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Wszyscy Wykonawcy
Modyfikacja treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. ,,Budowa drogi
dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiejw dniu 07 maja2020
r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/3 09L-217497 z dnia
11- maja 20ż0 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r, - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z2019 r. poz. t843), Zamawiający tj. Gmina Kolbuszowa, u|. Obońców Pokoju 2t,36-too Kolbuszowa,
modyfikuje treŚć Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:

Przed modyfikacją Po modyfikacji
Pkt. 19.1 !nstrukcii dla Wykonawców

Wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynnoŚci, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 1.80 ust. 2 ustawy
PzP.

W przypaku uznania zasadności przekazanej
informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o
tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności. Na te czynności, nie
przysługuje odwolanie, z zastrzeżeniem art. 18O
ust. 2 ustawy PZP.

Pkt. 19.1 !nstrukcji dla Wykonawców

Wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. ].80 ust. 2 ustawy
PzP,

Projekt pn. ,,Budowa Podmiejskiej Kolel Aglomeracyjnej - PKA: Budowa l modernizacja linii
infrastruktury przystankowej" realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza
TEN-T oŚ priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego lnfrastruktura i

środowisko 2OL4-2O2O.
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Pkt. 19.2 Instrukcji dla Wykonawców
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;

b) określenia warunków udziału w
postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o
udzielenie za mówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pkt. 19.2 lnstrukcji dla Wykonawców

Na podstawie art. 180 ust 1 ustawy pzp

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z

przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej wpostępowaniuoudzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustaWy.

Pkt. 11.1 lnstrukcji dla Wykonawców
składanie ofert.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
,,Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i

udostępnionego również na miniPortalu
do dnia 30.06.2020r. do godz. 10:00.
Za datę przekazania oferty , wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego
przeprocesowania transakcji na Platformie
ePUAP.

Pkt. 11.1 !nstrukcji dIa Wykonawców
składanie ofert.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
,,Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu
do dnia O8.07.2020r. do godz. 10:00.
Za datę przekazania oferty , wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
O terminie ztożenia oferty decyduje czas pełnego
przeprocesowania transakcji na Platformie
ePUAP.

Pkt. 11.3 lnstrukcji dla Wykonawców
otwarcie ofert.

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający
pobierze z Platformy ePUAP wszystkie
zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim
komputerze.

Oferty będą zaszyfrowane do momentu upływu
term inu otwa rcia ofert.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed
upływem terminu ich otwarcia.
Po upływie terminu otwarcia ofert miniPortal
udostępni Zamawiającemu ,,klucz prywatny" za
pomocą którego Zamawiający odszyfruje oferty.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji
do szyfrowania ofert dostępnei na miniPortalu i

Pkt. 11.3 lnstrukcji dla Wykonawców
otwarcie ofert.

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający
pobierze z Platformy ePUAP wszystkie
zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim
komputerze.

Oferty będą zaszyfrowane do momentu upływu
term inu otwarcia ofert.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed
upływem terminu ich otwarcia.
Po upływie terminu otwarcia ofert miniPortal
udostępni Zamawiającemu ,,klucz prywatny" za
pomocą którego Zamawiający odszyfruje oferty.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie apIikacji
do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
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dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za pomocą ,,klucza prywatnego".
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020r. o
godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: ul.
Obrońców Pokoju 27-, 36-L00 Kolbuszowa -
pokój nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą
uczestniczyć w sesji otwarcia ofert,

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za pomocą ,,klucza prywatnego".
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020r. o
godz, t2:00 w siedzibie Zamawiającego: ul.
Obrońców Pokoju 2L, 36-t00 Kolbuszowa -
pokój nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą
uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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