Bełchatów, dnia 29.03.2018 r.
PM/PMR.29-04363/2018.1262
Potencjalni Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”), od 18.10.2018r. nastąpi
pełna elektronizacja komunikacji między Zamawiającymi a Wykonawcami, która obejmie
wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego, a od 18.04.2018r. obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie w przypadku postępowań
wszczętych od lub po tej dacie. Zgodnie z art. 10a ust. 5 Ustawy, JEDZ sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
W tym celu konieczne staje się, wyposażenie osób składających w toku postępowania
o udzielenie zamówienia, oświadczenia JEDZ w imieniu Wykonawcy oraz podmiotów,
o których mowa w art. 22a ust. 1 oraz art. 25a ust. 5 Ustawy w kwalifikowany podpis
elektroniczny. Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany
przez kwalifikowany podmiot certyfikujący - wpisany do rejestru prowadzonego przez
Narodowe Centrum Certyfikacji.
Zgodnie z zapisem §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320), PGE GiEK S.A. każdorazowo wskaże
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, albo w innym dokumencie wszczynającym
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, środek komunikacji elektronicznej,
za pośrednictwem którego będzie komunikował się z Wykonawcami wraz z wymaganiami
technicznymi, organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
W związku z powyższym, aby skutecznie brać udział w prowadzonych przez PGE
GiEK S.A. postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, konieczne jest
zabezpieczenie możliwości składania dokumentów opatrzonych kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zapewniając tym samym odpowiednią komunikację
elektroniczną między PGE GiEK S.A. a Wykonawcą.
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie udzielane są w dni robocze, w godz. 8:00
- 14:00, pod numerem telefonu: 44 737 25 26.
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