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Zmiana treści zapisów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr BZ/ZP.15/21/12/20 na zadanie pn.: „Dostawa i montaż doposażenia 

uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych wraz  

z zaprojektowaniem powiazania technologicznego nowo dostarczanych urządzeń  

z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, 

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie 

z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ w następującym zakresie: 
 

1. Zmianie ulega treść Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. 1.4. SIWZ: 

z brzmienia: 

„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 dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.” 
 

na brzmienie: 

„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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP).” 

 

2. Zmianie ulega treść Rozdz. XVIII pkt. 2 ppkt. 2.1. SIWZ: 

z brzmienia: 

„Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny  

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu  

oraz na stronie internetowej Zamawiającego.” 
 

na brzmienie: 

„Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania.”  

 

3. Zmianie ulega treść Rozdz. XVIII pkt. 4 ppkt. 4.4 SIWZ: 

z brzmienia: 

„Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego.” 
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na brzmienie: 

„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. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o której mowa w rozdz. XIV pkt. 1 ppkt. 1.6., następuje przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego.” 

 

4. Zmianie ulega treść Rozdz. XVIII pkt. 4 ppkt. 4.6. SIWZ: 

z brzmienia: 

„Dokumenty, o których mowa w rozdz. XIV pkt. 1 składane są: 

a. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (JEDZ, 

oświadczenia), 

b. w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dotyczy 

wyciągów z odpowiednich rejestrów, zaświadczeń, dokumentów ubezpieczeniowych, referencji).” 
 

na brzmienie: 

„Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdz. XIV pkt. 1 ppkt. 1.6. składane są oryginale  

w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczenia 

poświadczonego za zgodność z oryginałem.” 

 
5. W Rozdz. XVIII, w pkt. 4 SIWZ, wprowadza się ppkt. 4.7. o następującym brzmieniu: 

„Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej, w przypadkach,  

o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp i dopuszcza złożenie dokumentów lub oświadczeń,  

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami), za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca.” 
 

W związku z dokonaną powyżej zmianą treść dotychczasowych podpunktów od 4.7. – 4.11.  

ulega przesunięciu na podpunkty od 4.8. do 4.12. 

 

6. Zmianie ulega treść Rozdz. XIX pkt. 6 SIWZ: 
z brzmienia: 

„Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.” 
 

na brzmienie: 

„Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego  

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku  

do odszyfrowania.” 

 

 

 

 

 

     Prezes Zarządu 

 

Sylwia Wojciechowska 


