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dotyczy:  zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na „Przebudowę 

istniejącego targowiska gminnego w Krzczonowie przeznaczonego na 

promocję lokalnych produktów” 

 

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp 

Zamawiający przekazuje informacje o otrzymanych zapytaniach wraz  

z udzielonymi odpowiedziami i zmienia treść SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu 

w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, a także okresu związania ofertą. 
 

Pytanie nr 1 : „W kosztorysie jest stolarka PCV okleinowana bez okiennic . W projekcie jest 

stolarka drewniana lakierowana wraz z okiennicami drewnianymi. Czy do oferty mamy 

przyjąć okna PCV ,czy drewniane jak w projekcie ?” 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 

stolarkę PCV z obustronną okleiną bez okiennic drewnianych. 

 

Pytanie nr 2 : „W projekcie pokrycie dachu jest gontem modrzewiowym. w kosztorysie jest 

blachodachówka modułowa. Czy należy zmienić opis pozycji w kosztorysie i materiał na 

gont modrzewiowy ,czy Zamawiający celowo przyjął zamiennie blachę ?” 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Pokrycie dachu należy wykonać jako blachodachówka 

modułowa, zgodnie z założeniami przedmiaru.  

 

Pytanie nr 3 : „Zgodnie z pkt 13.2 SWIZ ofertę należy podpisać podpisem zaufanym (profil 

zaufany) lub podpisem osobistym. Natomiast platforma przetargowa miniPORTAL przez 

którą trzeba ją złożyć dopuszcza jedynie podpis elektroniczną, (pozostałe formy nie 

przechodzą weryfikacji ) Podpis elektroniczny nie jest bardzo rozpowszechniony wśród 

Wykonawców. Czy Zamawiający może tak zmodyfikować swoje zamówienie na tej 

platformie ,aby można było złożyć ofertę także przy użyciu profilu zaufanego (podpisu 

zaufanego ) jak jest w specyfikacji, czy tez można tylko użyć podpisu elektronicznego ? 
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Wtedy należy zmodyfikować pkt 13.2 SWIZ i pozostałe mówiące o formie podpisu 

dokumentów przetargowych.” 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający informuj, że składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej, a 

nie miniPORTAL. 

Procedura składania ofert została opisana w Rozdziale 11 SWZ. 

Platforma zakupowa dostępna jest pod adresem https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl/ 

Platforma zakupowa umożliwia złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

 

B. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób 

następujący: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 26.07.2021 r. 

do godz. 11.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 27.07.2021 

r. do godz. 11.00 

 

 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu 26.07.2021 r.  

o godz. 12.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl/
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Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu 27.07.2021 r.  

o godz. 12.00 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.08.2021 r. 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.08.2021 r. 

 

 
C. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu  

nr 2021/BZP 00101680/01 z dnia 1 lipca 2021 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.07.2021r.  

w BZP pod nr 2021/BZP 00124308/01 
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