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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym 
 w DzUUE nr 2019/S 052-118887 w dniu 14/03/2019 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl 
 oraz w siedzibie zamawiającego 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
w postępowaniu nr CRZP/50/009/D/19, ZP/20/WETI/19 

 
 

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  
              urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Wydziału  
              Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany w treści SIWZ w rozdziale XI do SIWZ  – „Zasady składania oświadczeń i 
dokumentów”: 
 
WAŻNE !!! 
Po pkt. 8 dodaje się pkt 9 i kolejne następującej treści: 
9.   Z uwagi na fakt, iż Komisja Europejska w kwietniu będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis   
      ESPD/JEDZ, Urząd Zamówień Publicznych przygotował, za posrednictwem swojej strony internetowej  
      nieodpłatne narzędzie wspierajace zamawiajacych i wykonawców w stosowaniu formularza JEDZ w wersji  
      elektronicznej. 
10. Narzędzie to zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i posiada podobne  
      funkcjonalności. Link do narzędzia znajduje się pod adresem http://espd.uzp.gov.pl . W związku z powyższym,  
      w przypadku wystąpienia problemów z wypełnieniem dokumentu JEDZ, w sposób opisany w pkt. 3 rozdziału XI  
      (t.j. przed wprowadzeniem niniejszej zmiany SIWZ) należy zalogować się na stronę http://espd.uzp.gov.pl , a  
      następnie postępować intuicyjnie w sposób opisany w rozdziale XI pkt. 3 z tym, że należy zaimportować  
      dokument JEDZ w formacie XML z Załącznika 3D (zawierającego elektroniczną wersję dokumentu JEDZ w  
      formacie XML, wygenerowaną ze strony http://espd.uzp.gov.pl – stanowiacego załącznik do niniejszej zmiany). 

 
 
Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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Załączniki; 
1/ Załącznik 3C i 3D (Dokument JEDZ w wersji .pdf oraz w wersji elektronicznej formacie XML wygenerowany ze  
    strony UZP). 

 


