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Dęblin, dnia 05.12.2018 r.  

271.5/JRP/OP/JD/2018 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.5/JRP/OP/JD/2018 w trybie 
przetargu nieograniczonego na  Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz  
z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. 
„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na 
terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający informuje o zmianie 

treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w związku z wejściem w życie w 

dniu 18.10.2018 r. pełnej komunikacji elektronicznej w postępowaniach o wartości równej lub 

przekraczającej progi UE oraz zmianie terminu składania ofert.  

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza w SIWZ następujące zmiany: 

I. Pkt 1.3. otrzymuje brzmienie: 

„1.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym 

oświadczenia składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 

2014/25/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.” 

 

II. Pkt 7.1. ppkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 1) SIWZ sporządzone w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego 

dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.1. ppkt 7) SIWZ.  

Wzór formularza jednolitego dokumentu jest dostępny w załączniku nr 2 do SIWZ.  

W części IV jednolitego dokumentu Wykonawca wypełnia tylko sekcję α, Wykonawca 

nie wypełnia części V jednolitego dokumentu.  

Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu dostępna jest w załączniku nr 3 do 

SIWZ.” 

 

III. W pkt 7.16. SIWZ 

1.  ppkt 1) otrzymuje brzmienie: 
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„1) Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.) składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.” 

 

2. ppkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 

dotyczą.” 

 

3. Uchyla się ppkt 3). 

 

4. Uchyla się ppkt 4). 

 

5. Ppkt 5) otrzymuje brzmienie:  

„5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o której mowa w pkt 7.16 ppkt 1), następuje przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.” 

 

6. Uchyla się ppkt 9). 

 

7. Dodaje się ppkt 12) w brzmieniu: 

„12) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 (Dz.U. 2017 poz. 1320 ze zm.) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.).” 

 

IV. Pkt 7.17. ppkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).”  

 

V. W pkt 8.1. SIWZ 

1.  ppkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
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https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej. Zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 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. 

b) 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 oraz Regulaminie ePUAP.  

c) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

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

komunikacji wynosi 150 MB.  

d) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP. 

e) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania  

o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na 

miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

f) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków (nie dotyczy ofert i JEDZ), zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej  

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

g) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email: jrp@mzgk.pl.  

h) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza 

do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń (nie dotyczy ofert i JEDZ), za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany powyżej adres email.” 

 

2. Ppkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.” 

 

3. Ppkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres 

e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.” 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:jrp@mzgk.pl
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4. Uchyla się ppkt 4). 

 

5. Uchyla się ppkt 5). 

 

6.  ppkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Zgodnie  

z poniższymi zasadami:  

a) Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 

podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ 

powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich  

w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp.  

b) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format 

przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.  

c) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny może 

korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod 

adresem http://ec.europa.eu/growth/espd.   

d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu 

elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie.” 

 

VI. Pkt 9.6. otrzymuje brzmienie: 

„9.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia.” 

 

VII. W pkt 11.1. 

1. Ppkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo 

należy złożyć w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego (tj. z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy) lub kopii pełnomocnictwa notarialnie poświadczonej elektronicznie.” 

2. Ppkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, należy dołączyć oryginalny dokument elektroniczny potwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

http://ec.europa.eu/growth/espd


 

5 
 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego.” 

3. Dodaje się ppkt 6) w brzmieniu: 

„6) Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu o którym mowa  
w pkt 7.1. SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ.” 
 

VIII. Pkt 11.2. otrzymuje brzmienie: 

„11.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim.” 
 

IX. Uchyla się pkt 11.5. 

 

X. Uchyla się pkt 11.6. 

 

XI. Pkt 11.8. otrzymuje brzmienie: 

„11.8. Ofertę oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej  

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 

 

XII. Pkt 11.9. otrzymuje brzmienie: 

„11.9. Oferta oraz dokumenty i załączniki składające się na ofertę powinny być 

sporządzone z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących 

formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty należy dołączyć Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).”   

 

XIII. Pkt 11.10. otrzymuje brzmienie: 

„11.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  

z nienależytego przygotowania oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych 

informacji.” 

 

XIV. Pkt 12.1. otrzymuje brzmienie: 

„12.1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019 r. o godz. 11.00.” 

 

XV. Pkt 12.3. otrzymuje brzmienie: 

„12.3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 
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Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej 
na miniPortalu. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty.” 

 

XVI. Pkt 12.4. otrzymuje brzmienie: 

„12.4. Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  

ul. Towarowa 2 D, 08-530 Dęblin, pokój nr 11, dnia 30.01.2019 r. o godz.11:30. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego.” 

 

XVII. Pkt 20.2. otrzymuje brzmienie: 

„20.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.” 

 

XVIII. Pkt 20.3. otrzymuje brzmienie: 

„20.3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.” 

XIX. Zmianie ulega również załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, który otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku Formularz ofertowy po zmianach.  

Zmianie ulegają również załączniki:  

nr 4 – Zobowiązanie innych podmiotów,  

nr 5 – Formularz kalkulacja ceny oferty,  

nr 6 - Informacja o powiązaniach kapitałowych,  

nr 7 – Formularz doświadczenie zawodowe, 

 – w zakresie opisu formy podpisu formularzy. 

 

XX. Zamawiający załącza do zmiany treści SIWZ Identyfikator postępowania i klucz 

publiczny. 

 

XXI. Ze względu na dużą liczbę zmian w SIWZ Zamawiający dołącza tekst jednolity 

specyfikacji i zamieszcza go na stronie internetowej, na której jest zamieszczona 

specyfikacja. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: 
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych JRP 
Joanna Dudkowska 

 


