
Szczecin, dnia 30.04.2018 r.

ZZ-2380-53/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej

dalej „uPzp”na dostawę fabrycznie nowych pojazdów RD dla KWP w Szczecinie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp w nawiązaniu do SIWZ zamieszczonego dnia 26.04.2018 r.,  Zamawiający

modyfikuje treść SIWZ w pkt 1 rozdziału VI A:

było:

„1. wypełnione i podpisane oświadczenie w formie  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) -

aktualne  na  dzień  składania  ofert zgodnie  z  wzorem  określonym  w  rozporządzeniu  wykonawczym  Komisji

Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016),  stanowiące załącznik nr 2 do

siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale

V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. 

Ponadto jeśli dotyczy:

1.1. JEDZ powinien być złożony z osobna przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia,  np.  każdy wspólnik  spółki  cywilnej  składa  JEDZ we  własnym zakresie  albo  każdy z  członków

konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie;

1.2. JEDZ powinien być złożony także przez inny podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji inny podmiot składa JEDZ w zakresie dotyczącym

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania;

1.3. JEDZ powinien być złożony także przez podwykonawcę niebędącego innym podmiotem, na którego zasoby

powołuje  się  Wykonawca.  W  takiej  sytuacji  każdy  podwykonawca  składa  JEDZ  w zakresie  dotyczącym

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania w sposób określony w rozdz. V ust. 2 pkt 2.1 siwz.

Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w siwz.

Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  pełnej  wersji  formularza  oraz  skorzystanie  z instrukcji  jego  wypełniania

znajdujących  się  na  stronie  ht  tps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  .

Zamawiający dopuszcza,  aby Wykonawca  w części  IV –  Kryteria  kwalifikacji  wypełnił  tylko  sekcję      .  W takim

przypadku  Wykonawca  nie  musi  wypełniać  żadnej  z     pozostałych  sekcji

w części IV JEDZ.”

powinno być:

„1. wypełnione i podpisane oświadczenie w formie  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) -

aktualne  na  dzień  składania  ofert zgodnie  z  wzorem  określonym  w  rozporządzeniu  wykonawczym  Komisji

Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016),  stanowiące   załącznik nr 2     do

siwz  , w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale

V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. 

Ponadto jeśli dotyczy:

1.1. JEDZ powinien być złożony z osobna przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia,  np.  każdy wspólnik  spółki  cywilnej  składa  JEDZ we  własnym zakresie  albo  każdy z  członków

konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie;
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1.2. JEDZ powinien być złożony także przez inny podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji inny podmiot składa JEDZ w zakresie dotyczącym

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania;

1.3. JEDZ powinien być złożony także przez podwykonawcę niebędącego innym podmiotem, na którego zasoby

powołuje  się  Wykonawca.  W  takiej  sytuacji  każdy  podwykonawca  składa  JEDZ  w zakresie  dotyczącym

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania w sposób określony w rozdz. V ust. 2 pkt 2.1 siwz.

Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w siwz.

Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  pełnej  wersji  formularza  oraz  skorzystanie  z instrukcji  jego  wypełniania

znajdujących  się  na  stronie  ht  tps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  .

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję     . W takim

przypadku  Wykonawca  nie  musi  wypełniać  żadnej  z     pozostałych  sekcji

w części IV JEDZ.

UWAGA!

1.  JEDZ  należy  przesłać  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na

formularzu  JEDZ  muszą  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.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą w innej formie, w tym np. 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 (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z

późn. zm.) JEDZ należy przesłać na adres email: zzp@sc.policja.gov.pl

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

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje

ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usuługi

zaufania,  będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny,  spełniające wymogi

bezpieczeństwa określone w ustawie.

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ musi zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym, którego

podanie  będzie  wymagane  do  otwarcia  dokumentu.  W tym  celu  wykonawca  może  posłużyć  się  narzędziami

oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobal).

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

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zabezpieczony 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 temacie i treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę

postępowania,  którego  JEDZ  dotyczy  oraz  nazwę  wykonawcy,  (np.

JEDZ_sprawa_nr_……..._nazwa_wykonawcy).

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
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h) Datą przesłania JEDZ, będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego

zamawiającego.

       i) Powyższe wymagania, z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia hasłem dotyczą również JEDZ składanego w

       postaci elektronicznej w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.”

  Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. 04.06.2018r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


