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W S Z Y S C Y 
 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę ekwipunku dla ratowników  GOPR przeznaczonego do 
użytkowania w trudnych całorocznych  warunkach atmosferycznych 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986, ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 

1. Dotyczy pkt. 16 ppkt. 2 
Zamawiający napisał, że oferta powinna zostać złożona w postaci elektronicznej 

w formacie danych doc. docx. 
Pytanie. 
Czy Zamawiający dopuszcza inny format danych, np. pdf tym bardziej, że sam udostępnił 

SIWZ oraz wszystkie załączniki w tym formacie. Dodatkowo oferta może wymagać 
zeskanowania niektórych dokumentów, np. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 
czy w ZUS, a w tym wypadku trudno będzie o format danych doc lub docx. 

Odp.: Proszę zauważyć, że Zamawiający opisując sposób przygotowania oferty, 
wskazując w pkt 16 ppkt 2 siwz posłużył się wyrazem "sporządzona", a nie 
"złożona" co ma istotne znaczenie dla zrozumienia przekazu informacji. 
Bowiem dyspozycję ww. punkcie tj. : "Oferta powinna sporządzona w języku 
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc. docx i 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym", należy rozumieć jako 
napisanie oferty na komputerze w formacie doc., docx., a nie odręcznie. Dalej 
Zamawiający wskazał co należy zrobić w sytuacji, gdy jednak Wykonawca 
wybierze odręczny sposób wypełnienia formularza oferty. Wówczas 
niezbędne jest, aby tak wytworzony formularz ofertowy został zeskanowany 
i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy. 
Oczywistym jest, że oferta, JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym są zapisywane w pdf, podobnie jak elektroniczne kopie 
wymaganych zaświadczeń czy innych dokumentów (skany), poświadczone za 
zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
(m.in. pkt 11 ppkt 11 siwz). Zamawiający ponadto wskazał, że sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został  
w Regulaminie korzystania z miniPortalu- pkt 16 ppkt 2 siwz. 

 
2. Dotyczy pkt. 15 oraz 16 
W tych punktach Zamawiający określił sposób przygotowania i miejsca składania oferty. 

W związku z przygotowaniem i wymogami przetargu oferta przetargowa będzie się 
składać z formularza ofertowego oraz różnych załączników i zaświadczeń. 

Pytanie. 



Czy Zamawiający dopuszcza aby oferta wraz z załącznikami została zeskanowana do 
pliku .pdf, tak aby powstał tylko jeden plik a następnie został on podpisany 
elektronicznie podpisem kwalifikowanym, spakowany do pliku .zip i zaszyfrowany? 
Jeżeli nie, to rozumiem, że każda część oferty, tj. formularz ofertowy,  każdy załącznik 
czy zaświadczenie powinny stanowić osobny plik, który ma być podpisany 
elektronicznie podpisem kwalifikowanym a następnie wszystko powinno zostać 
spakowane do pliku .zip i zaszyfrowane. 

Odp.: Zamawiający jasno i wyraźnie określił wymogi związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty, w szczególności w pkt 15 i 16 siwz. 
Zgodnie z pkt 16 ppkt 5 siwz: "Oferta i dokumenty wraz z nią składane muszą 
zostać najpierw podpisane (każdy plik osobno), następnie skompresowane do 
formatu ZIP i zaszyfrowane aplikacją". 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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