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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 544683-N-2018  
Data: 13/04/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 12652800000, ul. ul. Oleska  127, 45231   Opole, woj. 
opolskie, państwo Polska, tel. 774 591 800, e-mail przetargi@zdw.opole.pl, faks 774 581 352.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.zdw.opole.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.7)  
Punkt: 2  
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem 
zamówienia”. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego 
postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załączniku nr 4 do SIWZ) na stronie internetowej zamawiającego 
i stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym 
europejskim dokumentem zamówienia”. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez 
zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 4 i 4a do 
SIWZ) na stronie internetowej zamawiającego i stanowiący załączniki nr 3 i 3a do SIWZ  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.7)  
Punkt: 4 podpunkt 2  
W ogłoszeniu jest: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony na Standardowym Formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia na załączniku nr 3 do SIWZ, wypełniony zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4 
do SIWZ i złożony w formie oryginału,  
W ogłoszeniu powinno być: JEDZ/ESPD wstępnie wypełniony przez zamawiającego złożony w formie pisemnej na załączniku 
nr 3 do SIWZ (*jedz.doc) albo *.pdf, wypełniony na wstępnie przygotowanym przez zamawiającego pliku (espd-request.xml) na 
załączniku 3a do SIWZ wypełnione zgodnie z instrukcją stanowiącą załączniki nr 4 i 4a do SIWZ albo w postaci elektronicznej 
(zgodnie z wyborem wykonawcy), z tym że JEDZ złożony w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Oświadczenia wykonawców składane na formularzu JEDZ w postaci elektronicznej powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w 
jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. JEDZ (wykonawcy lub 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także dla podmiotów na których zasoby powołuje się 
wykonawca) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany należy przesłać zamawiającemu na wskazany 
w punkcie 7.16 podpunkt 4 SIWZ adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert,  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.7)  
Punkt: 4 podpunkt 2a  
W ogłoszeniu jest: wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,  
W ogłoszeniu powinno być: wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów na których zasoby 
powołuje się wykonawca w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych składane na formularzu JEDZ mogą być złożone w postaci pisemnej albo mieć formę dokumentu 
elektronicznego. W przypadku składnia JEDZ w postaci elektronicznej musi on być opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.16. podpunkt 4 SIWZ),  

II.2) Tekst, który należy dodać  
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.6.6)  
Punkt: XXVII  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Środkiem komunikacji elektronicznej w przypadku wyboru przez wykonawcę 
złożenia formularza JEDZ w postaci elektronicznej jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku 
danych (np. CD lub pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku 
składania JEDZ w postaci elektronicznej należy go przesłać na adres e-mail – maksymalny rozmiar wiadomości – 15 MB: 
przetargi@zdw.opole.pl i postępować zgodnie z poniższą instrukcją. 1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący 



format przesyłanych danych: *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.odt. 2) Wykonawca wypełnia jednolity europejski dokument 
zamówienia, 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 
wyżej wymienionych formatów, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu *.pdf. 3) Zaleca się, aby 
nazwa pliku zawierającego JEDZ składała się z oddzielonych podkreślnikami: a) określenie „jedz”, b) numer sprawy (określony 
na 1 stronie specyfikacji istotnych warunków zamówienia), c) skróconą nazwę wykonawcy lub lidera konsorcjum, d) numeru 
kolejnego pliku jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dla oferty (jeżeli składanych jest więcej niż jedno 
oświadczenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) np.: „jedz_WP.6021.15.2018_nazwa wykonawcy_2”. 4) Po 
stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje wyżej wymieniony 
dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, przy czym zaleca się używanie formatu PAdES. 5) Podpisany dokument 
elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. Zaleca się aby hasło dostępowe do 
odszyfrowania przesłanego dokumentu składało się z nie mniej niż ośmiu znaków z tym, że przy ustalaniu hasła zaleca się 
skorzystanie z czterech kategorii znaków: - duże litery, - małe litery, - cyfry, - znaki specjalne dostępne na standardowej 
klawiaturze. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym 
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-
source (np.: AES Crypt lub 7-Zip) lub komercyjnych, przy czym zaleca się zaszyfrowanie z wykorzystaniem narzędzia 7-Zip. 6) 
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty 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 jednolitym europejskim dokumencie 
zamówienia. 7) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany 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 treści przesłanej wiadomości należy wskazać: a) numer sprawy (określony na 1 stronie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia), b) nazwę postępowania, którego dotyczy jednolity europejski dokument zamówienia, c) nazwę 
wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. jednolity europejski dokument zamówienia 
do oferty nr 2 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty). W tytule przesłanej wiadomości zaleca się 
podanie oddzielonych podkreślnikiem: a) numer postępowania (określony na 1 stronie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia), b) skróconą nazwę wykonawcy lub lidera konsorcjum, np.: „WP.6021.15.2018_nazwa wykonawcy”. 8) 
Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej jednolity europejski dokument 
zamówienia. 9) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego 
zamawiającego. 10) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w takim przypadku, zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 11) Instrukcja składania JEDZ przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 


