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Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie ,,Platformy e-usług” z
dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu „
Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną
Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r.
poz. 1086) zawiadamia o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie:
,,ROZDZIAŁ XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. 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.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2020r. o godzinie 11.00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2020r. o godzinie 12.30.
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w
siedzibie Zamawiającego, pokój nr 61 (II piętro).”
Uzasadnienie:
W terminie przewidzianym na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Wykonawcy złożyli blisko 160 zapytań, z czego odpowiedzi
na 55 z nich udzielono w dniu dzisiejszym. Odpowiedzi na pozostałe pytania udzielane będą
sukcesywnie.
W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia, w przygotowywanych ofertach,
treści odpowiedzi, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.
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