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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża  13a, 

00-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail 

zamowienia@zzw.waw.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl 

Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: 

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK Inny sposób: Zamawiający dopuszcza możliwość 

złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej z 



postępowaniem. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.4 

W ogłoszeniu jest: Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: Zamawiający 

dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia 

korespondencji związanej z postępowaniem. 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy 

złożyć pisemnie lub za pośrednictwem ePUAP. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 

oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 

publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców 

na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej z 

postępowaniem. a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 

miniPortal. b. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 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 archiwum (ZIP). c. 

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

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Otwarcie ofert złożonych w postaci 

elektronicznej nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 


