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WYJAŚNIENIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZS 
  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą PZP na usługę ochrony fizycznej 
osób i mienia oraz monitoringu sygnałów alarmowych w obiektach 
Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-DA-50/18 

 
 

Zamawiający - Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, 
informuje o treści pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Usługi 
Społeczne (zwanej dalej SIWZS) zadanych przez Wykonawców. 

 

Pytanie – Czy Zamawiający dopuszcza, złożenie Skanów następujących dokumentów: 
Koncesje - brak tego dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, Referencji 
należycie wykonanych usług, formularz ofertowy i cenowy? 

Odpowiedź: Formularz oferty oraz formularz cenowy mogą zostać złożonej jedynie 
w postaci dokumentu elektronicznego natomiast złożenie Koncesji jak i referencji 
dopuszczalne jest tylko w formie opisanej w Rozdziale IX SIWZS tj. 

1. Jeżeli oryginał dokumentu / oświadczenia lub inne dokumenty / oświadczenia składane  
w postępowaniu, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 
Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego 
dokumentu lub oświadczenia, poświadczając ją za zgodność z oryginałem. 

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

2. Zgodnie art. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 z późn. zm.): 
„dokument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych 
uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym 
nośniku danych.” 

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty: 

 w formie skanu (odręcznie podpisanej oferty) podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym (gdyż wówczas nie zostanie zachowana forma dokumentu 
elektronicznego); 

 w formie papierowej, na nośniku danych (pendrive, CD) ani na adres e-mail. 
 

Czyli skan koncesji i referencji należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 

Zapisy SIWZS pozostają bez zmian. 
Powyższe odpowiedzi są wiążące dla Stron. 
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