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Lublin, dn. 24.03.2020 r.

AUTOKOREKTA_2
1. W dniu 18.3.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany w ust. 14 Części I SIWZ_Instrukcja dla Wykonawców,
informują iż na potrzeby porównania ofert dokona przeliczenia kursu EURO na złotówki według
średniego kursu NBP z dnia 31.03.2020 r. Ponieważ kurs EURO podlega obecnie bardzo silnym
wahaniom (wzrostowi) Zamawiający zdecydował, że przeliczenie na potrzebę oceny ofert nastąpi
według kurs z dnia rozpoczęcia postępowania konkursowego, czyli 31.01.2020r., tj. według kursu 4,3010
PLN/EURO.
Ust. 14 Części I SIWZ_Instrukcja dla Wykonawców będzie miał następujące brzmienie:
„14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, z wyszczególnieniem zarówno ceny netto, jak i
wartości podatku VAT za wykonanie całość przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie r y c z a ł t o w e j ceny łącznej, na zasadach
określonych w formularzu oferty (Załącznik 1 do SIWZ), przy czym cena musi być wyrażona w złotych
polskich z dokładnością do jednego grosza. We wskazanych pozycjach należy ująć wszystkie koszty
wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza podanie do 60% łącznej ceny oferty w EURO. W celu
porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia EURO na złotówki według średniego kursu NBP
z dnia 31.03.2020 r. 31.01.2020 r. tj. według kursu 4,3010 PLN/EURO.
Cena podana w Ofercie powinna być ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie
może ona podlegać jakimkolwiek zamianom z jakiegokolwiek powodu.”

2. Sposób rozliczenia płatności za część oferty, którą wyceniono w EURO zostanie określony w Umowie z
Wykonawcą, przy czym Zamawiający nie wyklucza dokonywania płatności w EURO.
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