Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071072/01 z dnia 2021-06-01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa tymczasowej drogi ul. Austriackiej w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego
„Osiedle Unii Europejskiej – drogi (budowa dróg wewnętrznych łączących Osiedle z ul.
Jamneńską)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7
1.4.2.) Miejscowość: Koszalin
1.4.3.) Kod pocztowy: 75-007
1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.4.7.) Numer telefonu: 94 348 86 54
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.niedzialek@um.koszalin.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071072/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-01 14:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00061603/02
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
Przed zmianą:
1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
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powinien dysponować kontem na ePUAP.
2)Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale I pkt 14
SWZ.
3)Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy złożenia oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem:
3.1) dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal;
lub
3.2) poczty elektronicznej, na adres e-mail: anna.niedzialek@um.koszalin.pl.
4) Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
5)Przy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający lub Wykonawca na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku
niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego
żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy.
6)We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy posługują
się
sygnaturą postępowania, tj. BZP-9.271.1.5.2021.AN.
7)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy użyciu formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
8)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.
9)Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortalePUAP””, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
10)Ofertę, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Podmiotowe środki
dowodowe, w tym Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP,
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Oświadczenie składane na podstawie
art. 125 ust. 5 ustawy PZP,
Przedmiotowe środki dowodowe oraz Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2020 r., poz. 346 z późn. zm.) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11)Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt 10, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie ww. art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ppkt 3.
12)Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc,
docx, rtf, xps, odt, txt.
13)Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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Po zmianie:
1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
powinien dysponować kontem na ePUAP.
2)Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale I pkt 14
SWZ.
3)Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy złożenia oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem:
3.1) dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal;
lub
3.2) poczty elektronicznej, na adres e-mail: anna.niedzialek@um.koszalin.pl.
4) Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
5)Przy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający lub Wykonawca na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku
niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego
żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy.
6)We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy posługują
się
sygnaturą postępowania, tj. BZP-9.271.1.5.2021.AN.
7)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy użyciu formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
8)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.
9)Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortalePUAP””, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
10)Ofertę, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Podmiotowe środki
dowodowe, w tym Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP,
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Przedmiotowe środki dowodowe oraz
Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.)
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11)Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt 10, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie ww. art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ppkt 3.
12)Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc,
docx, rtf, xps, odt, txt.
13)Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.7. Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne
Przed zmianą:
Nie dotyczy.
Po zmianie:
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni
Przed zmianą:
112
Po zmianie:
112
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