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Orli Staw, 03.06.2022 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 33/2022/Kalisz
Supra Brokers S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działająca w imieniu
i na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, na podstawie
art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść SWZ w następujący sposób
i dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„ X.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1) Formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto na
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 10.06.2022 r., do godz.: 13:00.
2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty oraz dołączeniu wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4) Oferta składana elektronicznie musi zostać opatrzona elektronicznym podpisem
kwalifikowanym.
W
procesie
składania
oferty
za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/czyste miasto, Wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio
na
dokumentach
przesłanych
za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym
załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy, gdzie
zaznaczono, iż oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy sporządza
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje
się
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz.: 13:15
2. Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni czyli do dnia 07.09.2022 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
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3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
Informacja
zostanie
opublikowana
na
stronie
postępowania
na
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w sekcji ,,Komunikaty”.”

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.
Sporządził:
Robert Gostyński

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
()
Jan Adam Kłysz
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