
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Modliborzyce, 26.10.2020 r. 

Znak sprawy: INW.271.1.5.2020 

 

Wyjaśnienie  treści SIWZ 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Remont 

drogi gminnej nr 113555L – ul. Mickiewicza w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 

do km 0+212,59 

 

W związku z otrzymanym pismem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:  

Pytanie 1. Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji 

ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane droga 

elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. gminamodliborzyce@wp.pl (lub inny 

podany  w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?   

 

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokument opatrzony 

podpisem elektronicznym kwalifikowanym jest równoważny dokumentowi sporządzonemu  

w formie pisemnej. 

Do zachowania formy wskazanej jako pisemna, wystarczające jest złożenie oświadczenia 

woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z treścią art. 

78
1
 Ustawy Kodeksu cywilny cyt.:  

„Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej”. 
 

I dalej art. 78
1 

Ustawy Kodeks cywilny, cyt.: 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia 

woli w postaci elektronicznej i opatrzeniem go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2 Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej. 
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Ponad powyższe Wykonawca podkreśla, że również w prawodawstwie Unii Europejskiej 

bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, więc również tak sygnowane 

dokumenty sporządzone w formie elektronicznej są równoważne dokumentom podpisanym 

tradycyjną metodą (Dyrektywa 1999/93/WE, art. 5 ust. 1).  

  

Wyrażenie przez Zamawiającego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie winno być 

dodatkowo zdeterminowane faktem, iż od dnia 20.03.2020 r. do odwołania obowiązuje na 

terytorium RP stan epidemii, co powoduje ogromne trudności w przekazywaniu dokumentów 

do oraz z- instytucji administracji publicznej, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, 

przedsiębiorstw, urzędów … Wielu pracowników pracuje w systemie zdalnym, co powoduje, 

iż wykonawcy składający oferty w przetargach publicznych albo otrzymują wadia z banków i 

towarzystw ubezpieczeniowych ze znacznym opóźnieniem lub w ogólne nie docierają one do 

adresata. 

 

Częściowym rozwiązaniem powyższych problemów jest przekazywanie dokumentów w 

formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym, 

dlatego też w pełni uzasadnionym będzie wyrażenie przez Zamawiającego zgody na składnie 

również wadium w takiej formie.  

 

Wadium złożone w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym posiada skuteczność taką, jak wadium złożone w formie pisemnej, zatem nie 

istnieje tu żadne zagrożenie dla Zamawiającego. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie. 

  

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w postaci 

gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej opatrzonej z podpisem kwalifikowanym 

i przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. 

gminamodliborzyce@wp.pl zostanie zaakceptowane po prawidłowej weryfikacji podpisu 

elektronicznego wadium. 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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