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KODEKS CYWILNY



Art. 772. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli
w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Art. 773. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Art. 78. 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana
dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub
dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Art. 781.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w
postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym
w formie pisemnej.
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Art. 60.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być
wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym
również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Art. 651

Przepisy o oświadczeniach woli stosuje się odpowiednio do innych oświadczeń.

Art. 73. 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo
elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy
ustawa przewiduje rygor nieważności.
§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez
zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej
jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.
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Art. 76.

Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi ma być dokonana w
szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Jednakże
gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, nie
określając skutków niezachowania tej formy, w razie wątpliwości poczytuje się, że była ona zastrzeżona
wyłącznie dla celów dowodowych.
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Art. 104.

Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego
zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu,
zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez
umocowania.
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Art. 18a
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż
centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w ust. 1, wszczętych i niezakończonych przed
dniem 1 stycznia 2021:
1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca , faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;

2) wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji;

3) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
`za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania;
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Art. 18a
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż
centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w ust. 1, wszczętych i niezakończonych przed
dniem 1 stycznia 2021:

4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1, składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej – albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej , opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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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, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz
art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.

ART. 2 pkt 17 - środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się
na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
a w szczególności pocztę elektroniczną; (art. 2 pkt 5)
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Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a,
w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Art. 3 pkt 2 ustawy o podpisie elektronicznym w zw. z art. 131 ustawy o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej:
bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, który: 

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, 
b) jest sporządzany za pomoca ̨ podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis 
elektroniczny bezpiecznych urządzen ́ służących do składania podpisu elektronicznego i danych 
służących do składania 
podpisu elektronicznego, 
c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że
jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna; 
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Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej
czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
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1. Zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu
ofert, jeżeli:
1) z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej
wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są
obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji;
2) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów
plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie
dostępnych, lub są objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego
wykorzystania przez zamawiającego;
3) użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest
dostępny dla zamawiającego;
4) wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można przekazać przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej;
5) jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej;
6) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można
zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi
lub urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, oferty albo części ofert sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
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§2
1. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym
dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu
których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wymaganiami
technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy
ich użyciu.

2. Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej może być uzależnione
od uprzedniej akceptacji przez wykonawcę, określonego w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia, regulaminu
korzystania z serwisu udostępnianego przez zamawiającego.
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§3
1. Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków, o których mowa w art. 134c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, oraz prac konkursowych,
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia spełnienie wymagań
przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650), zwanego dalej "systemem
teleinformatycznym", w szczególności wymagań odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).

system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne
za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245);
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§3
2. Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków, o których mowa w art. 134c
ustawy, oraz prac konkursowych, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia
dodatkowo:

1) identyfikację podmiotów przekazujących, ustalenie dokładnego czasu i daty przekazania tych dokumentów, oraz
rozliczalność innych działań podejmowanych przez podmioty przekazujące;
2) ochronę przed dostępem do treści tych dokumentów przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia;
3) wyłącznie osobom uprawnionym możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia tych
dokumentów;
4) podczas poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu możliwość udostępniania 
wyłącznie osobom uprawnionym całości lub części danych zawartych w tych dokumentach;
5) możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego naruszenia lub próby
naruszenia wymogów, o których mowa w pkt 2-4;
6) możliwość usunięcia oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający 
ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią - w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty 
albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania.
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§ 4.
Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w § 2 ust. 1, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Załącznik nr 2 – formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp o zasobów informacji udostępnianych za pomocą
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.
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Art. 3:
1) informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania
danych w postaci cyfrowej;
2) dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej
strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych;
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§ 5.
1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub
oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub
oświadczenia.
2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, albo przez podwykonawcę.
4. System teleinformatyczny zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku,
o którym mowa w ust. 3, podpisywanego przez wykonawcę.

19

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE UŻYCIA ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ UDOSTĘPNIANIA
I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH (DZ. U. POZ. 1320 Z PÓŹN. ZM.).

https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(25)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(22(a))&cm=DOCUMENT


§ 14.
2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2a. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w których, zgodnie z
wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2b. W przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu, mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 2,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a i 2b,
poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych
w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE RODZAJÓW DOKUMENTÓW JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ
ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(10(c))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
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„Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej należy poświadczyć za zgodność z oryginałem poprzez
opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odpowiednie zastosowanie ma tu przepis
art. 78 (1) § 1 k.c., zgodnie z którym, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku przesłania dokumentów za pomocą faksu - nie ma możliwości przesłania
wraz z dokumentem poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, ponieważ każdy przesłany
faksem dokument stanowi jedynie kopię. W przypadku przekazania przez wykonawcę kopii dokumentu w
formie elektronicznej, podpisanie jej przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.”

