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Wadowice, 25 kwietnia 2018 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Zadanie 1 i Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza 

Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon  miasta Wadowice, ul. Gotowizna w ramach  Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w  Gminie Wadowice” nr  POIS.02.03.00-00-0072/17 

Nr referencyjny nadany sprawie  przez Zamawiającego:                                                  2/WPWIK/PN/2018 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

informuje, że dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie: 

1) zmiany warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale XI. pkt 3ca) SIWZ: 

Rozdział XI. pkt 3ca) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert,            

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie (2) roboty budowlane w zakresie 

porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegające na budowie/ przebudowie/rozbudowie sieci 

kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN brutto każda. Wykonawcy zobowiązani są 

do wykazania każdej roboty budowlanej wykonanej w ramach odrębnej umowy. Co najmniej jedna umowa 

obejmować musi także zaprojektowanie wykonanych prac (formuła zaprojektuj i wybuduj). 

2) opis sposobów komunikacji zamawiającego z wykonawcami, sposobów przekazywania oświadczeń i 

dokumentów oraz wskazanie osób upoważnionych do kontaktów z wykonawcami: 

W Rozdziale XIII. SIWZ (OPIS SPOSOBÓW KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSOBÓW 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTÓW 

Z WYKONAWCAMI) dodaje się ustępy 11 - 23: 

11. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ 

należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oświadczenia 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. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 

składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
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12. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.  

UWAGA. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie 

stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

13. JEDZ należy przesłać na adres email: inwest.wpwik@wp.pl, z zastrzeżeniem zastosowania oznaczenia jak w 

ust. 1. 

14. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.   

15. 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. 

16. 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.   

17. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. 

W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym 

przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi 

na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

18. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. 

Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do 

dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze 

odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

19. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 

postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na 

identyfikację wykonawcy, zgodnie z ust. 1. 

20. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 

21. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego.  

22. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.  

23. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

3) Załącznik nr 2a dla Zadania 1 (część 1) - Formularz Ofertowy: 

W załączniku nr 2a dla Zadania 1 (część 1)  w pkt. 7 usuwa się bullet 8 (oświadczenie dotyczace osób). 

 

4) Załącznik nr 2b dla Zadania 1 (część 2) – Formularz Ofertowy: 

W załączniku nr 2b dla Zadania 2 (część 2) w pkt 7 usuwa się bullet 8 (oświadczenie dotyczace osób). 

 

W wyniku zmiany określonej w pkt. 1 niniejszego pisma Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania 

ofert do dnia 21 maja 2018 r.  Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. 
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W związku z powyższym w Rozdziale XX. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT                                     

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 10.30. 

  3. Oferty zostaną otwarte w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8.” 

 

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. 


