
W związku z pytaniami jednego z oferentów publikujemy pytania w raz z odpowiedziami. 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00323657/01  

 

PROSZĘ O UDZIELENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYMAGANYCH 

DOKUMENTÓW I SPOSOBU PRZEKAZANIA OFERTY ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ. 

 

1. JAKIE DOKUMENTY  ZAŁĄCZNIKI ) POWINNA ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWO 

SPORZĄDZONA OFERTA W PRZYPADKU WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA BEZ 

POWIERZANIA  JEJ OSOBOM TRZECIM? CZY SĄ TO ? 

 1. FORMULARZ OFERTY 

2. ZAŁĄCZNIK NR 3 

3 ZAŁACZNIK NR 4  

4. ZAŁĄCZNIK NR 9  

5 ZAŁACZNIK NR 11 WRAZ Z RFERENCJAMI 

 

W przypadku samodzielnego wykonywania zamówienia przez wykonawcę powinien on złożyć: 

Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy  

Załącznik Nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  

 

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu tj. załączniki nr 9 i nr 11 wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe 

wykonanie usługi/usług. 

 

2. CZY DO PODPISANIA DOKUMENTÓW WYSTARCZY PODPIS ZAUFANY ? 

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę oraz oświadczenia (oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), o których 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą 

e-dowodu). 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 

r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, komunikacja w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kwestie związane z opatrywaniem ofert 

podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy Pzp. Zgodnie z ww. przepisem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę 



składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatruje się ją kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). Natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o 

wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W zakresie procedury podpisywania oferty odpowiednim podpisem, czyli składania 

właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej wskazać należy, iż prawidłowym 

będzie złożenie oferty w ten sposób, że wykonawca przekazuje zamawiającemu zaszyfrowany plik 

zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w 

przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed 

zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby wykonawca przekazał zamawiającemu 

swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum 

dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym 

podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej 

zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). W 

przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, przekazanie 

oferty następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak 

większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może być 

przed wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej 

funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Podnieść należy, że podpis ten składany jest 

wyłącznie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Co za tym idzie, podpis na 

formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePuap, z której mogą, ale nie muszą skorzystać 

wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie 

na ww. formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty 

wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za 

pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. 

Upraszczając, opatrzenie właściwym podpisem jedynie formularza służącego do przekazania oferty, 

odpowiada złożeniu podpisu odręcznego na kopercie z ofertą (w przypadku wyboru poczty jako 

środka komunikacji). Podsumowując, oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej powinna zostać opatrzona właściwym podpisem.  

 

3. CZY KAŻDY Z TYCH DOKUMENTÓW MA BYC PODPISANY PODPISEM ZAUFANYM, 

CZY DOKUMENTY MOŻNA ZCALIĆ I ZŁOŻYĆ JEDEN PODPIS 

 

Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” 

dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy wraz z załącznikami. Opatrzenie 

właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie 

podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą wraz z 

załącznikami. Oferta, oraz załączniki, które zostały złożone bez opatrzenia właściwym podpisem 

elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na 

niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

 

4. CZY OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ PIECZĄTKE I PODPIS ODRĘCZNY OFERENTA, 

CZY WYSTARCZY TYLKO PODPIS ELEKTRONICZNY ? 

 

Jeśli oferta zostanie prawidłowo podpisana podpisem elektronicznym to nie jest wymagane 

podpisanie jej podpisem odręcznym. 

 



5. CZY MOŻNA ZASZYFROWAĆ SCALONY DOKUMENT ? 

 

Zgodnie z zapisami SWZ, sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został  

w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Dokument oferty 

wraz z załącznikami musi być zaszyfrowany przed wysłaniem - złożeniem oferty przez miniportal 

UZP w celu uniemożliwienia wcześniejszego odczytania jej przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z miniPortalu, w szczególności, gdy działania Wykonawcy z tego powodu doprowadzą 

do sytuacji, w której Zamawiający zapoznał lub mógł zapoznać się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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