WYROK KIO Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. KIO 5/19; 



§ 7.
1. Do postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, przepisów rozporządzenia nie stosuje się.
2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający,
o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wszczętych w
okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 października 2018 r., przepisów niniejszego
rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.
2a. Do postępowań o udzielenie zamówienia, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający,
o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy,
wszczętych w okresie od dnia 18 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przepisów niniejszego
rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość komunikacji
zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I w
rozdziale 2a tej ustawy.
3. W postępowaniach, o których mowa w ust. 2, złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
przed dniem 18 kwietnia 2018 r. jest skuteczne.
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE UŻYCIA ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ UDOSTĘPNIANIA
I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH (DZ. U. POZ. 1320 Z PÓŹN. ZM.).

https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(15(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(15(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(11)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=roz(2(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(25(a))&cm=DOCUMENT


Art. 3
11) "zaawansowany podpis elektroniczny" oznacza podpis elektroniczny, który spełnia wymogi określone w art. 26;
12) "kwalifikowany podpis elektroniczny" oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za
pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym
certyfikacie podpisu elektronicznego;
13) "dane służące do składania podpisu elektronicznego" oznaczają unikalne dane, których podpisujący używa do
składania podpisu elektronicznego;
14) "certyfikat podpisu elektronicznego" oznacza poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące
do walidacji podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim tej
osoby;
15) "kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego" oznacza certyfikat podpisu elektronicznego, który jest
wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I;
16) "usługa zaufania" oznacza usługę elektroniczną zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem i
obejmującą:a) tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub
elektronicznych znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz certyfikatów powiązanych z
tymi usługami; lub
b) tworzenie, weryfikację i walidację certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych; lub
c) konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci lub certyfikatów powiązanych z tymi usługami;
17) "kwalifikowana usługa zaufania" oznacza usługę zaufania, która spełnia stosowne wymogi określone w niniejszym
rozporządzeniu;

23

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 Z DNIA 23 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE
IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ I USŁUG ZAUFANIA W ODNIESIENIU DO TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH NA RYNKU
WEWNĘTRZNYM ORAZ UCHYLAJĄCE DYREKTYWĘ 1999/93/WE (DZ. U. UE. L. Z 2014 R. NR 257, STR. 73).



Artykuł 25 Skutki prawne podpisów elektronicznych

1. Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w
postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów
dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
3. Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie
członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach
członkowskich.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 Z DNIA 23 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE
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Artykuł 26 Wymogi dla zaawansowanych podpisów elektronicznych

Zaawansowany podpis elektroniczny musi spełniać następujące wymogi:
a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą
dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; oraz
d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.
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Artykuł 32 Wymogi dla walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

1. Proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdza ważność kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, pod warunkiem że:
a) certyfikat, który towarzyszy podpisowi, był w momencie składania podpisu kwalifikowanym certyfikatem podpisu
elektronicznego zgodnym z załącznikiem I;
b) kwalifikowany certyfikat został wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i był ważny w momencie
składania podpisu;
c) dane służące do walidacji podpisu odpowiadają danym dostarczonym stronie ufającej;
d) unikalny zestaw danych reprezentujących podpisującego umieszczony w certyfikacie jest prawidłowo dostarczony
stronie ufającej;
e) jeżeli w momencie składania podpisu użyty został pseudonim, zostaje to wyraźnie wskazane stronie ufającej;
f) podpis elektroniczny został złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego;
g) integralność podpisanych danych nie została naruszona;
h) wymogi przewidziane w art. 26 zostały spełnione w momencie składania podpisu.
2. System wykorzystany do walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zapewnia stronie ufającej prawidłowy
wynik procesu walidacji i umożliwia stronie ufającej wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem.
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„ Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z przepisem art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) (dalej "uzoie") "Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania
zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję
skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie
rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu.".

Przystępujący H... złożył wraz z ofertą JEDZ w postaci elektronicznej podpisany w dniu 3 września 2018 r., o 9:56:32
kwalifikowanym podpisem Certum wystawionym przez dostawcę usług zaufania Asseco Data Systems S.A. (format
podpisu XADES). Zgodnie z treścią załączonego do pliku JEDZ certyfikatu podpisu (szczegóły podpisu) złożonego przez
P. K... L..., podpis został złożony z wykorzystywaniem algorytmu SHA-1.

Zgodnie z ww. przepisem uzoie, z dniem 1 lipca 2018 r., skończył się okres stosowania funkcji skrótu SHA-1 w
zastosowaniach dotyczących zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. Obowiązek zaprzestania stosowania
SHA-1 dotyczy nie tylko certyfikatów (czyli nie dotyczy tylko dostawców certyfikatów), ale także wszelkich składanych
podpisów i pieczęci pod dokumentami. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów zarówno komercyjnych jak i
jednostek administracji publicznej, które w ramach swoich systemów udostępniają funkcjonalność tworzenia podpisu
(lub pieczęci). Wymaga podkreślenia, że jeżeli certyfikat użytkownika będzie bazował na SHA-1 (i będzie ważny, bo
wydany przed 1 lipca), to podpis tworzony (po 1 lipca) weryfikowany tym certyfikatem powinien zawierać skrót

podpisywanej treści obliczony algorytmem SHA-2 (a nie SHA-1). ”

WYROK KIO Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R. KIO 2428/18;  
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„Biorąc powyższe pod rozwagę, Izba stwierdziła, że przystępujący nie dochował należytej
staranności, przy dokonywaniu czynności związanej ze złożeniem kwalifikowanego podpisu pod
dokumentem JEDZ składanym zamawiającemu, albowiem uchybił bezwzględnie obowiązującym
od dnia 1 lipca 2018 roku przepisom uzoie i wadliwie złożył podpis przy zastosowaniu algorytmu
SHA-1. Przystępujący winien bowiem, znając treść przepisów nowelizujących przedmiotową
ustawę, dokonać uprzedniego dostosowania aplikacji służących do składania lub weryfikacji
podpisu elektronicznego do algorytmów rodziny SHA-2. Przystępujący takiej czynności, zdaje się
nie dokonał.

