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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: Zakup i dostawa książek drukowanych i 

innych materiałów wydawniczych opatrzonych numerem ISBN do 

Biblioteki Uniwersyteckiej oraz poszczególnych jednostek 

Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie Wrocławia - Zadania 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Zamawiający zmienia rozdział XI pkt 7 SWZ poprzez wykreślenie możliwości podpisania 

pełnomocnictwa podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a także przekazania 

cyfrowego odwzorowania podpisanego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. 

W związku z tym pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Gdy umocowanie 

nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru do oferty należy 

załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty w jego 

imieniu wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

7.1. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy 

z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte 

w Informacjach dla Wykonawców. 
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