umowy.
6. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, licencji oraz świadczeń gwarancyjnych
objętych umową.
7. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr
PEPPOL: 5250007684. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania
za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z
wyjątkiem faktur korygujących.
8. Wartość Przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat
celnych, kosztów dokumentacji, kosztów opakowania, transportu, szkoleń, oraz
ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów transportu
do miejsca dostawy.
otrzymuje nową treść o brzmieniu:

1.

2.

3.

4.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ofertą, w wysokości brutto: ………………PLN (słownie złotych:…………… …/100
), z tego: wartość netto: ………… …/ 100, wartość podatku VAT: ………………….. …/100.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na rachunek bankowy w terminie do 21
dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca oświadcza, iż jest posiadaczem rachunku bankowego, wskazanego na
fakturze. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowiązuje się do
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru
rachunku bankowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zmiany numeru
rachunku bankowego. W przypadku konieczności korygowania wystawionej faktury
Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia faktury korygującej metodą tradycyjną.
Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8, niezawierającym zastrzeżeń
Zamawiającego, podpisanym przez obie Strony, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust.
11 umowy.
W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, licencji oraz świadczeń gwarancyjnych
objętych umową.
Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr
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PEPPOL: 5250007684. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania
za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z
wyjątkiem faktur korygujących.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do
naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników
VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na
fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany
przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, Zamawiający wstrzyma się
z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania
innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście
oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka
się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po
upływie terminu płatności wskazanego w ust. 2 do 7-go dnia od daty powiadomienia
Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu
poprzednim. Wykonawca potwierdza, iż może przyjąć na rachunek bankowy, o którym
mowa w ust. 2, zapłatę wynagrodzenia w oparciu o „mechanizm podzielonej płatności”
(ang. split payment). Ponadto, jeżeli Przedmiot umowy znajduje się w załączniku nr 15
Ustawy o VAT to faktura wystawiona przez Wykonawcę
musi być oznaczona
„mechanizmem podzielnej płatności”.
6. Wartość Przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat
celnych, kosztów dokumentacji, kosztów opakowania, transportu, szkoleń, oraz
ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów transportu
do miejsca dostawy.
Zamawiający informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Dyrektora
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytutu Elektrotechniki
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)
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