Tym samym, Izba doszła do przekonania, iż podpis złożony przez przystępującego, nie
odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom jest nieważny, dlatego też koniecznym było
ustalenie, że czynność oceny oferty przystępującego przez zamawiającego, pod kątem
prawidłowości złożonego pod oświadczeniem JEDZ podpisu - była wadliwa. ”

WYROK KIO Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R. KIO 2428/18; KIO 
1084/17; 
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„ Do czasu formalnego wycofania przez Europejski Instytut Standardów Technicznych (ETSI)
algorytm SHA-1 spełnia wymogi dla walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych z art. 32
eIDAS. Należy odróżnić sytuacje awaryjnego wycofania skompromitowanych algorytmów
kryptograficznych wobec których udowodniono, że nie zapewniają one wymaganego poziomu
bezpieczeństwa od procesów stopniowej migracji na algorytmy zapewniające większy poziom
bezpieczeństwa.
W przypadku SHA-1 mamy do czynienia z drugim przypadkiem, to znaczy rekomendacji przejścia 
ze stosowania tego algorytmu na rzecz kolejnych generacji algorytmu funkcji skrótu (np. SHA-2, 
SHA-3). Umożliwi to ewolucyjne przejście aplikacji oraz urządzeń do składania i weryfikacji 
podpisów elektronicznych na wyższy poziom zabezpieczeń.”

OPINIA MINISTERSTWA CYFRYZACJI – SHA-1
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„W konsekwencji w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, jednolite europejskie dokumenty zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty
występujące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastosowaniem algorytm SHA-1, są dokumentami prawidłowo
podpisanymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności nie jest
dopuszczalne odrzucenie oferty z tego tylko powodu, że została opatrzona podpisem kwalifikowanym,
w którym zastosowano algorytm funkcji skrótu SHA-1.”

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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„ Odnosząc się do podnoszonego w odwołaniu zarzutu naruszenia art. 10a ust.5 ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 2 i 3

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE1 nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym
dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie elDAS), Izba zgodziła się z Odwołującym, że Zamawiający niezasadnie uznał,
że złożony przez wykonawcę w postępowaniu dokument JEDZ podmiotu użyczającego zasoby (trzeciego), podpisany
został w sposób nieprawidłowy, albowiem dokument opatrzony został ważnym podpisem kwalifikowanym, zgodnie z
wymogami prawa. Potwierdza to ustalenie Zamawiającego na które wskazał w decyzji z dnia 18.01.2019 r. dotyczącej
wykluczenia wykonawcy z Postępowania. W treści pisma przedstawił bowiem - jak już wskazano - rzut ekranu z
programu proCentrum, którym poddał weryfikacji złożony podpis elektroniczny, co prawda dla potwierdzenia
zastosowania w podpisie algorytmu SHA-1, jednakże w oknie dotyczącym wyniku końcowego co do podpisu
znajduje się informacje, że podpis został pozytywnie zweryfikowany. Izba zwraca także uwagę, że wskazywane
rozporządzenie elDAS w art. 32 ust.1 określa wymagania rozstrzygające o uznaniu podpisu elektronicznego za
kwalifikowany podpis elektroniczny. Przepis ten nie wymaga (podobnie art. 10a ust.5 ustawy Pzp) dla ważności i
uznania kwalifikowanego statusu podpisu elektronicznego, aby podpis ten musiał spełniać konkretnie wskazane
standardy techniczne, ani też nie wskazuje żadnych "zabronionych" czy "dopuszczonych" algorytmów
kryptograficznych (w tym spornego SHA-2), których zastosowanie (lub brak) uniemożliwia uznanie podpisu za podpis
kwalifikowany, a w konsekwencji za ważny podpis.

WYROK KIO Z DNIA 13 LUTEGO 2019 R. KIO 137/19; 
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Tym samym stwierdzenie ważności i prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na gruncie
ustawy Pzp (w tym wskazanego art. 10a ust.5 ustawy Pzp) powinno być oceniane (uwzględniając przepisy
rozporządzenia elDAS) poprzez wynik walidacji — przeprowadzonej przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania
w ramach świadczonej kwalifikowanej usługi walidacji — danego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W stanie
faktycznym sprawy wynik walidacji był pozytywny.

Także odnośnie trzeciego z naruszeń art. 137 ust.1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Izba
zgodziła się z Odwołującym, że przepis ten nie nakłada sankcji nieważności na podpisy złożone po dniu 1 lipca 2018 r. z
uwierzytelnieniem wyłącznie przy użyciu algorytmu SHA-1. Z brzmienia tego przepisu nie można także wywieźć
podstaw dla nieuznawania podpisu utworzonego z zastosowaniem funkcji skrótu SHA-1. Izba zwraca uwagę, że
ustawa ta w art. 18 ust.1 stanowi, że: "Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą
certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu". Z kolei w jej art. 132
ust.1 ustawodawca stwierdza, że: "Zaświadczenia certyfikacyjne, poświadczenia elektroniczne i certyfikaty wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym zachowują ważność przez okres w
nich wskazany, o ile nie zostaną unieważnione".

