
Ogłoszenie nr 540062159-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.

Gostynin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 528751-N-2020

Data: 02/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Miasta Gostynina, Krajowy numer identyfikacyjny 61101543100000, ul. ul. Rynek  26,

09-500  Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 360 737, e-mail zp@gostynin.pl,

faks 242 360 712.

Adres strony internetowej (url): http://umgostynin.bip.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I.4) KOMUNIKACJA

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania

można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona

będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie http://umgostynin.bip.org.pl Dostęp do

dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: forma pisemna Wymagane jest przesłanie

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób:

Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest w myśl przepisu art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22
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czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) – dla złożenia oferty wraz z załącznikami Adres: Urząd

Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 Gostynin Komunikacja elektroniczna wymaga

korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której

zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

http://umgostynin.bip.org.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej

informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Tak adres Elektroniczna Skrzynka Podawcza

(ESP): /e6328ehrcx/skrytka Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Zamawiający dopuszcza

złożenie oferty wraz z załącznikami (w szczególności oświadczeń z art. 25a ustawy) w formie

pisemnej przesyłając pocztą na adres Zamawiającego lub za pomocą komunikacji

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu

miniPortalu, ePUAPu. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Urząd Miasta Gostynina, ul.

Rynek 26, 09-500 Gostynin Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny,

bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

Punkt:

W ogłoszeniu jest: IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli

dotyczy):

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeżeli dotyczy): W przypadku składania ofert w formie elektronicznej - wszelkie informacje

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
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zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie

wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum

(ZIP).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu >

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język

lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.5) Informacje dodatkowe

Punkt:

W ogłoszeniu jest: IV.6.5) Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.5) Informacje dodatkowe: Osobami uprawnionymi do

bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych (w

zakresie przedmiotu zamówienia): – Wioletta Uliczna – Wydział Finansowy, pokój nr 201,

tel. (24) 236-07-19, w zakresie SIWZ: – Katarzyna Tyrajska, Iwona Dębowska, Robert

Gontarek – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37. Złożenie oferty w formie

elektronicznej 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, i składający ofertę w formie elektronicznej musi posiadać konto

na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 1) Wymagania

techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d6622dd0-f779-4956-8f0d-453...

3 z 4 2020-04-09 10:15



elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy

ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie

ePUAP. 2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji

wynosi 150 MB. 3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz

innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 4) Identyfikator

postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 2. Wykonawca składa

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki

ePUAP (ESP), za pomocą którego prowadzona będzie korespondencja związana z

postępowaniem. 3. Oferta (wraz z załącznikami) powinna być sporządzona w języku

polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych, w szczególności

PDF, RTF, Word, Excel i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z

miniPortalu. 4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 5. Wykonawca może przed upływem

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na

miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika

dostępnej na mini portalu. 6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
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