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-do wszystkich Wykonawców- 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Dostawa i montaż instalacji kolektorów 
słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jastków w 
ramach projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”. 

 
A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Jastków, 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków             przekazuje treść zapytań dotyczą-
cych treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpo-
wiedziami. 
 

Zestaw pytań z dnia 03.12. 2020 r. 

1. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.  

2. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych. 

3. Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdol-
nością zwarciową 10kA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych. 

4. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową 
zdolnością zwarciową 10kA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych. 

5. Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącz-
nika różnicowo prądowego 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych. 



6. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 
6kA? 

ODPOWIEDŹ: OZNACZENIE B+C JEST NIE STOSOWANE W OBECNYM STANIE PRAWNYM, 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OGRANICZNIKI OBECNIE CERTYFIKOWANE, pod warunkiem 
zachowania minimalnych parametrów i właściwości okreslonych w dokumentacji projektowej i 
SIWZ. 

7. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

8. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, 
podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

10. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z 
wkładkami gPV? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Każdorazowo łańcuchy powinny być chronione przy 
użyciu podstawy rozłącznikowej z wkładkami przeznaczonymi dla prądów stałych gPV. 

11. Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC? 

ODPOWIEDŹ: zamawiający DOPUSZCZA zastosowanie rur karbowanych zgodnie z 
dokumentacją projektową, z wyłączeniem wnętrz budynków i  poza obszarem konstrukcji 
montażowej, na dachu płaskim okablowanie należy prowadzić w korytach stalowych.. Z 
zachowaniem minimalnych parametrów i właściwości okreslonych w dokumentacji projektowej 
- zapisach siwz 

12. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga prowadzenia kabli wewnątrz budynku w  korytach lub 
rurach elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzywa. Z zachowaniem minimalnych 
parametrów i właściwości okreslonych w dokumentacji projektowej - zapisach siwz. 

13. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewo-
dów DC? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby użyć kolanek dedykowanych do używanych rurek 
sztywnych pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i właściwości określonych w 
dokumentacji projektowej - zapisach siwz. 



14. Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.  

ODPOWIEDŹ: Nie mniejsza niż 40  mm. 

15. Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza użycie przewodów DC 4mm2, pod warunkiem 
zachowania maksymalnego spadku napięcia poniżej 1%,  zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do 
SIWZ. 

16. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 
3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ 

17. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 
4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ 

18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

19. Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej po-
kryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający 
przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności pu-
blicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z 
elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 

ODPOWIEDŹ Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia informacji dotyczącej rodzaju 
pokryć dachowych miejsca montażu instalacji fotowoltaicznych z podziałem na dachy, grunty, 
elewacje itp. Z uwagi na specyfikę projektu do Wykonawcy będzie należało określenie propo-
zycji ostatecznego miejsca montażu, tak aby instalacja mogła pracować w optymalnych wa-
runkach.. 

20. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 
6kA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

21. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

22. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na 
jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ? 



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

23. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na 
jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

24. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym 
na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.  

25. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na 
jeden biegun 10/350 Iimp 6kA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

26. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym 
na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

27. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem 
wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

28. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem najwięk-
szego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona 
przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

29. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instala-
cji mieszkańców? 

ODPOWIEDŹ: Poprawienie wadliwej instalacji elektrycznej leży po stronie Mieszkańca. 

30. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów 
że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga takiego oświadczenia. 



31. Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronni-
ków AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał 
na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ. 

32. Czy  potwierdza Zamawiający ,że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualiza-
cji zapewnia mieszkaniec/ użytkownik  ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.  

33. Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i 
SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga modułów monokrystalicznych. 

34. Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg 
do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga modułów zgodnie z załącznikiem nr. 1.2 do SIWZ. 

35  Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt 
wykonania leży po stronie Beneficjenta. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

36. Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem 
modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instala-
cji odgromowej? 

