Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015629/01 z dnia 2021-03-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont budynku POW we Franciszkowie – Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KUTNOWSKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016146
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 16
1.4.2.) Miejscowość: Kutno
1.4.3.) Kod pocztowy: 99-300
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: +48243574111
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatkutno.eu/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015629/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-10 12:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00013195/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej
Przed zmianą:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniporal.uzp.gov.pl/, ePUAPu -https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej:zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu (z
wyłączeniem składania oferty, która może zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP)2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza
dokomunikacji.https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portalhttps://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Po zmianie:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu -https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej:zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu (z
wyłączeniem składania oferty, która może zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP)2.
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Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza
dokomunikacji.https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portalhttps://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert
Przed zmianą:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) i
udostępnionego również na miniPortalu (https://miniporal.uzp.gov.pl/)
Po zmianie:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) i
udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
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