WYROK KIO Z DNIA 13 LUTEGO 2019 R. KIO 137/19; 
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Nie można zatem odmówić podpisowi elektronicznemu statusu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a już tym
bardziej jego ważności wyłącznie na podstawie oceny Zamawiającego, że podpis nie poddaje się walidacji przy
zastosowaniu algorytmu SHA-2 - w sytuacji gdy taki podpis został złożony w okresie ważności certyfikatu. Wytyczna,
aby przejść na weryfikację z użyciem SHA-2, nie rodzi, zdaniem Izby, skutku w postaci nieważności podpisu, tym
bardziej, że wg obecnej wiedzy technicznej nadal uznaje się ten podpis za wystarczająco bezpieczny. ”

WYROK KIO Z DNIA 13 LUTEGO 2019 R. KIO 137/19; 
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„Spór pomiędzy stronami dotyczył formy, w jakiej została sporządzona oferta złożona przez odwołującego. Odwołujący

utrzymywał, że sporządził swą ofertę w oryginale w prawidłowej formie elektronicznej. Zamawiający natomiast
utrzymywał, że oferta odwołującego została sporządzona w formie kopii oryginalnej oferty sporządzonej uprzednio w
formie pisemnej, która została jedynie poświadczona elektronicznie za zgodność z oryginałem

Podkreślenia wymagało, że na skanach formularza ofertowego, cenowego i specyfikacji technicznej znajdował się
zeskanowany podpis własnoręczny prezesa zarządu odwołującego - pana Z... C.... Na skanach pozostałych
dokumentów znajdowała się zeskanowana adnotacja "za zgodność z oryginałem" wraz z
zeskanowanym podpisem własnoręcznym prezesa zarządu odwołującego. Ustalono ponadto, że plik pdf został
podpisany elektronicznie przez pana Z... C... - prezesa zarządu odwołującego.

Zdaniem Izby, w tej sytuacji zamawiający prawidłowo ocenił, że tak sporządzona i złożona oferta podlegała odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako sprzeczna z ustawą.

WYROK KIO Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. KIO 2611/18; 
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Podkreślenia wymagało, że - jak wynika z przywołanego przepisu - dla zachowania prawidłowej formy oferty nie
wystarcza opatrzenie dokumentu w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawodawca
wyraźnie wskazał także, że istotnym jest aby oferta została "sporządzona" w postaci elektronicznej. Słowo "sporządzenie"
niewątpliwie należy odróżnić od słowa "złożenie". Zdaniem Izby pojęcie "sporządzenie" należy utożsamiać z wytworzeniem,
powstaniem oświadczenia. Istotna jest zatem także pierwotna postać oferty.

Na takie rozumienie wskazują także przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych z 27 czerwca 2017 r. Co warte podkreślenia, również w tym akcie prawnym normodawca akcentuje znamię
"sporządzenia". W § 5 tego aktu prawnego czytamy, że:

1 . Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub
oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie
jej kwalifikowanympodpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. .

WYROK KIO Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. KIO 2611/18; 



36

Z przywołanego przepisu wynika, że wersję elektroniczną dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w innej
formie niż elektroniczna, normodawca określa mianem "elektronicznej kopii posiadanego dokumentu". Powyższej
kwalifikacji nie zmienia opatrzenie tak stworzonej elektronicznej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Normodawca przesądził bowiem w ust. 2 przywołanego przepisu, że podpis ten należy traktować wyłącznie
jako poświadczenie elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Na konieczność traktowania
zeskanowanego dokumentu pisemnego jako elektronicznej kopii wskazują także zapisy uzasadnień do projektów
aktów wykonawczych do ustawy Pzp”.

WYROK KIO Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. KIO 2611/18; 
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„Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

1) art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 78[1] kc oraz § 5 Rozporządzenia
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, z uwagi na uznanie,
że oferta Odwołującego stanowiła kopię oryginalnej oferty w formie papierowej poświadczoną za zgodność
z oryginałem w formie elektronicznej, podczas gdy ofertaOdwołującego została sporządzona w postaci elektronicznej
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożona w oryginale, a tym samym zgodnie z art. 10a ust. 5
ustawy Pzp;

2) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie oferty Odwołującego, z uwagi
na to, iż nie została ona złożona w formie określonej w SIWZ, podczas gdy dyspozycja art. 89 ust. 1 .pkt 2 ustawy
Pzp odnosi się jedynie do odrzucenia oferty, jeżeli treść oferty, nie zaś lei forma, nie odpowiada treści SIWZ,
ewentualnie, w przypadku uznania, iż dyspozycja art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawiera w sobie także niezgodność
formy złożonej oferty z treścią SIWZ, poprzez uznanie iż stanowiła ona skan dokumentu (tj. oryginału oferty), który
Odwołujący opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a tym samym była sprzeczna z zapisami rozdziału XVI
ust. 3, 21 i 23 SIWZ, podczas gdy oferta Odwołującego stanowi oryginał oferty sporządzonej w postaci elektronicznej
i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie zaś jej skan, a tym samym jest zgodna z zapisami rozdziału
XVI ust. 3, 21 i 23 SIWZ.
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Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, istotnym zagadnieniem
wymagającym rozstrzygnięcia była kwestia oceny czy Zamawiający miał dostateczne podstawy prawne do
odrzucenia oferty Przystępującego z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ.

Izba ustaliła w zakresie koniecznym do rozpoznania przedmiotowej sprawy, że Zamawiający w rozdziale XVI ust.3 SIWZ
postanowił, że wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę uprawnioną, pod rygorem nieważności.

Jednocześnie Izba stwierdziła, że Zamawiający w rozdziale XVI ust.21 pkt 1 SIWZ postanowił, że wykonawca
zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty i oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną wypełniony formularz
ofertowy - wzór określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Nadto, Izba ustaliła, że w Zamawiający rozdziale XVI ust.23 SIWZ zawarł zastrzeżenie, że nie dopuszcza możliwości
złożenia skanu dokumentów wskazanych w ust.21 opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYROK KIO Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R. KIO 203/19; 
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Na tle powyższego stanu faktycznego wymaga wskazania, że według słownika języka polskiego Wydawnictwa
Naukowego PWN skan to plik komputerowy powstający w wyniku skanowania jakiegoś obrazu graficznego.

Natomiast, zgodnie z art.773 kodeksu cywilnego dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej
treścią.

W kontekście powyższego należało uznać, że Odwołujący złożył skan formularza ofertowego(dokumentu), co
oświadczył również jednoznacznie na rozprawie, wskazanego w ust.21 opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób sprzeczny z rozdziałem XVI ust.3 pkt 1 i ust.23 SIWZ.

Według zapatrywania Izby w sprawie tej istotne znaczenie dla jej rozstrzygnięcia miała okoliczność
sporządzenia skanu, którą to postać Zamawiający w rozdziale XVI ust.3 pkt 1 i ust.23 SIWZ potraktował jako nie
mieszczącą się w treści przepisu art.10a ust.5 ustawy Pzp, który stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Rozpoznając przedmiotową sprawę, Izba doszła do przekonania, że jeżeli takie rozumienie kwestionowanych
postanowień SIWZ budziły wątpliwości Odwołującego, to mógł on skorzystać na etapie jej przygotowywania z
dyspozycji art. 38 ust.1 zd.1 ustawy Pzp i zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Natomiast, jeżeli nie przyjęcie skanu jako dokumentu w postaci elektronicznej ze znanych Odwołującemu powodów
było nie do przyjęcia na etapie konstruowania SIWZ, mógł on również skorzystać we właściwym czasie ze środka
ochrony prawnej.

Jeżeli tego nie uczynił, to zasady tak ustalone w SIWZ obowiązują wszystkich wykonawców na równych zasadach i nie
mogą podlegać zamianom.

W związku z tym, Izba stanęła na stanowisku, że Zamawiający miał dostateczną podstawę prawną do zastosowania
przepisu art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Przechodząc dalej do rozpoznania zarzutu naruszenia art. 78[1] kc i § 5 rozporządzenia, należało wskazać, że przepisy
te w ogóle nie stanowiły podstawy prawnej czynności Zamawiającego odrzucenia oferty Odwołującego, a wobec tego
Izba nie mogła stwierdzić ich naruszenia.
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Izba podzieliła argumentację Odwołującego co do braku zachowania wymogów w zakresie formy złożonej przez R... sp.
z o.o. oferty. Zgodnie z pkt XI. ust. 3 SIWZ, Zamawiający wymagał, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami -
pod rygorem jej odrzucenia - była sporządzona w języku polskim i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobą upoważnioną do reprezentowania wykonawcy wobec osób trzecich. Przywołać należy
także, iż zgodnie z art. 10 a ust. 5 Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, w tym
JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i podpisuje bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Podkreślić należy, że wymóg, wynikający z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp dotyczy nie tyle samego przekazania
(doręczenia) oferty w postaci elektronicznej, ale odnosi się do "sporządzenia" oferty w postaci elektronicznej. Wymóg,
wynikający z art. 10a ust. 5 Pzp, sporządzenia oferty w postaci elektronicznej dotyczy ofert, wniosków o dopuszczenie
do udziału, oświadczenia wykonawcy w tym dokumentu JEDZ, podczas gdy formę pozostałych, składanych przez
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów reguluje § 14 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 1126). Zgodnie, ze zmienioną
rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1993),
treścią § 14 ust. 2 tego rozporządzenia dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

WYROK KIO Z DNIA 13 LUTEGO 2019 R. KIO 169/19; 
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Zauważyć trzeba, że rozróżnienie w zakresie formy składanych dokumentów na formę pisemną lub kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem nie jest niczym nowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego. Dotychczas, przed wejściem w życie przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych, istniał
wymóg złożenia oferty i oświadczeń wykonawcy w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub w
postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznej (uchylony art. 82 ust 2 Pzp) a jednocześnie
rozporządzenie w sprawie dokumentów dopuszczało złożenie niektórych dokumentów w kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, wskazując, że poświadczenie następuje w formie pisemnej lub elektronicznej (§ 14 ust. 1 - 4
rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (..).

