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 OR.272.1.21.2018                          Brzeg, dnia 05.02.2019 r.     

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, 

archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie  postępowanie  

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 r, poz. 1986, 2215), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że do 

Zamawiającego wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:  

 

Pytanie 1 

W załączniku nr 15 pkt 12 Zamawiający wskazuje: „Demonstracja będzie odbywała się na środowisku 

demonstracyjnym przygotowanym przez Wykonawcę na komputerze PC typu laptop stanowiącym próbkę. 

Zamawiający dysponuje projektorem multimedialnym oraz zasilaniem elektrycznym, które Wykonawcy 

udostępni.” Czy Zamawiający dopuszcza, aby próbka została przygotowana na komputerze PC stacjonarnym.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby próbka została przygotowana na komputerze PC stacjonarnym 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu pkt.4 rozdz. IX tj.  

„Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 

.doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. …”  

umożliwiając złożenie dokumentów również w formacie .pdf. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza również format .pdf. Jednakże Zamawiający przypomina, iż oferta musi być 

sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych wskazanych i 

dopuszczonych przez Zamawiającego i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 

złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę 

należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.   

Zamawiający informuje jednocześnie, iż wszystkie załączniki do SIWZ należy podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym a w miejsce zapisu: „imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy” można wpisać komputerowo dane tej osoby.  

Niedopuszczalne jest złożenie odręcznego podpisu a następnie zeskanowanie dokumentu                                       

i podpisanie go elektronicznie, na co wskazuje wyrok z dnia 05 stycznia 2019 r. sygn.. akt  KIO 2611/18, 

zgodnie z którym, dla zachowania prawidłowej formy oferty nie wystarcza opatrzenie dokumentu w postaci 

elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawodawca wyraźnie wskazał,  że istotnym jest 

aby oferta została „sporządzona” w postaci elektronicznej. Słowo „sporządzenie” niewątpliwie należy 

odróżnić od słowa „złożenie”. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej pojęcie „sporządzenie” należy 

utożsamiać z wytworzeniem, powstaniem oświadczenia. Istotna jest zatem także pierwotna postać oferty. 

 

STAROSTA 

      () 

        Jacek Monkiewicz  

 
Treść wyjaśnień zamieszczono dnia 05.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Brzegu; 


