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Załącznik Nr 28 
 

Pabianice, dnia 31.05.2017 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 

 
DM.272.28.2017 

......................................................... 
                             znak sprawy 

………………………………… 
          nazwa wykonawcy 
…………………………………. 
          adres wykonawcy 
…………………………………. 

 
ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi 
powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, gmina Pabianice” przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu 
następujących zmian: 
 
I ZMIANA 
 

W rozdziale II „Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia” § 25 „POSTANOWIENIA DOTYCZ ĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ”  
otrzymuje brzmienie: 
1. Aukcja będzie przeprowadzona na ,,Platformie aukcji elektronicznych” Urzędu 

Zamówień Publicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php. W przypadku 
braku możliwości przeprowadzenia aukcji na „,Platformie aukcji elektronicznych” 
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php 
spowodowanej niedostosowaniem platformy Urzędu Zamówień Publicznych do 
przepisu art. 91a ust 1 ustawy tj. w przypadku braku możliwości zakończenia procesu 
rejestracji dwóch ofert niepodlagających odrzuceniu, aukcja przeprowadzona zostanie 
na Elektronicznej Platformie Przetargowej pod adresem 
https://www.soldea.pl/epp/epp/login.php . O wyborze platformy do przeprowadzenia 
aukcji wykonawcy zostaną poinformowani niezwłocznie po prawidłowym 
zarejestrowaniu aukcji. 

2. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną, na adresy podane w ofercie, do udziału w 
aukcji wszystkich Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty dołączają 
nazwę i dane Pełnomocnika (nazwę firmy i adres e-mail). 
Jeżeli wykonawca w ofercie nie poda adresu e-mail zamawiający wezwie wykonawcę 
do uzupełnienia adresu e-mail. Brak uzupełnienia adresu e-mail powoduje, że 
wykonawca nie będzie brał udziału w aukcji elektronicznej. 
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3. Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być bowiem 
opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności. 
Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez 
kwalifikowany podmiot certyfikujący –wpisany do rejestru prowadzonego przez 
Narodowe Centrum Certyfikacji. 
Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez 
zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego 
podpisu najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Zamawiający przekazuje 
wzór podpisu do administratora systemu aukcyjnego, co umożliwi wcześniejsze 
potwierdzenie prawidłowości podpisu elektronicznego. 
Po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostanie dokument PDF 
opisujący ofertę wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku 
lokalnym), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania 
dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument 
do systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu 
elektronicznego –w przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte. 

4. Osobą uprawnioną do składania postąpień jest osoba wskazana w § 10 ust. 1.2 lub ust. 
2, która posiada bezpieczny podpis elektroniczny (osoba upoważniona do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy). W przypadku wskazania osoby uprawnionej 
do składania postąpień innej niż w/w wymienione, która posiada bezpieczny podpis 
elektroniczny, wykonawca wraz z ofertą powinien przekazać odpowiednie 
pełnomocnictwo sporządzone na piśmie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. Wykonawca nie później niż na dwa dni przed otwarciem aukcji, może 
wskazać inną osobę uprawnioną do składania postąpień. W takim wypadku wykonawca 
powinien przekazać odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwo sporządzone na piśmie 
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

5. Wymagania systemu: 
a)    Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do 

Internetu, 
b)   Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: 

-Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. 
-Opera w wersji 9.0 lub wyższej. 
-Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej. 

c)    W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej na Elektronicznej Platformie 
Przetargowej mają zastosowanie dodatkowe wymagania: 
-  W trakcie aukcji lub licytacji obowiązuje czas serwerowy, a nie lokalny. Czas 

serwerowy jest wyświetlany na stronach EPP.  
-  System operacyjny Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10.  
-  Przeglądarka internetowa IE / Firefox (do wersji 51). Tylko wersje 32-bitowe. 

Przeglądarka Chrome od wersji 45 oraz Microsoft Edge z systemu Windows 10 nie 
są obsługiwane.  

-  Przeglądarka musi obsługiwać protokół szyfrowania TLS 1.0 (najnowsze wersje 
przeglądarek)  

-  Zainstalowane bezpłatne oprogramowanie Java (wersja 32-bitowa)  
-  Włączona obsługa kodu JavaScript  
-  W przeglądarce Firefox wyłączony mechanizm ostrzegania przed przekierowaniem 

lub odświeżeniem strony (Opcje->Zaawansowane->Ogólne->Ostrzegaj, jeśli 
witryny próbują przekierować lub odświeżyć stronę) 
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6. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację 
przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego 
Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej 
ofercie pisemnej dla danej części zamówienia. 

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszeń, wykonawcy zobowiązani są do 
zalogowania się na Platformie aukcji elektronicznych lub Elektronicznej 
Platformie Przetargowej oraz do potwierdzenia poprawności danych 
wprowadzonych przez zamawiającego. 

8. W sytuacji, gdy dwie lub więcej oferty uzyskały jednakową liczbę punktów, aukcja 
zostanie przedłużona o określoną liczbę minut. 

9. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieumiejętnej obsługi 
przez Wykonawców „Platformy aukcji elektronicznych” lub Elektronicznej Platformy 
Przetargowej, posługiwania się podpisem elektronicznym w czasie zatwierdzania 
postąpień bądź innych usterek technicznych, których wystąpienie jest niezależne od 
Zamawiającego. 

10. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem wykonawcy z 
tego powodu wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej nie muszą do 
niej przystępować (np. z powodu braku podpisu elektronicznego). 

11. W związku z obowiązkiem załączenia po wygraniu aukcji elektronicznej zgodnie z §15 
ust 5 SIWZ kosztorysu ofertowego zawierającego nowe ceny, wskazane jest, aby kwoty 
postąpień wynikały ze zmiany cen jednostkowych robót. 

12. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. 
13. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, której zamknięcie 

nastąpi po 10 minutach od złożenia ostatniej oferty.  
Dodatkowo zostanie ustawiony etap dogrywki. W przypadku dwóch lub więcej ofert 
najkorzystniejszych o takich samych wartościach punktowych, termin zamknięcia 
zostanie przedłużony o 10 minut. 

 
Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2017 r. godz. 1200 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2017 r. godz. 1215  

w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 95-200 Pabianice,  
ul. Piłsudskiego 2, budynek „A”, parter, pokój nr 8. 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
poinformowania. 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 


