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ZP.271.3.2021

Jeziorany, 05.05.2021
WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i projektowego
nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz z ścieżką pieszo jezdną na podstawie art.
286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zwana
dalej PZP zamawiający w specyfikacji warunków zamówienia dokonuje następującej zmiany:

1. Ust. 13 SWZ otrzymuje brzmienie:
13. Termin związania ofertą;
Wykonawca zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP związany jest ofertą 30 dni, tj. do dnia 10 czerwca 2021r.
2. Na podstawie art. 286 ust. 3 PZP w związku z art. 271 ust. 2 PZP Ust. 15 SWZ otrzymuje brzmienie:
15.Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert;
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania.
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4) Oferty należy złożyć do 12 maja 2021r. do godziny 10:00
5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu do 12 maja 2021r. do godziny 10:20
6) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
7) . Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach.
8) W przypadku awarii miniPortalu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

9)

Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

3. W ust. 17 lit”d2” otrzymuje brzmienie:
D2 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży drogowej lub pełnieniu funkcji kierownika budowy lub pełnieniu funkcji
kierownika robót drogowych, na minimum jednym kontrakcie bezpośredni czynny udział w nadzorze
robót drogowych obejmujących wykonanie budowy/rozbudowy /przebudowy/remontu drogi o
nawierzchni bitumicznej o długości pow. 1,5 km

W wyniku wprowadzonej zmiany zachodzą przesłanki z ar 286 ust. 9 PZP w dniu 05.05.2021 dokonano
zmiany treści ogłoszenia.
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