ODPOWIEDŹ: Przebudowa istniejącej instalacji odgromowej leży po stronie Wykonawcy. 

37. Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, 
gdzie wymagana jest jej przebudowa. 

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć, że min. 50% budynków posiada instalację odgromową. 

38. Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 
35+- 5 mm? 

ODPOWIEDŹ Grubość ramki ma być nie mniejsza niż 40  mm 

39. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej 
lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent 
nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci? 

ODPOWIEDŹ: Dla lokalizacji posiadających łącze internetowe. Dostęp do Internetu leży po 
stronie Mieszkańca. 



40. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i groma-
dzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest 
zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK? 

ODPOWIEDŹ: Falownik musi posiadać złącze RS 485 oraz złącze ethernet lub wifi, aby 
umożliwić połączenie z siecią internetową. 

41. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania 
okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika ( nie 
przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. 
uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych. 

ODPOWIEDŹ: Koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy będzie pokrywał 
użytkownik. W przypadku wezwania serwisu do sprawdzenia instalacji w sytuacji zadziałania 
siły wyższej koszty ponosi Wykonawca 

42. Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych 
?  

ODPOWIEDŹ: Dla instalacji gospodarstw domowych Zamawiający nie wymaga zastosowania 
optymalizatorów mocy. Natomiast dla budynków UŻP można zastosować jako równoważne dla 
systemu ppoż. Optymalizatory mocy. 

43. W świetle obowiązujących przepisów (Przepis Prawa Budowlanego - z 2020 poz. 1333 art. 
29 ust. 4 pkt 3c wchodzący z dniem 19.10.2020r.)  

    o treści :  

pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowol-
taicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek 
uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod 
względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów 
Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,: 

a) Czy Dokumentacja przed realizacją  tj. na schemacie  ma być uzgodniona z Rzeczoznawcą  
P-poż - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ? 

ODPOWIEDŹ: Dokumentacja dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW ma być 
uzgodniona z rzeczoznawca ppoż. jednak zakres zadania nie obejmuje tych mocy.  

44. W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży 
Pożarnej  - proszę o potwierdzenie ,że zawiadamia Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ: Wykonawca, jednak zakres zadania nie obejmuje instalacji które musiałby być 
zgłoszone.  

45. Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy 
falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w bu-
dynku mieszkalnym - trzeba wykopać i ułożyć przewód ziemny w rurze arot wraz z przewo-



dem uziemiającym (bednarka) pomiędzy budynkami na głębokość 50cm ? Proszę o przedsta-
wienie wszystkich takich lokalizacji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia informacji na temat lokalizacji, 
w których zachodzi konieczność umieszczenia falownika w innym budynku niż znajduje się 
rozdzielnia główna. Wszelkie koszty związane z ewentualnym ułożeniem przewodów pomię-
dzy wskazanymi budynkami ponosi Wykonawca. Z uwagi na specyfikę projektu do Wykonaw-
cy będzie należało określenie propozycji ostatecznego miejsca montażu, tak aby instalacja 
mogła pracować w optymalnych warunkach. 

46. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfiakt miejsca 
produkcji na terenie Unii Europejskiej ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, aby moduły były wyprodukowane na terenie Europy. 

47. Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w 
banku ? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 9 ust. 3 Projektu umowy – „Wykonawca nie może zbywać ani prze-
nosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności”. 

Zamawiający decyzję o wyrażeniu zgody na cesje wierzytelności podejmować będzie każdora-
zowo po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami w tym zakresie. 

48. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ? 

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z § 10 ust. 1 Projektu umów. 

49. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń 
wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.  

ODPOWIEDŹ: Dokumenty wskazane w pkt 8.7.3 SIWZ składa się w trybie art. 26 ust. 1 ustawy 
Pzp, zaś pozostałe dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej na etapie wniosków 
materiałowych. 

50. Czy Zamawiający potwierdza że: 

   - datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę. 

