
   
Kawęczyn, dnia 12.01.2023 r. 

ROŚ-FZP.271.1.2023 

 

ZMIANA DO SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja części 

Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich – Kolonia” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) wprowadza następującą zmianę 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącą sposobu komunikacji Wykonawcy z 

Zamawiającym, wymogów technicznych (zmiana z miniportal i ePUAP na e-

zamówienia) oraz zmiany numeru referencyjnego postępowania (błędnie podany 

numer ROŚ-FZP.271.9.2022, poprawny numer to ROŚ-FZP.271.1.2023). Szczegóły 

zmian: 

1.   Część I:  

JEST: Gmina Kawęczyn Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn NIP: 6681875486 REGON: 

311019480 tel. 63 288 59 10 adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl Skrzynka podawcza: nr skrytki 

86vko5dg13 (nazwa odbiorcy: Urząd Gminy w Kawęczynie) Adres strony 

internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz wszelkie inne dokumenty związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/search/list/ocds-148610-fbb73400-90d3-11edb4ea-f64d350121d2 

POWINNO BYĆ: Gmina Kawęczyn Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn NIP: 

6681875486 REGON: 311019480 tel. 63 288 59 10 adres poczty elektronicznej: 

ugkaweczyn@kaweczyn.pl Adres strony internetowej, na której jest prowadzone 



   
postępowanie i na której będą dostępne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

wszelkie inne dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbb73400-90d3-

11edb4ea-f64d350121d2 

 

2. Część VIII:  

JEST: Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym w niniejszym 

postępowaniu obywa się w języku polskim, w formie elektronicznej, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu: miniPortalu: 

miniportal.uzp.gov.pl/ (dalej jako miniPortal) ePUAPu: epuap.gov.pl/wps/portal 

Poczty elektronicznej: przetargi@kaweczyn.pl 2. Korzystanie z miniPortalu jest 

jednoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z systemu miniPortal oraz 

warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP). 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania 

z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP). 4. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z 

systemu miniPortal dostępne są w instrukcji: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal- 17 ePUAP.pdf (dalej 

jako Instrukcja). 5. Składanie w szczególności oświadczeń, wniosków (innych niż 

oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub identyfikatorem 

postępowania. 6. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 



   
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452). 7. Osobą upoważnioną do 

kontaktu z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania jest: - zakresie 

proceduralnym: Joanna Szymczak e-mail: przetargi@kaweczyn.pl - w zakresie 

merytorycznym: Marta Śniegocka e-mail: sniegocka@kaweczyn.pl 8. Maksymalny 

rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 9. 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. W przypadku wniosków, 

zawiadomień czy dokumentów przekazywanych na adres poczty elektronicznej, 

wskazany w pkt 7, za datę ich złożenia przyjmuje się datę ich zarejestrowania przez 

urządzenie odbiorcze po stronie Zamawiającego lub zapisania na stosownym 

serwerze poczty elektronicznej. 10.Identyfikator postępowania dostępny jest na liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie tytułowej niniejszej SWZ. 

11.Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 18 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 12.Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień 

w terminie, o którym mowa w pkt 11 powyżej, przedłuża termin składania ofert o 

czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

13.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 11 powyżej. 14.W 

przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt 11 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 15.Zamawiający może w 

uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 



   
prowadzonego postępowania. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 

stanie się integralną częścią SWZ. 16.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania 

wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ. 

POWINNO BYĆ: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformie e-zamówienia. 2. 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia. Wykonawca 

posiadający konto na platformie e-zamówienia ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu 

e-zamówienia, dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ . 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 250 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-zamówienia. 6. W 

postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (inna niż oferta Wykonawcy i 

załączniki do oferty) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji" dostępnego na platformie e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia BZP lub numerem postępowania. 17 7. Zamawiający może 

również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 

wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z 

Wykonawcami”. 8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie 

niniejszego postępowania jest: - zakresie proceduralnym: Joanna Szymczak e-mail: 

przetargi@kaweczyn.pl - w zakresie merytorycznym: Marta Śniegocka e-mail: 

sniegocka@kaweczyn.pl 9. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić 



   
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 10. 

Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11 

powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert. 11. Przedłużenie terminu składania ofert 

nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym 

mowa w pkt 11 powyżej. 12. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 11 powyżej, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 13. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Każda 

wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SWZ. 14. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ. 

3. Część IX: 

JEST: Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego, prowadzony przez Rejonowy Bank spółdzielczy w Malanowie, o 

numerze: 44 8557 0009 2004 0400 0101 0062 (IBAN: PL 44 8557 0009 2004 0400 

0101 0062 , SWIFT: GBWCPLPP), tytułem wadium w postępowaniu – nr ref.: 

ROŚ.FZP.271.9.2022. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w 20 pieniądzu 

wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego. 

POWINNO BYĆ: Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem 

na rachunek Zamawiającego, prowadzony przez Rejonowy Bank spółdzielczy w 

Malanowie, o numerze: 44 8557 0009 2004 0400 0101 0062 (IBAN: PL 44 8557 0009 

2004 0400 0101 0062 , SWIFT: GBWCPLPP), tytułem wadium w postępowaniu – nr 

ref.: ROŚ.FZP.271.1.2023. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu 



   
wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego. 

4. Część XI: 

JEST: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto 

na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do Formularza do 

komunikacji. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

22 6. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 7. Sposób 

złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisane zostały w Instrukcji. 

POWINNO BYĆ: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi 

posiadać konto na platformie e-zamówienia. Wykonawca posiadający konto na 

platformie e-zamówienia ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do Formularza do komunikacji. 5. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na platformie e-zamówienia.. 6. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na platformie 

e-zamówienia, w szczegółach danego postępowania. 7. Sposób złożenia, w tym 

zaszyfrowania oferty opisane zostały w Instrukcji. 

ORAZ  

JEST: Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji. Wykonawca po upływie terminu do 

składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 



   
POWINNO BYĆ: Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na platformie e-zamówienia. Sposób zmiany i wycofania 

oferty został 24 opisany w Instrukcji. Wykonawca po upływie terminu do składania 

ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

5. Część XII: 

JEST: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania 

ofert  

dostępnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i 

następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, za pomocą którego nastąpi  

otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie  

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po  

usunięciu awarii. 

Zamawiający, w sytuacji opisanej w pkt 5, poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie  

internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach  

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania  

Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 

 

POWINNO BYĆ: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na 

platformie e-zamówienia i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  



   
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, za pomocą którego nastąpi  

otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie  

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po  

usunięciu awarii. 

Zamawiający, w sytuacji opisanej w pkt 5, poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia  

ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie  

internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej  

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach  

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania  

Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 

6. Część XVI: 

JEST: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem, na rachunek Zamawiającego, prowadzony przez 

Rejonowy Bank spółdzielczy w Malanowie, o numerze: 44 8557 0009 2004 

0400 0101 0062 (IBAN: PL 44 8557 0009 2004 0400 0101 0062 , SWIFT: 

GBWCPLPP), z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy – nr ref.: ROŚ.FZP.271.9.2022. Pieniądze muszą znaleźć się na 

rachunku Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 

POWINNO BYĆ: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek Zamawiającego, 

prowadzony przez Rejonowy Bank spółdzielczy w Malanowie, o numerze: 44 

8557 0009 2004 0400 0101 0062 (IBAN: PL 44 8557 0009 2004 0400 0101 

0062 , SWIFT: GBWCPLPP),z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie 



   
należytego wykonania umowy – nr ref.: 29 ROŚ.FZP.271.1.2023. Pieniądze 

muszą znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

7. Zmianie ulega załącznik numer 7 do SWZ, w załączonym pierwotnie był numer 

ROŚ-FZP.271.9.2022, a poprawny ma numer ROŚ-FZP.271.1.2023 

 

Zmiana treści SWZ ( oraz załącznika nr 7 do SWZ tj. - oświadczenia ) nie jest  

istotna i nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym  

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.                   

 Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak 
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