
Dotyczy post?powania pn.:   DOSTAWA APARATURY w 7 cz?Sciach:
Numer sprawy: UKW/DZP-281 -D-70/2018

Zam6wienie  finansowane  jest  z  w   ramach   projektu   „Laboratoria   nauk  technicznych  i  Scistych   dedykowane   rozwoj
potencjatu   badawczego     w   zakresie   innowacyjnych   rozwiqzah   i   technolog.I.I   o   kluczowym   znaczeniu   dla   gospod
wojew6dztwa  kujawsko-pomorskiego wsp6+finansowanego  z Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach
priorytetowej  1. Wzmocnienje innowacyjnosci i    konkurencyjnosci
gospodarki regionu  Dziatania  1.1  Publiczna infrastruktura  na  rzecz badah i .innowacji  Regionalnego  Programu Operacyjn€
Wojew6dztwa Kujawsko -Pomorskiego na Iota 2014 -2020.

MODYFIKACJA  SIWZ

Niniej.szq modyfikacjq  wprowadza  si? do pkt 8.1  SIWZ zapisy o nast?pujqcej tresci:

Dodaje si§  pkt. 8.1.1  o tre§ci:
lnstrukcja skladania Jedz:

1.    W   postepowaniu   o   udzielenie   zam6wienia       komunikacja    mi?dzy   Zamawiajqcym
a  Wykonawcami  odbywa  sie za  po5rednictwem  operatora  pocztowego  w rozumieniu
ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  -Prawo  pocztowe  osobi§cie,  za  po§rednictwem
postahca, faksu lub przy ufyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dn.ia        18       I.ipca       2002       r.       o        Swiadczeniu        us+ug        drogq       elektronicznq,
z uwzgl?dnieniem wymog6w dotyczqcych formy, ustanowionych ponizej.

2.    Zamawiajqcy  wyznacza  nastepujqce  osoby  do  kontaktu  z  Wykonawcami:   Pani/Pan
Karolina Astukiewicz -Nowastowska e-mail: ,k_±g_a_±i±kiewicz@ukw.edu.pl tel. 052 3236   741

3.    Jezeli  Zamawiajqcy  lub  Wykonawca  przekazujq  o§wiadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz    informacje    za    posrednictwem    faksu    lub    przy    uzyciu    §rodk6w    komunikacji
elektronicznej.  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia   18  lipca  2002  r.  o  s'w;.ac}czeni.u  us/ug  drogq
e/ektron/.cznq, kazda ze stron na Zqdanie drugiej strony niezw+ocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4.    W    post?powaniu    o§wiadczenia    sktada    sis   w   formie    pisemnej    albo    w    postaci
elektronicznej,   z   tym   Ze   JEDZ   nalezy   przesta6   w   postaci   elektronicznej   opatrzonej
kwalifikowanym   podpisem   elektronicznym.   O§wiadczenia   podmiot6w   sk+adajqcych
oferte/wniosek    wsp6lnie    oraz    podmiot6w    udost?pniajqcych    potencjat    sktadane
na   formularzu   JEDZ   powinny   mie6  forme   dokumentu   elektronicznego,   podpisanego
kwalifikowanym   podpisem  elektronicznym   przez  kazdego  z  nich  w  zakresie  w  jakim
potwierdzaj.q     okoliczno5ci,     o     kt6rych     mowa    w    tre§ci     art.     22     ust.     1     ustawy
Pzp.     Analogiczny   wym6g    dotyczy   JEDZ    sktadanego    przez    podwykonawc?,    na
podstawie art. 25a ust. 5 pkt  1  ustawy Pzp.

5.    Srodkiem   komunikacji   elektronicznej,   stuzqcym   z+ozeniu   JEDZ   przez  wykonawce,  jest

pocz+a elek+ron.iczna.  uWAGA!  Z+ozenie  JEDZ  wraz z oferfq  na  nosniku  danych  (np.  CD,
pendrive)  jest  niedopuszczalne,  nie  stanowi  bowiem  jego  z+ozenia  przy  uzyciu  Srodk6w
komunikacji   elektronicznej   w   rozumieniu   przepis6w   ustawy   z   dnia    18   Iipca   2002   o
Swiadczeniu ustug drogq elektronicznq.