   - datą końcowa zakończenia robót jest data spisania Protokołu Końcowego przez Zamawia-
jącego bez usterek. 

ODPOWIEDŹ: W przypadku kolektorów słonecznych - za termin wykonania zamówienia strony 
uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru. 
W przypadku instalacji fotowoltaicznych - za termin wykonania zamówienia strony uznają 
zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru, w tym z 
potwierdzeniem przyjęcia przez operatora sieci zgłoszenia przyłączenia instalacji. 

51. „Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy jednego wariantu potwierdzenia zgodności 



urządzenia to jest: tylko certyfikatów lub tylko raportów technicznych, ponieważ tego rodzaju 
żądanie jest ograniczeniem konkurencyjności. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający w myśl § 13 ust. 1 pkt. 2-3 – PZP, dopuszcza przedstawienie certyfikatów lub 
sprawozdań z badań lub zaświadczeń niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jako-
ści  potwierdzających zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmio-
tu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, katalog żądanych dokumentów nie sta-
nowi w żaden sposób utrudnienia konkurencji. 

52. Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w szczególności 
zapisu dotyczącego stanu epidemiologicznego ? 

ODPOWIEDŹ: Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 144 ustawy. 
Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmia-
na umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegó-
łami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich 
wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten 
odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 144 ustawy. 

 
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

C. Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje mody-
fikacji dotyczącej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a 
mianowicie: 
 

w rozdziale 1 pkt. 1.5 SIWZdodaje się nowy pkt. 12, który otrzymuje 
brzmienie: 

 
 

Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownikasystemu miniPortal dostępna na 
stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf  
zawierająca wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w 
szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu.  
 
 

w rozdziale 8, pkt 8.1 SIWZprzed zmianą jest: 
  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPorta-
lu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 

w rozdziale 8, pkt 8.1 SIWZ po zmianie jest: 
  

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w sposób określony w pkt 11.2.1 
SIWZ, aktualne na dzień składania ofertoświadczenie stanowiące wstępne potwier-
dzenie, że Wykonawca: 



a) nie podlega wykluczeniu, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 

w rozdziale 11 SIWZprzed zmianą jest: 
  

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między  
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl, 
ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej: 
przetargi@jastkow.pl 

11.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie 
„korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na 
numerem ogłoszenia (TED) lub numerem referencyjny postępowania. 
11.2.1. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), 
11.2.2. drogą elektroniczną na adres:przetargi@jastkow.pl, przy czym sposób 

komunikacji wskazany w pkt 11.2.2 SIWZ nie jest właściwy dla oferty oraz 
dokumentów składanych wraz  z ofertą (wymagających szyfrowania), 
które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt 11.2.1 SIWZ. 

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
oraz do formularza do komunikacji. 

11.4. 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 oraz Regulaminie ePUAP. 

11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP).  

11.6. Zasady składania oferty zamieszczono w rozdziale 14 SIWZ. 
11.7. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z 

ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
11.8. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną. 

11.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o 
udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na 
miniPortalu oraz został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

11.10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany  
w pkt 11.2.2 SIWZ adres email (za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych 



wraz z ofertą, które powinny być złożone w sposób określony w pkt 11.2.1 SIWZ i 
rozdziale 14 SIWZ). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody 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. 

11.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni 
przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych 
wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.12. Pytania należy przesyłać za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej. W temacie pisma należy podać 
tytuł przetargu. 

11.13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże  
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez  
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej  
Zamawiającego (https://www.jastkow.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ 
Przetargi). 

11.14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 

11.15. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią  
SIWZ i zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,  
którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego (https://www.jastkow.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ 
Przetargi). 

11.16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11.17. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11.18. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie  
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ  
oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego 
(https://www.jastkow.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ Przetargi). 

11.19. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 



11.20. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają  
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnio-
nymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany  
w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobi-
sty w swojej siedzibie. 

