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Warszawa, 04.09.2017 r. 

KOMUNIKAT nr 2 
 
Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 
postępowania nr 33/ZZ/AZLZ/2017 wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które Zamawiający na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2017r., poz. 1579), dalej zwaną ustawą Pzp, udziela następującej odpowiedzi: 
 
Pytanie: 
W związku z ogłoszeniem na dostawę i przeniesienie własności 20 komputerów  proszę  o 
przesłanie pliku JEDZ w formacie xml 
 
Odpowiedź: 
W celu skorzystania przez Wykonawców z narzędzia elektronicznego Zamawiający umieścił 
formularz JEDZ/ESPD w formacie xml. 
 
Instrukcja wypełnienia JEDZ w formacie xml: 
1) Należy pobrać plik o nazwie „JEDZ_dostawa i przeniesienie własności 20 sztuk zestawów 

komputerowych.xml”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu i zapisać do 
na komputerze 

2) Następnie trzeba wejść na stronę: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl 
zaimportować pobrany plik i wypełnić wymagane dane (identyfikujące wykonawcę, 
dotyczące spełniania warunków udziału, kryteriów selekcji i braku podstaw wykluczenia) 

3) Wypełniony i wydrukowany JEDZ należy podpisać i złożyć wraz z ofertą w formie 
pisemnej. 

 
Ponadto na podstawie art.  38 ust. 4  ustawy Pzp Zamawiający dokonuje: 
1) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w taki sposób, że zmianie 

ulega załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Modyfikacja Opisu 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu. 

2) zmiany terminu składania ofert z dnia 12.09.2017 r. na dzień 20.09.2017 r.  
3) zmiany terminu otwarcia ofert z dnia 12.09.2017 r. na dzień 20.09.2017 r. 
Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulegają odpowiednio także inne 
terminy: początek biegu terminu związania ofert oraz termin dotyczący wpłacania wadium.  
 
 
Załączniki: 

 Załącznik nr 1. JEDZ w formacie xml, plik o nazwie „JEDZ_dostawa i przeniesienie 
własności 20 sztuk zestawów komputerowych.xml” 

 Załącznik nr 2. Modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia z dnia 31.08.2017 r. 
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

