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MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji
Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku”
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień
publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).zwanej dalej ustawa Pzp, dokonuje zmiany treści
SIWZ w:
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
- w pkt 8.2. Złożenie oferty
Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI –pierwotne brzmienie
(…)
8.2 Złożenie oferty
8.2.1 Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https:/gminauniejow.ezamawiajacy.pl opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
8.2.1.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY” do dnia 13.08 2020 r. do
godz. 9:15
8.2.1.2 Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a)wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SIWZ),
b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej

SIWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.
Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i
wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
8.2.1.3 . Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
8.2.1.4 Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi
„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
8.2.1.5 . Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
8.2.1.6 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta
złożona poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
8.2.1.7 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
8.2.1.8 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił
niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
8.2.1.9 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne
do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie
oferty generowanym z zakładki „oferty”
8.2.1.10. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.
8.2.1.11Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
8.2.1.12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający
wolę ich utajnienia.
8.2.1.13 W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty
„stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez
polecenie „Dodaj".
8.2.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
(…)
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI –aktualne brzmienie
(…)
8.2 Złożenie oferty
8.2.1 Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https:/gminauniejow.ezamawiajacy.pl opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
8.2.1.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY” do dnia 20.08 2020 r. do
godz. 9:15
8.2.1.2 Wykonawca składa Ofertę poprzez:

a)wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SIWZ),
b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej
SIWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.
Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i
wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
8.2.1.3 . Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
8.2.1.4 Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi
„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8.2.1.5 . Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
8.2.1.6 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta
złożona poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
8.2.1.7 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
8.2.1.8 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił
niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
8.2.1.9 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne
do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie
oferty generowanym z zakładki „oferty”
8.2.1.10. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.
8.2.1.11Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie
możliwe.
8.2.1.12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający
wolę ich utajnienia.
8.2.1.13 W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty
„stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez
polecenie „Dodaj".
8.2.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
(…)

12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT –pierwotne brzmienie
12.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
w zakładce „OFERTY" do dnia 13.08.2020 r. do godz. 9.15
12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
określonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Błogosławionego
Bogumiła 13, 99-210 Uniejów pok. Nr 6a w dniu 13. 08.2020 r. o godz. 9:30
12.4 Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert
12.5. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze
„Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT –aktualne
brzmienie
12.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
w zakładce „OFERTY" do dnia 20.08.2020 r. do godz. 9.15
12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
określonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Błogosławionego
Bogumiła 13, 99-210 Uniejów pok. Nr 6a w dniu 20. 08.2020 r. o godz. 9:30
12.4 Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert
12.5. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze
„Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.
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