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KRS: 0000470659, NIP: 7792414843, REGON: 302481715 

e-mail: pzp@drbarbara.pl 

Lokalizacja projektu: 

ul. Broni Pancernej 5B/5A 

68-200 Żary 

 

 

Numer referencyjny postępowania: Quantum.Pzp.1.05.2022 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SWZ 

 

 

I. Wyjaśnienia treści SWZ: 

Zamawiający informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku wpłynęło pytanie do treści SWZ o 

następującej treści:  

 

„Z uwagi na dane osobowe zawarte w ofercie, chcielibyśmy przekazać podpisaną cyfrowo ofertę 

dodatkowo zabezpieczoną hasłem, które zostanie przekazane smsem na wskazany w zapytaniu numer 

telefonu. Czy taki sposób jest dla Państwa akceptowalny i poprawny formalnie?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający dopuszczazłożenie oferty w postaci elektronicznej dodatkowo zabezpieczonej hasłem, 

które zostanie przekazane z wykorzystaniem SMS na numer telefonu Zamawiającego wskazany w 

SWZ, tj. tel. kom. numer:  660-450-500, z zastrzeżeniem: 

 złożenia oferty w postaci zabezpieczonego pliku oraz przesłania hasła do oferty 

stanowiącej zabezpieczony plik do upływu terminu składania ofert,  

 zachowania przez zabezpieczony plik wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

 

Nadto Zamawiający informuje, że: 

a. weryfikacja poprawności przesłanego hasła do oferty stanowiącej zabezpieczony plik 

nastąpi w momencie otworzenia oferty Wykonawcy, tj. w dniu 27 czerwca 2022 roku, 

godz. 12.00,  
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b. ryzyko braku możliwości odczytania przez Zamawiającego treści oferty ze względów 

technicznych, w tymz uwagi na przekazanie wadliwego hasła do zabezpieczonego pliku, 

obciąża Wykonawcę. W szczególności, mając na uwadze zasadę równego traktowania 

Wykonawców, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do przekazania 

prawidłowego hasła do zabezpieczonego pliku.  

 

II. Zmiana treści SWZ: 

 

Mając na uwadze odpowiedź na pytanie do treści SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji 

treści Działu V – „Oferty” Rozdziału 1 – „Sposób przygotowania oferty. Sposób złożenia 

oferty” ust. 3 lit. A SWZ w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: 

 

3. Sposób złożenia oferty: 

A. w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, Zamawiający wymaga: 

a. opatrzenia pliku Formularza ofertowego i pliku Koncepcji dokumentacji technicznej 

Systemu: 

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna),  

 podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (forma dokumentowa) 

lub 

b. zeskanowania Formularza ofertowego i Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu, 

sporządzonych uprzednio w formie pisemnej (opatrzonych podpisem własnoręcznym),  

i następczego doręczenia Formularza ofertowego i Koncepcji na skrzynkę e-mail 

Zamawiającego: pzp@drbarbara.pl.  

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub dokumentach załączanych do oferty 

podlegają ochronie, w szczególności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy lub są 

danymi osobowymi, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej dodatkowo 

zabezpieczonej hasłem, które zostanie przekazane z wykorzystaniem SMS na numer telefonu 

Zamawiającego: 660 450 500, z zastrzeżeniem: 

 złożenia oferty w postaci zabezpieczonego pliku oraz przesłania hasła do oferty 

stanowiącej zabezpieczony plik do upływu terminu składania ofert 

oraz 

 zachowania przez zabezpieczony plik wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

Równocześnie Zamawiający informuje, że: 

 weryfikacja poprawności przesłanego hasła do oferty stanowiącej zabezpieczony plik 

nastąpi w momencie otworzenia oferty Wykonawcy, tj. w dniu 27 czerwca 2022 roku, godz. 

12.00,  

 ryzyko braku możliwości odczytania przez Zamawiającego treści oferty ze względów 

technicznych, w tym z uwagi na przekazanie wadliwego hasła do zabezpieczonego pliku, 

obciąża Wykonawcę. W szczególności, mając na uwadze zasadę równego traktowania 
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Wykonawców, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do przekazania prawidłowego 

hasła do zabezpieczonego pliku.  

 

III. Termin składania ofert 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 5 Pzp, termin składania ofert nie ulega 

zmianie.  

 

Terminem składania ofert jest: 27 czerwca 2022 roku, godz. 11.00. 

 

 

Z poważaniem 

Zarząd Spółki  QUANTUM Sp. z o.o.  

Eleonora Burzyńska  

 

 
____________________________________________ 

podpis zarządu spółki  

 

Poznań dnia  23-06-2022 r.  
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