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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Usługa dzierżawy 7 szt. kserokopiarek wielofunkcyjnych wraz z ich obsługą serwisową 

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku  

Nr postępowania S.AI. 272.2.98.2021 

 

 
Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki, przekazuje treść zapytania od 

Wykonawcy wraz z odpowiedzią. 

 

  

Pytanie nr 1 

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej 

przez platformę zakupową. 

Odpowiedź na Pytanie 1 

Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty przez platformę zakupową Soldea.  

 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA PLIKÓW W KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, W TYM OFERT: 
1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do 

komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/ . Oznacza to 
obowiązek akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z 
konta na platformie. 

2. Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane 
są 
na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy- pod adresem: 
https://www.soldea.pl/epz/epz/ 
a. System operacyjny Windows/Mac/Linux w aktualnie wspieranych wersjach. Uwaga: 
Windows 7 nie jest wspierany od 14 stycznia 2020. 
b. Przeglądarka internetowa IE od 10 w górę / Edge / FireFox / Chrome / Opera / Safari, w 
aktualnych wersjach. 
c. Włączona obsługa kodu JavaScript 
d. Sprawne połączenie internetowe, upload min. 2Mb/s 

3. Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów) za pośrednictwem 
Platformy 
EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) 
użytkowników Platformy EPZ. Wykonawca jest zobowiązany zapoznawać się z bieżącymi 
instrukcjami Platformy EPZ. Zasada składania dokumentów na platformie EPZ jest taka 
sama dla postępowań w reżimie ustawy Pzp jak i poza ustawą. 

4. Oferty, oświadczenia, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w 
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 



publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) – tzw. Krajowe Ramy 
Interoperacyjności. 

5. Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w pkt. 4. 
6. W przypadku gdy plik sporządzony przez wykonawcę w jednym z formatów opisanych w 

pkt 4 i 5 nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go 
zapisać w folderze archiwum zip i przesłać w tej postaci. 

7. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia podpisem 
elektronicznym. Treść oferty musi jednoznacznie identyfikować składającego 
oświadczenie woli (dokumentowa forma oświadczenia woli). Warunek ten spełni skan 
odręcznie podpisanej oferty. 

8. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku korzystając na Platformie EPZ z pola do przekazywania plików 
oznaczonego jako Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie 
wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. 

9. Dokumenty oferty, oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

10. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, zostały wystawione w postaci 
elektronicznej 
przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, lub Podwykonawca, przekazuje się ten dokument w niezmienionej postaci. 
10.1. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia zostały wystawione jako dokument w 
postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu. 

11. Dokumenty i oświadczenia oraz pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę przekazuje się w postaci elektronicznej jako oryginał lub odwzorowanie 
cyfrowe dokumentu sporządzonego w postaci papierowej 

12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 

13. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do SWZ”. 
Odpowiedzi na pytania zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania 
pod adresem z ogłoszenia. 

14. Za datę wpływu do Zamawiającego ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę EPZ. 

15. Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data 
wygenerowana przez Platformę EPZ. Przekazanie informacji to złożenie pliku na 
Platformie. 

16. Po terminie składnia ofert/ wniosków, wykonawca znajdzie kierowane do niego 
wezwania lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy”. 

17. Odpowiedzi na wezwania Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie 
Platformy EPZ przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki 
jawne i te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa. 

18. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy w 
formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ 
można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum 
(ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym, 
akceptowalnym przez Zamawiającego formacie. 

19. Wykonawca nie może ustanawiać hasła dostępu do składanego pliku. 
20. Wykonawca nie może samodzielnie szyfrować przekazywanych plików. 
21. Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani 

identyfikowalny dla zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert. 



22. Oferta i oświadczenia wraz z ofertą składane mogą być wycofane i złożone przez 
wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

23. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej 
oferty. 
 

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia o 
zamówieniu i będą wiążące przy składaniu oferty. 
 
 
 

podpisał 

z up. Zarządu Powiatu 

       (-) Krzysztof Szczegielniak 

Przewodniczący Zarządu 

 

 

 

 

 

 


