
 

 

Znak sprawy: 86/PN/2020      Warszawa, dnia 29.12.2020 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 86/PN/2020 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.” 

KOMUNIKAT 2 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym 
informuję, iż zmianie ulega Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
pkt. 16 oraz XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 3 i otrzymują 
brzmienie: 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

16. 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. 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. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

3. Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej nastąpi poprzez użycie aplikacji 
do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. 

SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 

Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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