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Nr post. 113/520/AS/2018                    Gdańsk, dnia 28.12.2018 r. 
       
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
 
Dot. przetargu nieograniczonego na „Obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej ”. 
 

   Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 
1986) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w 
następującym zakresie: 

 
1. W Rozdz. IV „Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia” ust. 2 pkt 3 

lit a/ Zamawiający na końcu zdania, do – „i dodatkowo dwa pojazdy rezerwowe” dodaje 
słowo „wielkopojemne”. 

 
- w ust. 12 pkt 2 zamiast słów „pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie” wprowadza się zapis „pełnomocnictwo z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym”. 

 
2. W Rozdz. VI „Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty” 

wykreśla się ust. 9 i ust.16 
 

- ust. 6 Zamawiający modyfikuje w następujący sposób: 
„Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu oraz rozdziale V, dotyczące wykonawcy i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy Pzp, składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub 

elektronicznej kopii dokumentu.” 

-  ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 
6, składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu.” 

 
 

3. Rozdz. VII „Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami” przyjmuje następującą treść: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących formy, ustanowionych w niniejszej SIWZ. 

2. W przypadku przekazywania korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 
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3. Ofertę wykonawca sporządza w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

4. JEDZ, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, musi mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia JEDZ, 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 dopuszczonych w ust. 16  niniejszego rozdziału. 

5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega 
na zdolnościach innych podmiotów powinien przedłożyć zobowiązanie do udostępnienia 
zasobów w postaci elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

 
6. Dokumenty lub oświadczenia dołączane do oferty, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1-

4 powinny być złożone w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopi 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

7.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V ust. 5 pkt 1-3 i w ust. 6 pkt 1-3 oraz 
w ust. 7 i 8 (na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu 
z postępowania), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Zamawiający w tym zakresie ustanawia porozumiewanie się za pomocą poczty e-mail z 
użyciem adresów e-mail – dla Zamawiającego: przetargi.pzp@gait.pl, dla wykonawców – 
wskazanych w formularzu oferty. 

8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

9. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp) oraz 
podmiotów udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp) składane na 
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 
10.  Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty i oświadczeń, w tym  

JEDZ przez Wykonawcę, jest miniPortal. 
 
UWAGA! Złożenie oferty i JEDZ na nośniku danych (np. CD, pendrive), czy pisemnie jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 
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11. MiniPortal znajduje się  pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Proces rejestracji został 
opisany pod linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf.  

12. 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.  

13. Wykonawca załącza dokumenty do danego postępowania, w którym ubiega się o udzielenie 
zamówienia. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu.  

14. Identyfikator publiczny i klucz publiczny niezbędny do szyfrowania jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP do korespondencji. 

15.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. 
Wykonawca posiadający to konto ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany i wycofania oferty 
oraz Formularza do komunikacji. 

16. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych, w szczególności następujący format przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., 

17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o 
których mowa w ust. 13 powyżej wynosi 150 MB. 

18. Za datę przekazania oferty, JEDZ, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

19. Wykonawca podpisuje wymagane dokumenty, m.in. ofertę, JEDZ, oświadczenia 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej 
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 
r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

20. Dokumenty załączone przez Wykonawcę na miniPortalu i zapisane, nie są widoczne dla 
Zamawiającego, gdyż są w systemie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia jakiegokolwiek 
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 
otwarcia ofert. Po upływnie terminu otwarcia ofert Zamawiający samodzielnie za pomocą 
miniPortalu odszyfruje załączone pliki. 

21. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia oraz 
informacje wykonawcy przekazują przy użyciu poczty e-mail (z zastrzeżeniem czynności 
złożenia, wycofania lub zmiany oferty dla których wymagane jest przekazanie za pomocą 
portalu wskazanego w ust.10 ). 

22. Zamawiający przekazuje zawiadomienia, oświadczenia i informacje za pomocą poczty e-mail, 
za wyjątkiem udzielania odpowiedzi na zapytania do siwz, które będą publikowane na stronie 
internetowej Zamawiającego.  
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23. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu poczty 
elektronicznej podanego w ofercie. 

24. Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień są: 
 

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Wojtkiewicz, e-mail: wojtkiewicz@gait.pl 
od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00, 

- w sprawach formalno-proceduralnych: Dariusz Gładykowski, e-mail: 
przetargi.pzp@gait.pl  

4. W Rozdz. IX „Wadium” dodaje się ust. 5 następującej treści:  
„ 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy 
załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie 
określonej w ust. 3 pkt b-e  oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia sporządzony w 
formie dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien być 
przekazany wraz z ofertą. Oryginał dokumentu gwarancji lub poręczania sporządzony w formie 
pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  
adres: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój 17 
lub 19“ 

 
5. W Rozdz. XI „Opis sposobu przygotowania Oferty” modyfikuje ust. 1 pkt 1- 4 w ten sposób, 

że do każdego z punktów dodaje zapis następującej treści: 
          „(wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)“. 

 
  - oraz usuwa UWAGĘ zawartą w ust. 4 dotyczącą  przesłania dokumentu JEDZ  
  - ponadto dodaje w ust.1 pkt 5 następującej treści:  

          „ 5) Dowód wniesienia wadium (w formie wynikającej z Rozdz. IX ust. 5)”. 

6. W Rozdz. XI ust. 2 „Opis sposobu przygotowania Oferty” usuwa pkt 11, 12 i pkt 14 

7. W Rozdz. XI ust. 2 pkt 13 przyjmuje następującą treść: 

„11) Wykonawca złoży Ofertę oraz dokumenty dołączane do oferty na postępowanie „Obsługa linii 
autobusowych komunikacji miejskiej”, w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez miniPortal (link do strony www: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Account/Login.aspx ) przed godz. 09.30 dnia 21.01.2019r.“  

8. W Rozdz. XI ust. 2 Zamawiający modyfikuje pkt 15 i 16 w ten sposób, że przyjmują one 
następującą treść:  

„ 12) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 
postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zmiany dotyczące treści 
oferty powinny być złożone w ten sam sposób, co oferta., Plik, w którym jest przekazywana 
zmieniona oferta należy nazwać „ZMIANA OFERTY” - Przetarg nieograniczony 
„113/520/AS/2018 Obsługa linii autobusowych komunikacji miejskiej”. 
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„ 13) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być złożone w ten sam sposób, co oferta. Plik w 
którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć nazwą „WYCOFANIE OFERTY”. 

 

9. W Rozdz. XI ust. 2 Zamawiający modyfikuje pkt 17 i 18 w ten sposób, że przyjmują one 
następującą treść: 

„ 14) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj: Dz. U. z 2018r. 
poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, 
umieszczone w odrębnym pliku oznaczonym “Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. 

„ 15) Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, 
co do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji 
w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków 
sądowych lub decyzji organów administracji. 

10. W Rozdz. XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Badanie i ocena ofert” ust. 
1 przyjmuje następujące brzmienie:  

„1. Ofertę należy złożyć przez portal, o którym mowa w Rozdz. VII ust.10“ 

 

11. Załącznik Nr 1 do SIWZ „OFERTA Wykonawcy” Zamawiający modyfikuje w ten sposób, że: 

a/  dodaje do treści formularza obowiązek podania przez Wykonawcę numeru skrzynki ePUAP     

b/ usuwa z ustępu 2 następujące zdania  

„Oświadczamy, że HASŁO DOSTĘPU do elektronicznego dokumentu JEDZ przesłanego do 

Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, na adres: przetargi.pzp@gait.pl 

       …………………………………………………………………………………………………….. 

Inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 
zawartych w JEDZ:  

       ……………………………………………………………………………………………… „ 
 

12. Zamawiający dodaje do załącznika nr 8 stanowiącego wzór umowy Załącznik Nr 14 – 
Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy – art. 13 RODO 
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę, która stanowi integralną część SIWZ, 
podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 
 Załączniki: 

1. Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy  – art. 13 RODO (załącznik nr 14 
do wzoru umowy)  

 
                                                                                                        Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 
 

tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 
 

                                                                                  Załącznik nr 14 
do umowy Nr … /520/2019/AS 

 
 
 

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy – art. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z 

o.o. z siedzibą  w Gdańsku (80-252)  przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca  na podstawie 

wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w GAIT Sp. z o.o. jest Pani Aleksandra Dawidowska, 

kontakt: iod@gait.pl, 58 341-00-21; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

wykonania umowy nr … /520/2019/AS 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”  oraz  partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archiwizujące dokumenty, operator 

pocztowy 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 


