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Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach , działając 

na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie rozdziałów: X , XIII, 

XIV,VI 

 

 

X     INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    

           Z  WYKONAWCAMI 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem  

 

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ZOL123/SkrytkaESP 

w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty , 

 

2)miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ZOL123/SkrytkaESP 

 lub poczty elektronicznej na adres: zol-gl@wp.pl w zakresie zadawania pytań , wezwań, uzupełnień , 

składania wyjaśnień, oświadczeń. 

 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego.  

6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na 

Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  

7) Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:  

 
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r, 

poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ZOL123/SkrytkaESP
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ZOL123/SkrytkaESP
mailto:zol-gl@wp.pl


sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r, poz. 2415)  

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert (art. 284 

ust 1 i 2 ustawy pzp ).  

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami .  

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji warunków zamówienia.  

 

       

XIII TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

 

Wykonawcy będą związani ofertą do 21 maja 2021r.  

 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji.  

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 

wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 

oraz przepisami prawa.  

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,  

8. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Każda oferta musi być zaszyfrowana.  

 
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
Platformie ePUAP i na miniPortalu..  

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

12. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  



 

1) Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną Część 

skompresowane do jednego pliku ( ZIP ).  

 

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

OFERTA WSPÓLNA  

1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 

następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących 

wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.  

2) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.  

 

XV  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

      

1.Termin składania ofert upływa 21.04.2021r.  o godz.  09:00. Oferty złożone po tym terminie 

zostaną zwrócone bez otwierania.  

2.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę 

podawczą Zamawiającego https://epuap.gov.pl/wps/portal/ZOL123/SkrytkaESP 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 21.04.2021r.  o godz. 09:05 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. 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 lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

 

Zamawiający informuje, że analogicznym zmianom podlega również „Ogłoszenie o zamówieniu”. 