Wskazać wreszcie trzeba, że przepis art. 781 kc wyraźnie rozróżnia formę pisemną od formy elektronicznej, przy czym
formy te nie są w pełni ekwiwalentne. Oznacza to, że sporządzenie dokumentu w formie pisemnej w sytuacji
zastrzeżenia formy elektronicznej nie wywołuje tych samych skutków przewidzianych dla czynności prawnej. O ile
złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej spełnia wymagania stawiane formie pisemnej bez względu na
rygor, o tyle złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej może już nie spełniać wymagań formy elektronicznej, co
ma istotne znaczenie, w sytuacji, gdy formę elektroniczną zastrzeżono ad solemnitatem. Przy czym dla zachowania
formy elektronicznej niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek tj. złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej oraz opatrzenie składanego oświadczenia woli kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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W analizowanym stanie faktycznym, zamawiający zastrzegł pod rygorem nieważności, iż oferta musi być sporządzona
w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy wobec osób trzecich. Zastrzeżenie takiej treści jest zgodne z wymaganiami art. 10a ust. 5
Pzp.

Wykonawca R... Sp. z o.o. sporządził Formularzy oferty w formie papierowej podpisanej własnoręcznie, który to
dokument został następnie zeskanowany ("zdigitalizowany") i przesłany Zamawiającemu z właściwym podpisem
elektronicznym. W ocenie Izby w tej sytuacji mamy do czynienia jedynie z przesłaniem elektronicznej
(zdigitalizowanej) kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Nie ulega bowiem
wątpliwości, iż oryginał tego dokumentu istnieje i został sporządzony w formie pisemnej, a nie w formie
elektronicznej, o której mowa w art. 10 a ust. 5 Pzp. Dokument oferty zamieszczony na Platformie zakupowej
przez wykonawcę R... stanowi kopię oryginalnej oferty sporządzonej w formie pisemnej, poświadczonej za zgodność
z oryginałem w formie elektronicznej. Przekazanie skanu oferty sporządzonej i podpisanej w formie tradycyjnej
w świetle ww. przepisu, nie może zostać uznane za złożenie oferty w formie przewidzianej w art. 78[1] kc, w zgodzie
z przepisami Pzp oraz aktów wykonawczych. Z tych względów oferta złożona przez wykonawcę R... podlega odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp jako niezgodna z ustawą.
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44

Odnosząc się do zarzutu zaniechania odrzucenia oferty wybranego wykonawcy, pomimo że oferta wybranego
wykonawcy jest nieważna i niezgodna z przepisami ustawy Pzp, gdyż została złożona bez zachowania postaci
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym Izba ustaliła, co następuje.

Wykonawca A... Sp. z o.o. z siedzibą w Wa... złożył ofertę w formie pliku w formacie pdf, który został opatrzony
podpisem elektronicznym wystawionym na rzecz p. Z... E... J.... Na ww. plik składały się zeskanowane następujące
dokumenty: wypełniony formularz ofertowy podpisany własnoręcznie przez p. K... J..., wypełniony jednolity europejski
dokument zamówienia podpisany własnoręcznie przez p. K... J..., formularze cenowe podpisane własnoręcznie przez p.
K... J..., pełnomocnictwa dla p. K... J..., p. Z... J... oraz p. M... K..., na których znajdowała się zeskanowana adnotacja "za
zgodność z oryginałem" wraz z podpisem własnoręcznym Pani K... J... oraz gwarancje wadialne, na których znajdowała
się zeskanowana adnotacja "za zgodność z oryginałem" wraz z podpisem własnoręcznym Pani K... J.... Nadto, w
kolejnych plikach w formacie pdf znajdowały się m.in. pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu dla p. K...
J..., p. Z... J... oraz p. M... K..., udzielone przez wiceprezesa zarządu spółki - p. W... S..., podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

