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Dotyczy
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sprawie dostawy i wdrożenia 130 sztuk laptopów wraz z
oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami
Z uwagi na wprowadzoną od 14 grudnia br. zmianę sposobu funkcjonowania miniPortalu
Urzędu Zamówień Publicznych polegającą na tym, że cały proces szyfrowania i deszyfrowania ofert
odbywa się automatycznie przy pomocy narzędzi dostępnych w miniPortalu, a klucze do
zaszyfrowania i odszyfrowania oferty nie są obecnie publikowane w miniPortalu, działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w następujący sposób:
W rozdziale XI ust. 9:
treść w brzmieniu:
„9. Identyfikator
postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania
zamówienia
dostępne są na "Liście wszystkich postępowań" oraz w
postępowania na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego”.

o udzielenie
szczegółach

zastępuje się treścią w brzmieniu:
„9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest
na "Liście wszystkich postępowań" oraz w szczegółach postępowania na miniPortalu oraz na
stronie internetowej Zamawiającego”.
W rozdziale XIV ust. 11 pkt 1:
treść w brzmieniu:
„1) Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
przez W ykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty
W ykonawca zobowiązany jest podać adres korespondencyjny na ePUAP.”
zastępuje się treścią w brzmieniu:
„1) Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się przy pomocy narzędzi dostępnych w
miniPortalu. W ykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.qov.pl
odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły należy
użyć przycisku umożliwiającego szyfrowanie. Tak przygotowany plik należy przesłać przez
dostępny na ePUAP i w miniPortalu formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku."
W rozdziale XV ust. 2 pkt 5:
treść w brzmieniu:
„5 ) otwarcie ofert elektronicznych następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego.”
zastępuje się treścią w brzmieniu:
„5) otwarcie ofert elektronicznych następuje poprzez odszyfrowanie ofert przy pomocy narzędzi
dostępnych na miniPortalu.”
Jednocześnie Zam awiający informuje, że zgodnie z zapisem w rozdziale XIV ust. 11 pkt 2,
SIWZ, sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został także w Instrukcji
korzystania z miniPortalu.
Termin składania ofert i termin otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

GŁÓW NY SPECJALISTA
w W ydziale In fo rm aty k i
Naczelnego Sądu Administracyjnego

Piotr Stodółkiewiiz
Przewodniczący Komisji Przetargowej

