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ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA  

Numer 1 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Kompleksowa dostawa energii 

elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi 

dystrybucyjnej energii elektrycznej” zamieszczonego w dniu 24.11.2020 r. w BZP - numer 

ogłoszenia 614838-N-2020. 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy- Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 r., poz. 1843.); Zamawiający - Stare Miasto – Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd zmienia treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż 

energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej”. 

 
 

I. Zamawiający zmienia w SIWZ w pkt 8 Informacje o sposobie porozumiewania się 

zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, w sytuacjach określonych w art.10c-10e, przewiduje inny sposób 

porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Poprzedni zapis SIWZ – pkt 8. 

8.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać za 

pośrednictwem:  

8.1.1 operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo 

pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188) 

8.1.2 osobiście 

8.1.3 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) 

(adres e-mail: zp@sm-park.pl) 

8.1.4 za pośrednictwem posłańca. 

8.2 Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub 

pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 uPzp, art. 26 ust. 3 lub 3a uPzp, ze względu 

na konieczność zachowania formy tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993) lub przepisów Kodeksu cywilnego 

w przypadku pełnomocnictwa. 

8.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. Przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres 

wskazany w pkt 2 siwz. 
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8.4 Osoby uprawnione do informacji: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia:  Dariusz Mędrek,  

Stare Miasto – Park Sp. z o.o.,  

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 

- w zakresie formalno – prawnym:   Robert Kania,  

Stare Miasto – Park Sp. z o.o.,  

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk  

8.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Zarząd Spółki Stare 

Miasto - Park. 

8.6 Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 2.1 siwz.  

8.6.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej. 

 

Aktualny zapis – pkt 8.  

8.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać za 

pośrednictwem:  

8.1.1 operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo 

pocztowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1041) 

8.1.2 osobiście 

8.1.3 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) (adres e-

mail: zp@sm-park.pl). 

8.1.4 za pośrednictwem posłańca. 

8.1.5 miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),  

8.1.6 ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal). 

8.2 Wykonawca zamierzający przekazywać zapytania,  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz ofertę drogą elektroniczną, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający 

konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do 

formularza do komunikacji z Zamawiającym. 

Uwaga! 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika 

miniPortalu, którą można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz 

Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie epuap.gov.pl. Maksymalny rozmiar 

plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

8.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przy czym zawsze 

dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w pkt 2 siwz. 

8.4 Osoby uprawnione do informacji: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia:  Dariusz Mędrek,  

Stare Miasto – Park Sp. z o.o.,  

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 

- w zakresie formalno – prawnym: Robert Kania,  

Stare Miasto – Park Sp. z o.o.,  

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk  

8.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Zarząd Spółki Stare Miasto 

- Park. 

8.6 Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej na adres wskazany w pkt 2.1 siwz lub w wersji za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Strona 3 z 6 

II. Zamawiający zmienia w SIWZ w pkt 11 Opis sposobu przygotowania ofert pkt 

11.9  

 

Poprzedni zapis pkt 11.9 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Każdą stronę należy 

ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała 

oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.  

 

Aktualny zapis pkt 11.9  

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli 

oferta jest złożona w formie pisemnej to każdą stronę należy ponumerować, miejsca 

zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, 

zbindowana lub złączona trwale w inny sposób. 

 

III. Zamawiający zmienia w SIWZ w pkt 11 Opis sposobu przygotowania ofert pkt 

11.10   

 

Poprzedni zapis pkt 11.10  

11.10 Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (wewnętrzna i zewnętrzna). 

11.10.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż 

energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

Nie otwierać przed dniem: 04.12.2020 r. do godz. 10:30” 

 

Aktualny zapis pkt 11.10. 

11.10 Ofertę składaną w formie papierowej, należy umieścić w podwójnej kopercie 

(wewnętrzna i zewnętrzna). 

11.10.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż 

energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

Nie otwierać przed dniem: 08.12.2020 r. do godz. 10:30” 

 

 

IV. Zamawiający zmienia w SIWZ w pkt 11 Opis sposobu przygotowania ofert, pkt 

11.11   

 

Poprzedni zapis pkt 11.11 

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone (art. 84 ust. 2 uPzp).  

 

Aktualny zapis pkt 11.11  

Oferty składane w formie papierowej złożone po terminie zostaną niezwłocznie 

zwrócone (art. 84 ust. 2 uPzp). 

 

 

V. Zamawiający zmienia w SIWZ pkt 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia 

ofert, pkt 12.1 

 

Poprzedni zapis pkt 12.1 

Składanie ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  



Strona 4 z 6 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 04.12.2020 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

 

Aktualny zapis pkt 12.1  

Składanie ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 08.12.2020 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

 

 

VI. Zamawiający zmienia w SIWZ pkt 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia 

ofert, pkt 12.3 

 

Poprzedni zapis pkt 11.11 

 Termin otwarcia ofert: 04.12.2020 r. o godz. 1030 

 

Aktualny zapis pkt 11.11  

Termin otwarcia ofert: 08.12.2020 r. o godz. 1030 

 

 

VII. Zamawiający zmienia ogłoszenie w pkt I.4 KOMUNIKACJA: 

 

Poprzedni zapis – pkt II.4 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

https://www.sm-park.pl/k/index.php/przetargi 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

https://www.sm-park.pl/k/index.php/przetargi 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

pisemne 

Adres: 
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"Stare Miasto-Park" Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać 

pod adresem: (URL) 

 

Aktualny zapis – pkt I.4 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

https://www.sm-park.pl/k/index.php/przetargi 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

https://www.sm-park.pl/k/index.php/przetargi 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Tak 

adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: pisemnie, na adres: "Stare Miasto-Park" Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-

300 Leżajsk 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać 

pod adresem: (URL) 

 

 

VIII. Zamawiający zmienia ogłoszenie pkt IV.6.2 Termin składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

Poprzedni zapis – pkt IV.6.2 

Data: 2020-12-04, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 

 

Aktualny zapis – pkt IV.6.2  

Data: 2020-12-08, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 

 

 

 

Pozostałe zapisy siwz i ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


