
    

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa 
budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór 
Świętokrzyskich”, oznaczenie postępowania: ZP/3/2020/R 
 
 
Zamawiający uprzejmie informuje, że w odpowiedziach na pytania opublikowanych na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r. doszło do oczywistej omyłki w odpowiedzi na 
pytanie nr 9. Odpowiedź na to pytanie winna brzmieć: 

 

Pytanie nr 9 

Ponownie proszę Zamawiającego o potwierdzenie że dopuszczone jest w postępowaniu wadium 
w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektroniczne 

Uzasadnienie: 

Na gruncie obowiązującego prawa, kwalifikowany podpis elektroniczny został zrównany z 
własnoręcznym podpisem (zasada równoważności podpisów). 

Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych dotyczących podpisów 
elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów elektronicznych z podpisem 
własnoręcznym. Poniżej informacja na temat wiążących nas aktów prawnych: 

•             w prawie unijnym zasada równoważności została przyjęta w dyrektywie 1999/93/WE, 
zgodnie z którą w każdym państwie członkowskim bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, 
więc również tak sygnowane e-dokumenty są równoważne dokumentom podpisanym tradycyjną 
metodą (art. 5 ust. 1). Ponadto w art. 5 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE przyjęto, że takie 
dokumenty powinny zostać dopuszczone jako dowód w procesie sądowym. 

•             w prawie polskim zasada równoważności wprowadzona została w art. 78 § 2 k.c., 
stosownie do którego oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przypomina, że przepisy ustawy Pzp są przepisami szczegółowymi wobec przepisów 
aktów prawnych natury ogólnej, jak np. Kodeks cywilny. Zamawiający przypomina, że niniejsze 
postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Elektroniczna gwarancja wadialna może być 
składana w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w formie 
elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani innych dokumentów w formie 
elektronicznej, jeżeli ich właściwa forma pisemna została wskazana w ustawie Pzp lub SIWZ. 
Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że od dnia opublikowania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego do dnia składania ofert było i jest wystarczająco dużo czasu na uzyskanie 
odpowiedniego wadium w formie pisemnej. 

Przypomnieć przy tym należy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 Prawa bankowego, udzielenie i 
potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

 

W pozostałym zakresie postanowienia dokumentacji postępowania nie ulegają zmianie. 


