
 
 
 
 

 

Warszawa, dnia 29.10.2021 r. 

BA.WZP.26.43.2021 

 

 

 

 

Wykonawcy 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na zakup dostępu do narzędzia online z bazą danych w zakresie 
planów taryfowych usług komunikacji elektronicznej na okres dwunastu miesięcy 

 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

 

 

Pytanie 1.  
Jesteśmy w trakcie rejestracji na Państwa portalu e-Zamowienia w celu udzielenia 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu „ Zakup dostępu do narzędzia online z bazą 

danych w zakresie planów taryfowych usług komunikacji elektronicznej na okres 

dwunastu miesięcy” nr BA.WZP. 26.43.2021, nr ogłoszenia 2021 / BZP 00246352/01. 

 

Po pomyślnej rejestracji konta uproszczonego wydaje się, że nadal musimy aktywować 

konto za pomocą podpisu elektronicznego określonego przez Ciebie pliku XML (poprzez 

kafelek „prześlij podpisany wniosek” na portalu), aby móc uzyskać dostęp do pełnych 

danych, a co ważniejsze, aby móc ubiegać się o ten projekt. Po przeczytaniu różnych 

dokumentów pomocy, znaleźliśmy instrukcje, jak to zrobić za pomocą jednej z 

następujących aplikacji: Szafir, Sigillum Sign, proCentrum SmartSign, SecureDoc lub 

PEM-HEART Signature. 

 

Nasze pytanie brzmi, czy musimy wykupić usługi jednego z nich (Szafir, Sigillum Sign, 

proCentrum SmartSign, SecureDoc lub PEM-HEART Signature), aby móc w pełni 



zarejestrować się na Twoim portalu e-Zamowienia? A może są inni dostawcy podpisów, 

których akceptujesz, lub inne sposoby pełnej rejestracji? 

 

Czy istnieje również możliwość, że będziemy mogli ręcznie podpisać nasze dokumenty 

przetargowe i zeskanować je do wysłania za pośrednictwem Twojego portalu? Jeśli jest 

taka możliwość, prosimy o informację skąd możemy przesłać nasze dokumenty 

przetargowe (po wejściu do ogłoszenia o zamówieniu na portalu mamy dostęp tylko do 

podstawowych informacji i nie ma zakładek, z których możemy wysłać ofertę lub 

zadawać pytania) .  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że aby dokończyć rejestrację na portalu ezamówienia.gov.pl 

należy posiadać podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny). Dostawcy, którzy zostali 

przywołani w pytaniu są to Polscy dostawcy ww. podpisów. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, oraz ustawą z dnia 11 

września 2019 Prawo Zamówień publicznych, ofertę pod rygorem nieważności składa się 

w formie lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym. W związku z powyższym posiadanie podpisu 

elektronicznego potrzebne jest nie tylko do zalogowania się na platformie 

ezamowienia.gov.pl ale również do prawidłowego złożenia oferty.  


