
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 12.04.2019 roku 
 
Nr postępowania: ZP/PO/04/18 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Wdrożenie na obszarze 
województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym 
transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej  

 
W związku z przedmiotowym postępowaniem, Komisja przetargowa poniżej przedstawia odpowiedzi 

na zadane pytania w zakresie treści ogłoszenia o zamówieniu: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) $ 4 Założenie konta Prosimy 
o potwierdzenie, czy wystarczające jest, aby konto Użytkownika platformazakupowa.pl posiadał pracownik 
Wykonawcy, czy też musi być to Pełnomocnik Wykonawcy? 
Odpowiedź 
Do złożenia oferty na platformie zakupowej Open Nexus nie jest konieczne posiadanie konta. Oczywiście 
można je posiadać - jest całkowicie darmowe, a mają Państwo dostęp do swojej pełnej historii złożonych 
ofert w postępowaniu i historii korespondencji z Zamawiającym. Odpowiadając dalej na pytanie - wystarczy 
żeby konto posiadał pracownik Wykonawcy. 
 
Pytanie 2  
Dotyczy: Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl z dnia 05.02.2019 ust. 6 oraz ust. 8 § 2 Złożenie 
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W związku z niespójnością zapisów $2 ust. 6 i 
82 ust. 8 Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl z dnia 05.02.2019 oraz wskazówkami na 
platformiezakupowej.pl w części 1 Formularza, w sekcji Opis i załączniki, prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający dopuszcza złożenie podpisu elektronicznego na wymaganych dokumentach i oświadczeniach 
na komputerze Wykonawcy, a następnie wgranie podpisanych plików na platformazakupowa.pl. 
Odpowiedź 
Art. 10a ust. 5 ustawy Pzp stanowi: 
Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.   
Co za tym idzie, pliki dołączane przez Wykonawcę w pierwszym kroku składania oferty powinny już być 
podpisane. Drugi krok - podsumowanie jest dla Państwa krokiem kontrolnym. Można tam zweryfikować, czy 
wszystkie wymagane w postępowaniu pliki zostały dołączone. Można tam również zweryfikować poprawność 
i ważność swojego podpisu elektronicznego. W tym celu można podpisać plik kontrolny i podpis dołączyć na 
platformę w celu jego weryfikacji. 
 
Pytanie 3  
Dotyczy: Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl z dnia 05.02.2019 ust. 8 pkt. 8.8. § 2 Złożenie 
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W związku z zapisami ust. 8 pkt. 8.8. § 2 
Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl z dnia 05.02.2019, prosimy o informację, za pomocą 
jakiego algorytmu system zaszyfruje wniosek oraz ofertę. 
Odpowiedź: 
Przedstawiamy schemat działania szyfrowania na platformie zakupowej: 

● Pliki oferty zostaną skompresowane do pliku .zip 
● Z serwera produkcyjnego wysyłane jest żądanie do niezależnego serwera z prośbą o klucz w celu 

zaszyfrowania pliku .zip. 
● Niezależny serwer wysyła prośbę o klucz do KMS (Key Managment Server). Klucz jest generowany i 

trafia na ten serwer, po czym wysyłany jest na serwer produkcyjny. 
● Archiwum zawierające ofertę jest zabezpieczane przy użyciu wygenerowanego klucza. 

 


