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         Białystok, dnia 16.06.2021 r. 

Zamawiający: 
Okręgowy Urząd Miar 
w Białymstoku 
ul. Mikołaja Kopernika 89 
15-396 Białystok 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie 

podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 

3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na Zakup mobilnego 

stanowiska do sprawdzania wag preselekcyjnych. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa zestawu wag kontrolnych  

o dużych obciążeniach z małymi pomostami do wyznaczania nacisku koła/osi i masy całkowitej 

pojazdów, Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień: 
 

1) czy używane sformułowanie: "podpisem osobistym" oznacza odręczne podpisanie 

dokumentów przetargowych, a następnie wykonanie scanów i przesłanie na niniejszą 

platformę zakupową? 
 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości 

mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.”  

W komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych1 wydanego pod redakcją Huberta Nowaka  

i Mateusza Winiarza zostało przedstawione wyjaśnienie:  

„Podpis osobisty”. Podpis osobisty to rodzaj zaawansowanego podpisu elektronicznego. 

Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię 

(imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. 

Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis 

własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi 

niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m. in. do 

podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.” 

Podpis osobisty jest wydawany z e-dowodem. 

Zgodnie z art. 284 ust. 4 w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużania terminu składania 

ofert. Zamawiający w powyższym wypadku, udziela odpowiedzi, jednak przez wzgląd na specyfikę 

pytania nie przedłuża terminu składania ofert.  

 

Dyrektor 
Okręgowego Urzędu Miar 

W Białymstoku 
 

Mirosław Wnorowski 

 
1 https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp 

https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp

