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Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym wariant bez negocjacji na „Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego, wraz z wypracowaniem wniosków, która posłuży do przygotowania strategii 

rozwoju tego obszaru w okresie programowania UE na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „PZP”, uprzejmie 

informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, a niniejszym Zamawiający udziela 

wyjaśnień treści SWZ. 

 

Pytanie nr 14 

W nawiązaniu do specyfikacji warunków zamówienia, chciałbym dopytać o sposób 

przygotowania i złożenia oferty. 

W rozdziale IX pojawiają się sformułowania „ofertę należy złożyć w formie elektronicznej” 

(pkt 1), „ofertę należy złożyć w oryginale” (pkt 2), „Formularz oferty i załączniki winny być 

podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy” (pkt 7) – tu nie ma o podpisie zaufanym. Z kolei w rozdziale VIII 5. „Ofertę 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. 
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Czy dobrze rozumiem, że formularz oferty i załączniki mogą zostać podpisane i zeskanowane, 

po czym skompresowane do jednego pliku ZIP, zaszyfrowane i wtedy jako całość oferty 

złożona przez miniportal i tam podpisana profilem zaufanym przez osobę upoważnioną? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że sposób złożenia oferty, w tym w zakresie skompresowania do 

jednego pliku archiwum (ZIP) znajduje się w postanowieniach rozdziału XI SWZ, w 

szczególności w ust. 1 tego rozdziału. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że forma lub postać złożenia oferty zostały przewidziane 

przez Zamawiającego w postanowieniu rozdziału VIII ust. 5 SWZ. 

Niemniej jednak, Zamawiający zachęca Wykonawców do zapoznania się z dokumentem, o 

którym mowa w postanowieniu rozdziału VIII ust. 3 SWZ, tj. „Instrukcja użytkownika” dla 

miniPortalu UZP  https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-

ePUAP.pdf   
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