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Stargard, dn. 24.03.2020 r.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego 11/PN/D/PL/2020 r. na dostawy materiałów do Sterylizatorni
SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zamawiający informuje, że zgodnie z artykułem 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1843) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie
Rozdziału VII, który otrzymuje brzmienie:

VII.

. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą drogą elektroniczną , za wyjątkiem umowy dla której dopuszczalna jest forma
pisemna, z wykorzystaniem strony internetowej Zamawiającego i poczty elektronicznej lub formą
pisemną. W temacie listu e-mail należy wpisać 11/PN/D/PL/2020 r. Za datę powzięcia
wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą
strony internetowej www.zozstargard.pl, poczty elektronicznej zaopatrzenie@zozstargard.pl
lub za pośrednictwem poczty.
2. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci papierowe za pośrednictwem poczty lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail.
3. W przypadku wybrania przez Wykonawcę złożenia oferty w postaci elektronicznej należy
zastosować się do poniższych warunków:
1) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez wykonawcę, jest
poczta elektroniczna ofertę należy przesłać na adres email: zaopatrzenie@zozstargard.pl
temacie listu e-mail należy wpisać 11/PN/D/PL/2020 r. Zamawiający dopuszcza w
szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
2) Wykonawca składa ofertę , tworząc dokument elektroniczny i podpisuje ww. dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.1
1) Podpisany dokument elektroniczny powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
1
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oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z
dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)
lub komercyjnych.
2) Wykonawca przesyła hasło dostępu do pliku oferty w treści wiadomości e-mail przesłanej
Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert do godziny 11:30 Treść e- maila może zawierać,
jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w
szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w ofercie.
3) Datą przesłania oferty będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę z
serwera pocztowego zamawiającego.
4) Obowiązek złożenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym dotyczy również pozostałych dokumentów składanych na wezwanie
Zamawiającego; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.
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