
Biecz, dnia 11.02.2021 r.

ZP. 271.1.2021

    Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  ZP.271.1.2021  w  trybie
podstawowy z  możliwością  przeprowadzenia  negocjacji  treści  ofert  w celu  ich  ulepszenia,  o
którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)  na zadanie pn. „Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury”
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata  2014-2020,  oś  priorytetowa  11  Rewitalizacja  przestrzeni  regionalnej,   działanie  11.4
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

         INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI         

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Biecz działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1. DZIAŁ IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Dodaje się zapis w brzmieniu:
Dopuszcza się zmianę wielkości w/w limitów finansowych, która może nastąpić w szczególności
w przypadku zwiększenia środków finansowych w poszczególnych latach na realizację zadania. 

2. DZIAŁ VI – WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH.
Zmienia się pkt. VI.1.5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Oświadczenie o którym mowa w V.5 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa V.8
SWZ  składa  się  wraz  z  ofertą  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”
Zmienia się pkt. VI.2.3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Oświadczenie o którym mowa w V.5 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa V.8
SWZ  składa  się  wraz  z  ofertą  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”



3. DZIAŁ IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Zmienia się zdanie pierwsze, które otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia  25
marca 2021 roku. 

4. DZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:
„  1.  Ofertę  sporządza  się,  pod rygorem nieważności,  w postaci  elektronicznej  i  opatruje  się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Przy  czym  za  ważną  ofertę  zostanie  uznany  również  skan  oferty  w  wersji  papierowej
przekształcony do postaci elektronicznej, podpisany następnie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  chyba  że  z  informacji
zawartych  w  graficznym  odwzorowaniu  podpisu  umieszczonym  na  dokumencie
elektronicznym  wynikać  będzie  okoliczność  złożenia  podpisu  w  celu  potwierdzenia
dokumentu za zgodność z oryginałem.
Dopuszczenie powyższej możliwości złożenia oferty uwzględnia stanowisko wyrażone w piśmie
Urzędu  Zamówień  Publicznych  dostępne  na  stronie  internetowej:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-
zamowienie-publiczne.”

5. DZIAŁ  XIV  –  MIEJSCE,  TERMIN  I  SPOSÓB  SKŁADANIA  I  OTWARCIA
OFERT.

Zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 23.02.2021 r. do
godz. 09:30.„
Zmienia się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:
„ 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy
Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.”

6. DZIAŁ XIV – OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW   I  SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT

Dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
„4.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą.  Jeżeli  zamawiający  nie  będzie  prowadził  negocjacji,  dokona  wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.”

7. DZIAŁ XIX – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne


W pkt. 1 dodaje się zapis w brzmieniu:
„ Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Bieckiego Centrum Kultury.”

Powyższe  zmiany   stanowią  integralną  część  SWZ  i  są  wiążące  dla  wszystkich
Wykonawców.

Mirosław Wędrychowicz

Burmistrz Biecza
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