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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, pełnomocnik 
Zamawiającego przekazuje odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ złożonych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego 
WZP.271.1.18.2019.MZBM, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP  
na wykonanie robót budowlanych: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego  
przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”. 
 

Treść pytania nr 1: „Zamawiający w opisie band dla unihokeja podaje jako wypełnienie 
band płyty PEHD500 gr. 12 mm po obu stronach konstrukcji (wewnątrz i na zewnątrz).  
Wg firmy specjalizującej się w produkcji band takie płyty są zbyt grube,co niepotrzebnie 
zwiększa koszt wykonania band oraz ich ciężar. Proponujemy wyłożenie płytami PE gr.8 lub 
max. 10mm. Dla obniżenia kosztów sugerujemy rezygnację z obłożenia zewnętrznej 
konstrukcji band, ma to tylko znaczenia estetyczne (zasłania od zewnątrz stalową konstrukcję 
bandy). Ewentualnie dla zewnętrznego obłożenia wystarczyłby PE gr.5mm. Gr.listew 
poręczowych oraz okopówki można również zmniejszyć do 10mm. Płyty PE powinny być 
odporne na UV, czego nie zawarto w opisie band. Prosimy o zajęcie stanowiska.” 

Odpowiedź: Zmiany materiałowe nie wpływają na całościowy koszt inwestycji i będą ustalane 
w trakcie realizacji zamówienia. Oferenci winni wycenić przedmiot zamówienia według 
dokumentacji technicznej. 

 
Treść pytania nr 2: „Prosimy o udzielenie informacji, czy w ofercie Wykonawcy należy ująć 
telebim oraz logo MOSIR.” 



 

Odpowiedź: W ramach przebudowy ośrodka sportowego należy wykonać miejsce  
do ustawienia telebimu i skrzynkę do podłączenia zasilania - tablica wejściowa z nazwą 
ośrodka i logo MOSiR. Należy wykonać ścianę z gabionów (kosz z siatki stalowej 
ocynkowanej, wypełnienie tłuczniem granitowym) o długości wg. PZT (8+2m, wys. 1.8m). 

 
 
Treść pytania nr 3: Prosimy o udostępnienie formularzy ofertowych w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza druk formularza ofertowego w wersji edytowalnej.  

 
 
Treść pytania nr 4: Prosimy o udzielenie informacji, czy należy zastosować format XADES 
podpisu elektronicznego, zgodny z najnowszymi standardami i oparty o język XML,  
czy jednak ma to być format CadES/ETSI, będąca starszą wersją podpisu elektronicznego. 

Odpowiedź: Proszę o zastosowanie formatu podpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi  tj. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej Dz.U. z 2016 r. nr 1579 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2016 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej  
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym  
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

 
 
Treść pytania nr 5: Prosimy o udzielenie informacji, jaki typ podpisu ma zostać 
zastosowany. Jeżeli będzie to podpis wewnętrzny, wówczas Zamawiający otrzyma plik  
w formacie .xades, informujący o certyfikacji podpisu, natomiast po wypakowaniu pliku 
dostępny będzie dokument źródłowy, w formacie określonym w SIWZ przez Zamawiającego, 
czyli .pdf, .doc, itd. Należy nadmienić jednak, iż w przypadku gdy Zamawiający nie posiada 
programu pozwalającego na otwieranie plików w formacie .xades, jak np. SmartSign, 
wówczas otwarcie oferty będzie niemożliwe. Drugim sposobem jest podpis zewnętrzny,  
w przypadku którego pliki .pdf pozostają w swoim niezmiennym formacie, a dane o podpisie 
elektronicznym są widoczne w bocznej tabeli programu Adobe Reader. Pliki .doc również  
nie zmieniają swojego formatu, jednak dane o podpisie są przesyłane jako osobny plik. 

Odpowiedź: Każda z form podpisu jest dopuszczana, proszę o wybór sposobu podpisu przez 
Wykonawcę najlepszy do zastosowanych plików i posiadanych aplikacji. 

 
 



 

Treść pytania nr 6: Prosimy o określenie skrótu podpisu, czy preferują Państwo skrót SHA-
1, który od  1 lipca 2018 nie jest stosowany, czy ma to być skrót SHA-2, np. SHA-256 

Odpowiedź: Proszę o zastosowanie formatu podpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Zgodnie z artykułem 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) od dnia 1 lipca 2018 r. algorytm 
funkcji skrótu SHA-1 stosowany przy składaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznego, 
zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych 
powinien być zastąpiony algorytmem funkcji skrótu SHA-2, chyba że wymagania techniczne 
wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia eIDAS 910/20141 
wyłączają możliwość stosowania tej funkcji skrótu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

W imieniu pełnomocnika Zamawiającego: 
Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu  

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 


