
 
 

 Oddział Wojewódzki 
 Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

                    Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
  65-074 Zielona Góra  ul. Kasprowicza 3/5 

NIP 929-10-03-751 
 tel./fax  068 325 57 79,   tel.  068 45 75 623   e-mail zielona.gora@zosprp.pl 

 

 
Zielona Góra, dnia 27 czerwca 2019r. 

 
 
Sygn. E.VI/UE/1/2019 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej progów, o  
których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z 
późn. zm.) na zadanie „Dostawa 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych Województwa Lubuskiego”. 
 

Informacja  
o zmianie ogłoszenia, SIWZ, przedłużeniu terminu składania ofert 

 
Na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający 
zmienia termin składania i termin otwarcia ofert z dnia 8 lipca 2019 r. na dzień 15 lipca 2017r. (godzina składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian). 
 
W związku z niemożliwością uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności korzystania z przymiotów 
Zamawiającego na portalu miniportal.pl, Zamawiający udostępnił możliwość komunikacji i składania ofert za 
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236 i dokonał w 
związku z powyższym modyfikacji SIWZ w następującym zakresie: 
 

a) W sekcji VII.  Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy pierwszy 
akapit otrzymuje brzmienie: 

“Ofertę oraz dokumenty, o których mowa poniżej sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym i należy złożyć w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236.” 

 
b) W sekcji VII.  Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy krok 3 i krok 4  

otrzymują brzmienie: 
„Krok 3 Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać 
dołączony do oferty i razem z nią złożony na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link do 
postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236 oraz na stronie 
http://www.zosprp.com/?przetarg-na-zakup-18-samochodow-pozarniczych,9). 
Krok 4 W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca 
przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy 
zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/ korzystając z przycisku Wyślij wiadomość dostępnego na 
stronie na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link do postępowania znajduje się pod adresem 



 
 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236 oraz na stronie http://www.zosprp.com/?przetarg-na-zakup-
18-samochodow-pozarniczych,9).” 

 
c) W sekcji XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami punkt 2 i punkt 3 otrzymują brzmienie: 

 „2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
formularza „Wyślij wiadomość“ dostępnego w ramach platformy do przeprowadzenia postępowń na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236. 
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://miniportal.uzp.gov.pl Zamawiający może 
również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres  biuro@zosprp.com    
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające  korzystanie  ze 
strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome, FireFox w 
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki „cookies” oraz łącze 
internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana  dla 
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a 
złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. Usługodawca, czyli Operator Platformy 
oświadczył, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną 
wiązać może się  z zagrożeniem pozyskania i modyfikacji danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, 
dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej 
zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci 
Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się  do Użytkownika z prośbą o udostępnienie  mu  w jakiejkolwiek 
formie hasła. Na Platformie  znajduje się Instrukcja dla wykonawców zawierająca:Informacje ogólne; 
Informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty; Sposobu komunikowania się zamawiającego z 
wykonawcami (nie dotyczy składania ofert); Informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na 
www.platformazakupowa.pl. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, 
prosimy o skorzystanie z pomocy centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z 
procesem składania ofet, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 17.00 pod nr tel. +48 22 101-02-02. Składanie ofert przez 
www.platformazakupowa.pl jest bezpłatne. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ i regulaminem www.platformazakupowa.pl.” 

 
d) W sekcji XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert, punkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca składa  ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na:  za 
pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236 w niniejszym 
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta powinny być sporządzone w języku 
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe,  
tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; 
.xlsx; .pptx; .csv.” 



 
 

 
 
 
 
Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 12a ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje o 
zmianie treści ogłoszenia w sekcji: 
 
- I.3) Komunikacja 
Było: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zosprp.com/ 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl 
Jest: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zosprp.com/ 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236. 
 
- IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Było:  
Data: 08/07/2019 
Czas lokalny: 09:00 
Jest:  
Data: 15/07/2019 
Czas lokalny: 09:00 
 
- IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Było:  
Oferta musi zachować ważność do: 5/09/2019 
Jest: 
Oferta musi zachować ważność do: 12/09/2019 
 
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 
Było:  
Data: 08/07/2019 
Czas lokalny: 10:10 
Miejsce: 
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 
Adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze 
ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra w pokoju nr 213 
Otwarcie ofert, ma charakter jawny. 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego 
Jest:  



 
 

Data: 15/07/2019 
Czas lokalny: 10:10 
Miejsce: 
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 
Adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze 
ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra w pokoju nr 213 
Otwarcie ofert, ma charakter jawny. 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
 
Informacja o błędzie edytorskim  
Odpowiadając na pytania w dniu 19 czerwca 2019 Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską wskazując: 
„Na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający 
zmienia termin składania i termin otwarcia ofert z dnia 5 lipca 2019 r. na dzień 8 lipca 2017r. (godzina składania i 
otwarcia ofert pozostają bez zmian)”, podczas gdy poprawny zapis powinien brzmieć: „Na podstawie art. 38 ust. 6 
w związku z art. 12a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zmienia termin składania i termin 
otwarcia ofert z dnia 5 lipca 2019 r. na dzień 8 lipca 2019r. (godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez 
zmian)”. 
Zamawiający zwraca uwagę, że niniejszą modyfikacją SIWZ wydłużył termin składania ofert do dnia 15 lipca 
2019r. 
 
 
 
 
 
 
 


