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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zmiany SIWZ w postępowania nr ZP/14/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi 

łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu 

 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), 

dokonuje następujących zmian w treści SIWZ. 

 
Zmiana nr 1 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców pkt 16.2.6. o treści: 

„16.2.6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej.” 

 

I zastępuje go następującym brzmieniem 

„16.2.6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej   lub w formie elektronicznej 

podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 

 

Zmiana nr 2 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców pkt 16.2.6. o treści: 

„16.2.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.” 

 

I zastępuje go następującym brzmieniem: 

„16.2.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej.” 

 

Zmiana nr 3 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców  pkt. 29 o treści: 

„29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

29.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa, wnioski, zawiadomienia i   informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych 

dokumentów z wyłączeniem dokumentów o których mowa w pkt. 29.3 drogą elektroniczną (na adres e- mail 

przetargi@wi.wroc.pl) pod warunkiem, że pismo zostało również niezwłocznie wysłane drogą pocztową, 

a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do chwili dotarcia pisma 

drogą pocztową ryzyko nieczytelności faksu lub e-maila ponosi jego nadawca.  

29.2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przekazywania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień 

i informacji, o których mowa w pkt. 29.1. zdanie drugie drogą elektroniczną Zamawiający wymaga aby miały one 

formę skanów pism wraz z podpisem.  
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29.3. Zamawiający wymaga aby oferty oraz pełnomocnictwa, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzającymi spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania 

oferty, dokumenty składane w wyniku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia miały formę pisemną.” 

 

I zastępuje go następującym brzemieniem:  

„29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

29.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa, wnioski, zawiadomienia i informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych 

dokumentów z wyłączeniem dokumentów o których mowa w pkt. 29.3 drogą elektroniczną (na adres e- mail 

przetargi@wi.wroc.pl ) pod warunkiem, że pismo zostało również niezwłocznie wysłane drogą pocztową, 

a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do chwili dotarcia pisma 

drogą pocztową ryzyko nieczytelności e-maila ponosi jego nadawca.  

29.2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przekazywania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień 

i informacji, o których mowa w pkt. 29.1. zdanie drugie drogą elektroniczną Zamawiający wymaga aby miały one 

formę skanów pism wraz z podpisem.  

29.3. Zamawiający wymaga aby oferty oraz pełnomocnictwa, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzającymi spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania 

oferty, dokumenty składane w wyniku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia miały formę pisemną, 

z zastrzeżeniem pkt 29.4. 

29.4. Zamawiającym dopuszcza także aby korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 

w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień oraz 

przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty) odbywała  się elektronicznie 

za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: przetargi@wi.wroc.pl gdzie składane przez Wykonawcę dokumenty 

będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób sporządzenia oświadczeń i dokumentów 

elektronicznych, lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 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 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.  

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. 

dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniającym wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz.U. z 2016 poz. 1579). Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego 

przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl. 

 

W przypadku wybrania przez Wykonawcę  takiej formy komunikacji zapisy  pkt 29.1 – 29. 3 nie mają 

zastosowania.  
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W przypadku przesłania przez Wykonawcę zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień, wyjaśnień w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz 

tych samych oświadczeń lub dokumentów w formie  pisemnej zgodnie z pkt, 29.1 – 29.3. IDW Zamawiający 

weźmie pod uwagę te oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia które zostały przedłożone  w formie 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 

 

Zmiana nr 4 

Zamawiający informuje, że zmienia termin: 

- składania ofert na dzień 07.04.2020 godz. 11:30 

- otwarcia ofert na dzień 07.04.2020 godz. 12:00 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 
Z poważaniem 


		2020-03-26T11:08:47+0100