11.21. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w 
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompre-
sowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z po-
świadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektro-
nicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświad-
czonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o 
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

11.22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 
11.23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wy-
łącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwo-
ści co do jej prawdziwości. 

11.24. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski. 

11.25. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami pracownika Urzędu 
Gminy Jastków: 
11.25.1 w sprawach formalnych Tomasz Choma, 
e-mail: przetargi@jastkow.pl 
11.25.2 w sprawach technicznych Paweł Dudak, 
e-mail: przetargi@jastkow.pl  

 
 

w rozdziale 11 SIWZ po zmianie jest: 
  

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu ePUAP, systemu miniPortal oraz poczty 
elektronicznej: przetargi@jastkow.pl. 

11.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numerem ogłoszenia (TED) lub 
numer referencyjny postępowania: 
11.2.1. za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia oferty dostępnego na 

ePUAP (Formularz do komunikacji), 
11.2.2. drogą elektroniczną na adres: przetargi@jastkow.pl, przy czym sposób 

komunikacji wskazany w pkt 11.2.2 SIWZ nie jest właściwy dla oferty oraz 
dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które 
należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt 11.2.1 SIWZ. 

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 



ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

11.4. Zasady składania ofert, JEDZ i innych dokumentów składanych w sposób określony w pkt 
11.2.1 oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w 
Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i 
postępować wg zasad w niej ujętych.  

11.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 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. 

11.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed terminem 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

11.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego (https://www.jastkow.pl w zakładce 
Zamówienia publiczne/ Przetargi). 

11.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 

11.9. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie 
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (https://www.jastkow.pl w 
zakładce Zamówienia publiczne/ Przetargi). 

11.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

11.11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11.12. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie 
internetowej Zamawiającego (https://www.jastkow.pl w zakładce Zamówienia 
publiczne/ Przetargi). 

11.13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 



11.14. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają  
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany  
w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej 
siedzibie. 

11.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język pol-
ski. 

11.16. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami pracownika Urzędu 
Gminy Jastków:  
11.25.1 w sprawach formalnych Tomasz Choma, 
e-mail: przetargi@jastkow.pl 
11.25.2 w sprawach technicznych Paweł Dudak, 
e-mail: przetargi@jastkow.pl 

11.17. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkowni-
ka urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko 
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urzą-
dzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu mi-
niPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 
oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego me-

chanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiające-
go, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z 
wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta infor-
macja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0 
 Mozilla Firefox od wersji 15 
 Google Chrome od wersji 20 

 
 

w rozdziale 13 SIWZprzed zmianą jest: 
 
13.1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części 

zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części zamówienia spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na tę część zamówienia. 

13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem  
postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych:  



.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i podpisana kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia  
oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie  
korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). 
Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu mini-
Portalu. 

13.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z ofertą oraz innymi dokumentami 
składanymi wraz z ofertą, a także łącznie z plikami zawierającymi podpisy elektro-
niczne zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum  
(np. ZIP) celem zaszyfrowania w programie do szyfrowania udostępnionym w ramach 
miniPortalu. 

13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Formularz ofertowy(wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w for-

mie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 
do SIWZ (przy czym wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powin-
na ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i załącznikach).  
Uwaga: Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym  
(w części, na którą składa ofertę) producenta oraz model oferowanych urzą-
dzeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże producenta  
i modelu oferowanych urządzeń Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elek-
tronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.1 -8.2 SIWZ; 

3) Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub nota-
riusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumen-
tów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy); 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wska-
zane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezento-
wania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 

5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we 
właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy). 

13.5. Ofertę, oświadczenia a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowią-
cych załączniki do SIWZ. 

13.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego 
(Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty 
odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych 
druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazów powinna 
potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowa-
niu. 



13.7. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko 
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ. 

13.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

13.9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 419, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, za-
strzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje sta-
nowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 
1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp, 
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 
3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

13.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2019 r. 
poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, po-
winny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stano-
wiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

13.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwa-
nie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody sta-
nowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo za-
strzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawia-
jący uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego za-
strzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa. 

