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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Świadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, usługi opieki 

serwisowej dla oprogramowania EMC Networker, oraz oprogramowania i sprzętu wraz z 

oprogramowaniem wbudowanym Avamar”, znak sprawy: TZ/271/67/20. 

 

MODYFIKACJE (I) TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający informuje, że w konsekwencji wprowadzonych w dniu 14.12.2020 r. przez Urząd 
Zamówień Publicznych modyfikacji systemu miniPortal, związanych m. in.  
z automatyzacją procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert, dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wskazanych poniżej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
Modyfikacja nr 1  
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt 1.5.7. SIWZ.  
 
Dotychczasowe brzmienie:  
Identyfikator postępowania i klucz publiczny do wykorzystania przez Wykonawcę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, oraz 

informacyjnie udostępnione są na Stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Otrzymuje brzmienie:  
Identyfikator postępowania do wykorzystania przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, oraz 
informacyjnie udostępniony jest na Stronie internetowej Zamawiającego.  
 

Modyfikacja nr 2  
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt 4.3.2.1. SIWZ. 
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Dotychczasowe brzmienie:  
powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w 
formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, który winien być złożony przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania 
Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu (link do Regulaminu: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal). 
W przypadku złożenia oferty w kilku plikach, wymagania odnoszą się do każdego z nich. Zaleca się by 
oferta podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym była oznakowana kwalifikowanym 
znacznikiem czasu; 
 
Otrzymuje brzmienie: 
powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w 
formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, który winien być złożony przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania 
Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji 
użytkownika systemu miniPortal znajdującej się na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (w zakładce 
Instrukcje). W przypadku złożenia oferty w kilku plikach, wymagania odnoszą się do każdego z nich. 
Zaleca się by oferta podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym była oznakowana 
kwalifikowanym znacznikiem czasu; 
 
Modyfikacja nr 3  
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt 6.1.3. SIWZ.  
 
Dotychczasowe brzmienie:  
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców 
na miniPortalu. 
 
Otrzymuje brzmienie:  
Proces szyfrowania ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl . Aby 
zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl  wybrać w 
górnym menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do 
którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Po wejściu w jego szczegóły odnaleźć przycisk 
umożliwiający szyfrowanie i zaszyfrować. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym 
postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez 
formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.  

 
Modyfikacja nr 4 
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt 6.3.2. SIWZ.  
 
Dotychczasowe brzmienie:  
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
 
Otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert następuje poprzez zalogowanie się na miniPortalu, wejście w menu „Deszyfrowanie” i 
wybranie pliku do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje do którego postępowania 
zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie 

ulega zmianie.  
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