
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy” w ramach
projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych

umiejętności i kwalifikacji”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁĘCZYCY

1.2.) Oddział zamawiającego: CKZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100566603

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ozorkowskie Przedmieście 2

1.4.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ckzleczyca.projekt@onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckpl.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00053134/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 21:43

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00053128/01

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:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą: 
Sposób i forma złożenia oferty. 8.2.1. Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy
złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona
korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email). 8.2.2.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. 8.2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych:
.pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne,
ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości
złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta,
oświadczenia, itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym
niż .pdf, zapisać w formacie .pdf. 8.2.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortalu. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje, w tym dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum –
ZIP). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom,
którym przekazał SWZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści także na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
http://ckpl.pl/. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 8.3.6. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
ckzleczyca.projekt@onet.pl2.1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:
/CKZLeczyca/domyslna oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl.
2.1.2. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2.1.3.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 miniPortalu - ełana informacja w SWZ. 2.1.6.Wykonawca przygotuje
elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za
pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna
Skrzynka Podawcza – nazwa – /CKZLeczyca/domyslna).

Po zmianie: 
Sposób i forma złożenia oferty. 8.2.1. Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy
złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona
korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email). 8.2.2.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. 8.2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych:
.pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne,
ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości
złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta,
oświadczenia, itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym
niż .pdf, zapisać w formacie .pdf. 8.2.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortalu. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski,
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zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje, w tym dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum –
ZIP). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom,
którym przekazał SWZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści także na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
http://ckpl.pl/. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 8.3.6. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
ckzleczyca.projekt@onet.pl2.1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:
/CKZLeczyca/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres e-mail:
ckzleczyca.projekt@onet.pl. 2.1.2. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.2.1.3.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 miniPortalu -
ełana informacja w SWZ. 2.1.6.Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa –
/CKZLeczyca/SkrytkaESP).

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu dotyczy adresu skrytki ePuap - sekcja III pkt 3.6).
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