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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.170.000 PLN z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 
zm.), dalej Ustawy p.z.p. modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego 
postępowania w  

 

I) pkt. VI od 1 do 4  

 

z obecnego brzmienia na następujące

 

 

 

1. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Oświadczenia podmiotów składających ofertę

składane na formularzu JEDZ

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy 

składanego przez podwykonawcę, na podstawie 

 

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez 

elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendr
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      Otwock, dnia 

- wg rozdzielnika 

(art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p.)

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.170.000 PLN z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu budżetowego. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego 

następujące: 

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

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniając

mularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego

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

zez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendr
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Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.170.000 PLN z przeznaczeniem na 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze 
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego 

albo w postaci elektronicznej, z tym że 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

oraz podmiotów udostępniających potencjał 

formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 

art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
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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.  

JEDZ należy przesłać na adres email: umotwock@otwock.pl   

 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf,.xps, .odt. 

 

b) 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. 

 

 

� (Zob. https://ec.europa.eu/tools/espd)  

� (Więcej informacji dotyczących elektronicznego formularza JEDZ/ESPD można 

znaleźć tutaj http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242) 

 

Wykonawca zobowiązany jest w części IV formularza JEDZ wypełnić wyłącznie pkt: 

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji  

 

 

c) 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 z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 

 

d) 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.  

 

 

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie 

pisemnej.  

 

� Sugeruje się dodanie do oferty osobnej karty zatytułowanej: 

 HASŁO DOSTĘPU DO PLIKU JEDZ TO ………………………….. 
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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.   

 

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej: umotwock@otwock.pl  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  

 

 

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej 

JEDZ. 

 

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z 

serwera pocztowego zamawiającego.  

 

i) 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.  

 

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

 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w ust. 1 (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

4.1 Zamawiającego żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa ust. 1 (JEDZ) 

4.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w ust. 1 (JEDZ) 

dotyczące tych podmiotów, (o którym mowa w ust. 1). 
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II) pkt. VII  1   

 

z obecnego brzmienia na następujące: 

 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, o których mowa w pkt. VI 1-4. 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją dotyczącą 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 

zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

 


