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 Warszawa, 28.10.2016 r. 

 

KOMUNIKAT nr 2 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 52/ZA/AZAZ/16, którego przedmiotem jest wykonywanie w okresie 

18 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa, wpłynęły pytania 

Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164, z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Czy przyjmiecie Państwo gwarancję zapłaty wadium z podpisem elektronicznym? 

W SIWZ nie jest przewidziane takie rozwiązanie, ale Prawo zamówień publicznych 

dopuszcza takie rozwiązanie art. 82. 

Bardzo proszę o informację czy gwarancja ubezpieczeniowa z podpisem elektronicznym 

zostanie przez Państwa przyjęta dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z konieczności 

wniesienia wadium do ww. postępowania przetargowego. 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej z podpisem elektronicznym, uzna że wadium zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy i odrzuci ofertę takiego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy 

Pzp. 

Zamawiający chciałby podkreślić, iż niezrozumiałym jest powołanie się przez Wykonawcę 

w treści pytania na art. 82 ustawy Pzp. Przedmiotowy artykuł brzmi: 

„Art. 82. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 

1 zdanie drugie. 

2. uchylony 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

 

i zapis artykułu nie dotyczy kwestii wadium oraz form w jakich może być ono wnoszone. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału XVII. pkt 5.3) SIWZ wadium wniesione w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, „musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu 

wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym dokumenty 

te zostaną złożone w oryginale. Zamawiający wymaga, aby oryginał gwarancji lub poręczenia 

był załączony do oferty”. 

Ponadto, zgodnie z zapisami Rozdziału XIV. pkt 1 SIWZ „Wykonawca ma prawo do złożenia 

jednej oferty. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”  

Powyższe jest spowodowane brakiem technicznych możliwości zweryfikowania podpisu 

strony korzystającej z podpisu elektronicznego.   

 


