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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kłobuck, Krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11 Listopada  6, 42-100 

Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 100 150, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl, faks

343 172 661.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.4

W ogłoszeniu jest: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci

katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Tak Informacje

dodatkowe: 1) Oferta powinna być zaszyfrowana i złożona za pomocą skrzynki elektronicznej

sekretariat@gminaklobuck.pl lub skrzynki ePUAP Zamawiającego /umklobuck/skrytka

Postępowanie o udzielenie zamówienia opublikowane jest na www.gminaklobuck.pl oraz przy

użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 2) Oferta wraz z załącznikami powinna być

sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych txt,

.rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xml i podpisana kwalifikowanym podpisem

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/66501024-bf5a-4d30-9249-127...
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elektronicznym. 3) Sposób złożenia ofert w tym zaszyfrowania ofert opisany został w

Regulaminie korzystania z miniPortal. Klucz publiczny dostępny jest na

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html w

załączniku do postępowania. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem

skrzynki elektronicznej sekretariat@gminaklobuck.pl do złożenia, zmiany, wycofania oferty

lub wniosku, oraz do komunikacji wynosi 20 MB. Pliki większe niż 20 MB muszą być

podzielone na archiwum wieloczęściowe! Uwaga! W przypadku złożenia zaszyfrowanej

oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem przez Wykonawcę za pomocą skrzynki

elektronicznej sekretariat@gminaklobuck.pl Wykonawca nie otrzyma potwierdzenia złożenia

oferty. 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji dla

skrzynki ePUAP Zamawiającego /umklobuck/skrytka wynosi 150 MB dla skrzynki

elektronicznej. Uwaga! W przypadku złożenia zaszyfrowanej oferty podpisanej

kwalifikowanym podpisem przez Wykonawcę za pomocą miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/ a co za tym idzie skrzynki elektronicznej ePUAP

Zamawiającego /umklobuck/skrytka Wykonawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie

Przedłożenia złożenia oferty.

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się

złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: Tak Informacje dodatkowe: 1) Oferta powinna być zaszyfrowana za pomocą

klucza publicznego dołączonego do SIWZ, złożona za pomocą skrzynki elektronicznej przy

użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 2) Oferta wraz z załącznikami powinna być

sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods,

.doc, .docx, .xls, .xslx, .xml i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3)

Sposób złożenia ofert w tym zaszyfrowania ofert opisany został w Regulaminie korzystania z

miniPortal. Klucz publiczny dostępny jest na https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie

http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html w załączniku do postępowania. 4) Maksymalny

rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem dedykowanych formularzy

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji za pomocą

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ wynosi 50MB dla skrzynki elektronicznej

/umklobuck/skrytka. Pliki większe niż 50MB muszą być podzielone na archiwum

wieloczęściowe.Uwaga! W przypadku złożenia zaszyfrowanej oferty podpisanej

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/66501024-bf5a-4d30-9249-127...
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kwalifikowanym podpisem przez Wykonawcę za pomocą miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/ a co za tym idzie skrzynki elektronicznej ePUAP

Zamawiającego /umklobuck/skrytka Wykonawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie

Przedłożenia złożenia oferty.
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