 
 
 
 

w rozdziale 13 SIWZpo zmianie jest: 
  

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elek-
tronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, 
.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem 
nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 
Instrukcji użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tre-
ścią ww Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca ak-
ceptuje treść ww. Instrukcji. 

13.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 



1) Formularz ofertowy(wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w 
formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącz-
nik nr 3 do SIWZ (przy czym wykonawca może sporządzić ofertę wg innego 
wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ 
i załącznikach). 
Uwaga: Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym (w 
części, na którą składa ofertę) producenta oraz model oferowanych 
urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże producenta i mode-
lu oferowanych urządzeń Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie 
elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.1 -8.2 SIWZ; 

3) Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym reje-
strze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisa-
nia innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy); 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współ-
działaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do 
reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być usta-
nowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do repre-
zentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 

5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wska-
zane we właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy). 

13.4. Ofertę, oświadczenia a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach sta-
nowiących załączniki do SIWZ. 

13.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowe-
go (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść 
oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z za-
łączonych druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wy-
kazów powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w ni-
niejszym postępowaniu. 

13.6. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana 
tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ. 

13.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski. 

13.8. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913). Zamawiający nie ujawni informacji sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informa-



cje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 
1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp, 
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 
3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

13.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 
1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zo-
stać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Za-
łącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

13.10. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego we-
zwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowo-
dy stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Za-
mawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz sa-
mego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

 
 

w rozdziale 14 SIWZprzed zmianą jest: 
  
14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wy-

cofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 
dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem. 

14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2021 r. o godz. 10:00. 
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu05.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiające-

go:  

Urząd Gminy Jastków,  
21-002 Jastków, Panieńszczyzna, 
ul. Chmielowa 3, 
Sala ślubów (wejście od strony tarasu). 

14.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 
przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z 
otwarcia ofert na jego wniosek. 

14.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klu-
cza prywatnego. 

14.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnio-
sku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 



14.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.2 SIWZ 
nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

14.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej  
stronie internetowej (https://www.jastkow.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ 
Przetargi) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności za-

wartych w ofertach. 
14.9. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 14.2 SIWZ, Za-

mawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie 
terminu do wniesieniu odwołania. 

14.10. W przypadku utrzymującego się stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego 
transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna online na stronie głównej 
www.jastkow.pl 

 
 

w rozdziale 14 SIWZpo zmianie jest: 
  

14.11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty udostępnionego na stronie EPUAP zgodnie z Instrukcją 
użytkownika. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
swojej skrzynki ePUAP. 

14.12. Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2021 r. o godz. 10:00. 
14.13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawia-

jącego:  
Urząd Gminy Jastków,  
21-002 Jastków, Panieńszczyzna, 
ul. Chmielowa 3, 
Sala ślubów (wejście od strony tarasu). 

14.14. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 
przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy infor-
macje z otwarcia ofert na jego wniosek. 

14.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika. 

14.16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.1 
SIWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

14.17. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej  
stronie internetowej (https://www.jastkow.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ 
Przetargi) informacje dotyczące: 
4) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
5) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
6) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 



zawartych w ofertach. 
14.18. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 14.1 SIWZ, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po 
upływie terminu do wniesieniu odwołania. 

14.19. W przypadku utrzymującego się stanu epidemii lub zagrożenia epidemiczne-
go transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna online na stronie głównej 
www.jastkow.pl 

 
 

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 
2020/S 235-579557z dnia 02/12/2020oraz zmiany postępowania opublikowanego 
nahttps://miniportal.uzp.gov.pl 
 

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 23.12.2020 r. do Dziennika Urzędowego 
Unii Europejskiej. 
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu. 
 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po-
zostaje bez zmian. 

F. W załączeniu: 
1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 23.12.2020 r. 

 
 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 

 

 