WYROK KIO Z DNIA 8 LUTEGO 2019 R. KIO 119/19; 
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Dalej, Izba podnosi, że w niniejszym stanie faktycznym czynność wydruku, a następnie ponownego
zeskanowania oferty nie przesądza o tym, iż dokument nie został sporządzony w postaci elektronicznej. Skoro
wykonawca elektronicznie, za pomocą platformy, złożył ofertę, która w formacie pdf została podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym to nie ma podstaw do przyjęcia, że oferta została złożona z naruszeniem
przepisów prawa. Oferta Przystępującego została sporządzona w postaci elektronicznej oraz opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie warunki wymagane przez ustawodawcę zostały spełnione.
Nadto, specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie określała katalogu formatów, a także nie odsyłała
dobrowolnie do załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oznacza to, że
wykonawcy w niniejszym postępowaniu mogli przygotować ofertę i załączyć ją w dowolnym wybranym przez siebie
formacie, w tym w formacie pdf.
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Należy także wskazać, że aktualnie ustawodawca w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp posługuje się pojęciem "sporządzenia".
W braku jednoznacznego zdefiniowania ww. pojęcia przez samego ustawodawcę pomocna przy określeniu
interpretacji tego przepisu może być wykładnia funkcjonalna, polegająca na ustalaniu znaczenia przepisu w oparciu
o przesłanki, które decydują o funkcji danego przepisu. W toku tej wykładni należy odwołać się do celu jaki ma
spełnić przepis. Szczególnym rodzajem wykładni funkcjonalnej jest wykładnia celowościowa, odwołująca się do
skutku, jaki zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy ma osiągnąć interpretowana norma. Bez wątpienia celem
elektronizacji zamówień było sprawne przeprowadzenie postępowań. Intencją ustawodawcy było ich uproszczenie
przy zachowaniu minimum formalizmu niezbędnego dla zachowania zasady przejrzystości. Zgodnie z uzasadnieniem
do ustawy zmieniającej ustawę Pzp z dnia 19 stycznia 2015 r. najważniejsze zmiany wprowadzane dyrektywami
obejmują uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co przyniesie korzyści
zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom poprzez m.in. zmniejszenie
obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, a także zapewnienia lepszego dostępu do
rynku mniejszym podmiotom.
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Należy również podkreślić pewną niekonsekwencję ustawodawcy, bowiem w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp posługuje się
sformułowaniem "sporządza się", natomiast już w art. 18 ust.4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp
oraz niektórych innych ustaw posługuje się sformułowaniem "składa się". Z kolei art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
wymaga, aby specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała opis sposobu przygotowania ofert, a także
miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Równocześnie przykładowo art. 43 ustawy Pzp określa terminy
składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. W ocenie Izby w
takiej sytuacji wąska interpretacja pojęcia "sporządza się" jest zbyt daleko idąca, bowiem sporządzenie może oznaczać
także po prostu wprowadzenie do systemu, niezależnie od sposobu. Istotna jest intencja woli składającego podpis,
treść oświadczenia woli oraz fakt, iż zostało ono sporządzone w wymaganej formie, to jest w postaci elektronicznej
podpisanej podpisem kwalifikowanym. Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności
prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia tę wolę, w tym w postaci elektronicznej.
Zważywszy zaś na art. 65 Kodeksu cywilnego oraz okoliczności złożenia oświadczenia woli, jakim jest oferta,
Zamawiający słusznie uznał, iż intencją wykonawcy było złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, którą
sporządzono w postaci elektronicznej.
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Należy również zauważyć, że oferta w formie papierowej została podpisana przez p. K... J..., natomiast w formie pdf
została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez p. Z... E... J.... Zatem nie sposób uznać, iż doszło do
scalenia dwóch form, gdyż podpisywały się dwie różne osoby. Zamawiający podnosił, że nie dysponuje
własnoręcznym podpisem p. K... J..., gdyż nie posiada formy papierowej oferty. Skoro zaś przepisy rozporządzenia
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej nie obowiązywały, nie istnieje podstawa prawna nadająca
podpisowi p. Z... E... J... znaczenie poświadczania. Nadto, poświadcza się dokumenty, które zostały
niejako wprowadzone do obrotu. Jeśli więc oferta Przystępującego stanowi jego oświadczenie woli, z którego treścią
zapoznał się Zamawiający po dokonaniu czynności otwarcia ofert, to dokument ten dopiero w tym momencie został
wprowadzony do obrotu. Nie można więc uznać za prawidłowe poświadczanie za zgodność oryginałem dokumentu,
który nie został wprowadzony do obrotu.
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Zarzuty:
1) art. 10a ust. 5 Pzp w związku z art. 66 i art. 60 Kodeksu cywilnego (zwanego dalej "KC") w związku z art.
14 ust. 1 Pzp przez ich błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że możliwe jest wyrażenie przez
wykonawcę oświadczenia woli w postaci oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 Pzp (sporządzenie oferty),
zanim oświadczenie wykonawcy uzyska postać elektroniczną i zostanie opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie powołanych powyżej przepisów
polegające na uznaniu, że odwołujący sporządził ofertę już w momencie jej podpisania własnoręcznym
podpisem przez osoby uprawnione do reprezentacji odwołującego i w ten sposób oferta ta uzyskała "byt
prawny";
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Zarzuty:
2) art. 10a ust. 5 Pzp w związku z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.; dalej
zwane jako: "Rozporządzenie ws. środków komunikacji elektronicznej") w związku z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247; dalej zwane jako:
"Rozporządzenie ws. interoperacyjności"), przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oferta
sporządzona w formacie pdf poprzez zeskanowanie do pliku w tym formacie wypełnionego, wydrukowanego i
podpisanego formularza oferty, która została następnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
nie stanowi dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 10aust. 5 Pzp, podczas
