
Kraków, 17 grudnia 2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

 

Sprawa nr:   SA-271-63/20 - ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA 

PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ 

WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 zmiana sposobu składania ofert 

 

Szanowni Państwo  

  W nawiązaniu do wszczętego postępowania nr: SA-271-63/20 oraz w związku 

z modernizacją miniPortalu UZP, wykorzystywanego do składania ofert w ramach 

prowadzonego postępowania pragniemy wskazać co następuje. 

I. W chwili obecnej nie ma możliwości dokonania szyfrowania pliku (oferty) 

z wykorzystaniem aplikacji do szyfrowania/deszyfrowania ofert, która dotychczas 

instalowana była na komputerze osoby, która zamierzała z tej aplikacji korzystać. 

W związku z powyższym oferty powinny być zaszyfrowane z wykorzystaniem strony 

internetowej prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych dla każdego 

odrębnego postępowania. 

Link do strony:    

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c52e31b-56b6-4ec9-8c5f-

5a4c9cdd3f02  

  

Po otwarciu wskazanej strony, na samym jej dole, dostępny jest przycisk: „+ wybierz 

pliki do szyfrowania”. Po jego kliknięciu należy wskazać plik lub pliki podlegające 

zaszyfrowaniu (w przypadku chęci zaszyfrowania więcej niż jednego pliku, należy 

wybrać wszystkie pliki które mają podlegać szyfrowaniu przytrzymując klawisz „ctrl”). 

Po wyborze pliku/plików i kliknięciu przycisku „otwórz”  lista plików podlegających 

szyfrowaniu zostanie wskazana na stronie internetowej. Następnie należy kliknąć 

przycisk: „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowane pliki”. W tym momencie na komputer 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c52e31b-56b6-4ec9-8c5f-5a4c9cdd3f02
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c52e31b-56b6-4ec9-8c5f-5a4c9cdd3f02


zostanie ściągnięty zaszyfrowany plik, który należy przesłać do Zamawiającego za 

pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na miniPortalu i Epuap w sposób tożsamy z dotychczasowym.  

UWAGA: oferty złożone i przesłane do Zamawiającego na dotychczasowych 

zasadach nie muszę być wycofywane i ponownie składane ! 

 

II. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin złożenia oferty -  05.01.2021 r. godz. 8:00 

Nowy termin otwarcie oferty -  05.01.2021 r. godz. 12:00 

 

III. Zmianie ulega również wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. IV.2.6) 

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą na następujący:  

Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2021 

 

IV. Załącznikiem do niniejszej informacji jest zmodyfikowany w powyższym zakresie 

i ujednolicony SIWZ  

 

Z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

          

 


