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Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, wprowadzonego Zarządzeniem 
Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 z późn. zm,  Zamawiający 
przekazuje pytania od Wykonawcy dotyczące treści Opisu Przedmiotu Zamówienia 
do Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług zaufania w zakresie kwalifikowanych certyfikatów podpisu 
elektronicznego.

Pytanie 1
Czy umożliwiacie Państwo przeprowadzenie zdalnej procedury odnowienia  obecnych 
certyfikatów z wymianą karty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zdalnego odnawiania 
certyfikatów kwalifikowanych. 

Kwestie te uregulowane zostały w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego - 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki jego realizacji (sekcja 
pn. Zobowiązania Wykonawcy - ust. 3 i ust. 4) co znalazło również odzwierciedlenie 
w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy na świadczenie usług zaufania 
w zakresie kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego (§ 2 ust. 4 i 5).

W przypadku kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego dedykowanego 
dla: Prezydenta Miasta Łodzi, Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezydentów 
Miasta Łodzi, Sekretarza Miasta Łodzi oraz Skarbnika Miasta Łodzi przeprowadzenie 
procedury poświadczenia tożsamości lub notarialnego poświadczenia własnoręczności 
podpisu oraz wydanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego nastąpić ma 
w siedzibie Zamawiającego.

Przeprowadzenie procedury poświadczenia tożsamości lub notarialnego 
poświadczenia własnoręczności podpisu dla pozostałych podpisujących oraz wydanie im 
kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego nastąpi w Łodzi, w ustalonych przez 
Strony terminach oraz miejscu/miejscach wskazanych przez Wykonawcę, z tym że wydanie 
certyfikatów powinno nastąpić w punktach takich jak: przedstawicielstwa, punkty rejestracji, 
partnerskie punkty rejestracji, punkty potwierdzania tożsamości, natomiast poświadczenie 
tożsamości lub notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu może nastąpić w ww. 
punktach lub w kancelarii notarialnej
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(podpisano kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego)
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