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WZP.271.1.120.2018.MZBM

Sosnowiec, 15-11-2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, Zamawiający
przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami złożone w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego WZP.271.1.120.2018.MZBM,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na wykonanie robót budowlanych:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”.
Treść pytania: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wg pkt. 2.3. Rozdziału VII
SIWZ „stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta
podpisywana jest przez pełnomocnika […]”. Czy przedmiotowe pełnomocnictwo należy
złożyć w formie elektronicznego pełnomocnictwa podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym czy w innej formie? Jeżeli w innej formie to prosimy o sprecyzowanie
w jakiej.
Odpowiedź: Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia
składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wymóg użycia środków komunikacji
elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy
przekazywania wszelkiej dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, również przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie
udzielenia pełnomocnictwa. Katalog ewentualnych wyjątków od stosowania zasady
elektronicznej komunikacji, a odnoszących się do modelu fizycznego, modelu w skali lub
próbki, również potwierdza, iż intencją ustawodawcy było objęcie rygorem elektronicznej
komunikacji wszelkiej dokumentacji związanej ze składaniem ofert lub wniosków.

Wykładnia przepisów prawa sugeruje przyjąć, iż pełnomocnictwo dla przedstawiciela
wykonawcy powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, a następnie przesłane do Zamawiającego drogą
elektroniczną wraz z ofertą. Natomiast w przypadku, gdy wykonawca dysponuje jedynie
pełnomocnictwem w formie pisemnej, winien uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności
odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wówczas do oferty w formie elektronicznej należ załączyć odpis
pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.

W imieniu Zamawiającego:
Agnieszka Czechowska- Kopeć – Prezes Zarządu
Agnieszka Wajda – Członek Zarządu