JEDZ nalezy przesta¢ na adres email:k.astkuiewicz@ukw.edu.pl
a)   Zamawiaj.qcy   dopuszcza   w   szczeg6lno§ci   nast?puj.qcy   format   przesytanych

danych: .pdf,  .doc,  .docx,  .rtf,.xps,  .odt.1

i  Zamawiajacy  okreslajac  dopuszczalne  formaty  danych  w jakich  moze  zosta6  przed+ozony  dokument  JEDZ  korzysta  z  katalogu

format6w wskazanych  w zalaczniku  nr 2 do  Rozporzadzenia  Rady  Ministr6w z dnia  12  kwietnia 2012  r.  w sprawf.e  Kra/.owych I?am
lnteroperacyjno§ci,  minimalnych wymagah dla rejestr6w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
vymagari  d/a  system6w  fe/e/.r}fo/matycznych.  Nalezy  pamieta6,  Ze  wyb6r  okre§Ionych  format6w  danych  nie  moze  prowadzi6  do
naruszenia zasad  uczciwej konkurencji i r6wnego traktowania wykonawc6w i jednocze§nie musi  umo2Iiwia6 uzycie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.



b)   Wykonawca  wypetnia  JEDZ,  tworzqc  dokument  elektroniczny.  Moze  korzysta¢  z
narz?dzia   ESPD   lub   innych   dost?pnych   narzedzi   lub   oprogramowania,   kt6re
umozliwiajq    wype+nienie     JEDZ     i     utworzenie     dokumentu     elektronicznego,
w szczeg6lnosci w jednym z ww. format6w.

c)   Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawc? dokumentu elektronicznego
JEDZ,     wykonawca     podpisuje     ww.     dokument     kwalifikowanym     podpisem
elektronicznym,   wystawionym   przez  dostawce   kwalifikowanej   ustugi  zaufania,
bedqcego podmiotem 5wiadczqcym ustugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spe+niajqce wymogi bezpieczehstwa okreslone w ustawie.2

d)    Podpisany     dokument     elektroniczny     JEDZ     powinien     zosta6     zaszyfrowany,
tj.  opatrzony  hastem  dost?powym.  W  tym  celu  wykonawca  moze  postu2y6  si?
narzedziami    oferowanymi    przez    oprogramowanie,   w    kt6rym    przygotowuje
dokument  o§wiadczenia  (np.  Adobe  Acrobat),  lub  skorzysta6  z  dost?pnych  na
rynku   narzedzi   na   licencji   open-source    (np.:   AES   Crypt,   7-Zip   i   Smart   Sign)
Iub komercyjnych.

e)    Wykonawca    zamieszcza     hasto    dost?pu    do    pliku    JEDZ    w    tre§ci    swojej
oferty/wniosku   (wybra6  wta§ciwe),   sktadanej/sktadanego  w  formie   pisemnej.
Tre§6  oferty/wniosku  moze  zawiera€, je§li  to  niezb?dne,  r6wniez inne  informacje
dla   prawidtowego   dost?pu   do   dokumentu,   w   szczeg6lno§ci   informacje   o
wykorzystanym   programie  szyfrujqcym   lub   procedurze   odszyfrowania   danych
zawartych w JEDZ.

f)     Wykonawca przesyta zamawiajqcemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym  JEDZ  na  wskazany  adres  poczty  elektronicznej  w  taki
spos6b,  aby  dokument  ten  dotart  do  zamawiajqcego  przed  uptywem  terminu
sktadania  ofert.  W  tresci  przestanej  wiadomo§ci  nalefy  wskaza6  oznaczenie  i
nazw?   post?powania,   kt6rego   JEDZ   dotyczy   oraz   nazwe   wykonawcy   albo
dowolne  oznaczenie  pozwalajqce  na  identyfikacje  wykonawcy  /np.  JEDZ  do
oferfy     658     -     w     tak.Im     przypadku     numer     ten     musi     bye     wskazany
w tre§ci oferty).

g)   Wykonawca,   przesytajqc  JEDZ,  Zqda   potwierdzenia   dostarczenia  wiadomosci
zawierajqcej JEDZ.

h)    Datq     przestania     JEDZ     bedzie     potwierdzenie     dostarczenia     wiadomosci
zawierajqcej JEDZ z serwera pocztowego zamawiaj.qcego.

i)      Obowiqzek  ztozenia  JEDZ  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym

podpisem   elektronicznym   w  spos6b   okre§lony   powyzej   dotyczy  r6wniez  JEDZ
sk+adanego  na wezwanie w trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp; w takim  przypadku
Zamawiajqcy nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

6.    Oferte sktada si? pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
7.     Wykonawca zamieszcza haslo do Dliku JEDZ w tre§ci ofe
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2 Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. -o ustugach zaufanja oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.  U. z 2016 r.  poz.1579)


