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L.dz. TP             /20
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u.
wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ 

w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej 
i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach” 

Sprawa 11/Zp/2020

Dyrekcja PPZOZ Wodzisław Śląski informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie
zamówienia  nastąpiła  zmiana  platformy  zakupowej.  Wobec  powyższego  komunikacja  między
Zamawiającym a Wykonawcami w wersji elektronicznej odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw 

1.  Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach:
a)  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;
b) Ministra  Rozwoju z  dnia 26 lipca  2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
d) Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych;

2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w  niniejszym  postępowaniu  przy  użyciu  Platformy  znajdują  się  w  zakładce  „Instrukcje  dla
Wykonawców"  na  stronie  internetowej  pod  adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na platformę zakupową.
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