
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
I etap przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

1.2.) Oddział zamawiającego: ZGK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271045

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warecka 22

1.4.2.) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-510

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk-konstancin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-konstancin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030834/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-12 13:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00020806/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

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 składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Oferta wymaga zaszyfrowania. Mechanizm szyfrowania ma miejsce bezpośrednio na stronie
https://miniPortal.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie
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https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu w jego szczegóły
odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w
którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać
przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.2. Oferty, oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94
ust. 2 ustawy, 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, 568, 695,
1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać
sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem
nieważności. 4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2,
przekazywane w postępowaniu 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 lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Po zmianie: 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Oferta wymaga zaszyfrowania. Mechanizm szyfrowania ma miejsce bezpośrednio na stronie
https://miniPortal.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie
https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu w jego szczegóły
odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w
którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać
przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, wpisując jako nazwę
odbiorcy: GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA (05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, WOJ.
MAZOWIECKIE) - Adres skrzynki Gov (ePUAP) - /4576mqsekc/SkrytkaESP”. Powyższe dane
odbiorcy są właściwe dla dalszej komunikacji, przy czym Zamawiający sugeruje, aby po terminie
składania ofert komunikacja elektroniczna z Zamawiającym odbywała się za pomocą poczty
elektronicznej.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe
środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.3.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. 4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty,
inne niż określone w ust. 2, przekazywane w postępowaniu 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 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030834/01 z dnia 2021-04-12

2021-04-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-04-13 12:00

Po zmianie: 
2021-04-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą: 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Po zmianie: 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu,
wpisując jako nazwę odbiorcy: GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA (05-520 KONSTANCIN-
JEZIORNA, WOJ. MAZOWIECKIE) - Adres skrzynki Gov (ePUAP) - /4576mqsekc/SkrytkaESP.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-04-13 13:00

Po zmianie: 
2021-04-15 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-05-05

Po zmianie: 
2021-05-14
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