gdy, stosownie do § 4 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, dokumenty elektroniczne
przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego w
ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym
postępowanie o udzielenie zamówienia, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w
Rozporządzeniu ws. interoperacyjności, które w załączniku nr 2 "Formaty danych oraz standardy zapewniające
dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do
realizacji zadań publicznych" przewiduje stosowanie m.in. dokumentów tekstowo-graficznych jako pliki typu pdf
oraz podpisu elektronicznego dokumentów w formacie PDF, nie wprowadzając jednocześnie żadnych ograniczeń
odnośnie sposobu sporządzenia pliku typu pdf, w tym w szczególności nie wykluczając sporządzenia takiego
pliku poprzez zeskanowanie do niego wydrukowanego dokumentu;
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Izba uznała, że w przedmiotowej sprawie odwołujący sporządził ofertę zgodnie z przepisem zawartym w art. 10a ust. 5
Pzp. Nie ma przy tym znaczenia wcześniejsze wydrukowanie przygotowanego na potrzeby postępowania, formularza
ofertowego i podpisanie go przez upoważnioną osobę poprzez złożenie przez nią podpisu własnoręcznego. Jak
wskazano powyżej brak zachowania formy przewidzianej w art. 10a ust. 5 Pzp sankcjonowany jest nieważnością
czynności wykonawcy, tym samym oferta będąca przecież oświadczeniem woli w rozumieniu art. 60 KC, sporządzona
w postaci papierowej jest nieważna. W związku z tym nie może ona wywoływać żadnych skutków prawnych w tym
także być uznana za oryginał oferty. Oryginał oferty został sporządzony dopiero po spełnieniu wymogów określonych
w art. 10a ust. 5 Pzp, tj. po nadaniu ofercie postaci elektronicznej i opatrzeniu jej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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W ocenie Izby zaprezentowana powyżej wykładnia art. 10a ust. 5 Pzp tworzy funkcjonalną i logiczną całość z
przepisami Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, wydanego na podstawie art. 10g Pzp.
Rozporządzenie to odnosi się do oświadczeń wskazanych w art. 10a ust. 5 Pzp, w tym do oferty wyłącznie w § 3, który
dotyczy wymagań przekazywania tych oświadczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast
wskazane przez zamawiającego w informacji z dnia 6 lutego 2019 r. o odrzuceniu oferty odwołującego ust. 1 i 2 § 5
Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, w których jest mowa o elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia nie odnoszą się do oferty. Przepisy zawarte w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia ws. środków komunikacji
elektronicznej odnoszą się dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co wprost wynika z § 5 ust. 1 tego
rozporządzenia. Takie rozumienie tych przepisów wynika z tego, że sama Pzp w swojej treści wszędzie gdzie odwołuje
się do oferty używa właśnie tego określenia i nie stosuje go zamiennie z określeniem oświadczenie. Ponadto art. 25
ust. 1 wskazany w § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej odnosi się wyłącznie do
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które mają potwierdzać: spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. Dodatkowo należy wskazać,
że oferta nie może stanowić dokumentu lub oświadczenia w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp ponieważ pogląd przeciwny
kłóciłby się z całą logiką stosowania Pzp, która przejawia choćby w art. 26 ust. 1 Pzp, który wyraźnie rozdziela ofertę od
dokumentów lub oświadczeń w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp składanych na żądanie zamawiającego przez wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, wyraźnie po złożeniu oferty lub w art. 26 ust. 3 Pzp, który w przypadku
utożsamienia oferty z ww. dokumentami i oświadczeniami dawałby możliwość jej uzupełnienia co rażąco kłóciłoby się
z przepisami Pzp dotyczącymi chociażby braku możliwości negocjowania treści oferty.
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Odnosząc się do kwestii dotyczącej postaci elektronicznej należy wskazać, że pomimo tego, iż art. 10a ust. 5 Pzp
stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 78[1] § 1 KC to oba te przepisy używają tego samego określenia tzn.
postać elektroniczna i nie różnicują wymagań co do jego rozumienia w kontekście sporządzenia oferty (oświadczenia
woli). Ponadto mając na uwadze § 4 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, dokumenty
elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 tego
rozporządzenia, tj. wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu lub w SIWZ albo w innym dokumencie
rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, tj. w Rozporządzeniu ws. interoperacyjności. W załączniku nr 2 do Rozporządzenia ws.
interoperacyjności pn. "Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych
za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych" ustawodawca przewidział, iż w
celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne stosuje się dokumenty m.in.
formacie .pdf, natomiast do elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu, opatrywania pieczęcią elektroniczną i
szyfrowania dokumentów elektronicznych stosuje się m.in. podpis elektroniczny dokumentów w formacie PDF oraz
podpis elektroniczny wykorzystujący kontener ZIP. Wobec faktu, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń
odnośnie sposobu sporządzenia dokumentu w postaci elektronicznej, w tym pliku w formacie .pdf, a w szczególności
nie wykluczył sporządzenia takiego pliku poprzez zeskanowanie do niego wydrukowanego dokumentu, Izba przyjmując
stanowisko odwołującego za własne stwierdziła, iż odmówienie ofercie odwołującego przymiotu dokumentu
sporządzonego w postaci elektronicznej, nie znajduje podstawy prawnej i stanowi naruszenie wyżej przywołanych
przepisów art. 10a ust. 5 Pzp w zw. z § 4 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej w zw. z załącznikiem
nr 2 do Rozporządzenia ws. interoperacyjności.
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Dodatkowo należy wskazać, że wzór formularza ofertowego został co prawda udostępniony przez zamawiającego w
formacie edytowalnym (doc.), niemniej na jego ostatniej stronie znajdowało się wykropkowane miejsce z adnotacją
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Taka konstrukcja formularza mogła skłonić
niektórych wykonawców, którzy przygotowując oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są w
dość szczególny sposób wyczuleni na stosowany przez niektórych zamawiających przesadny formalizm przy badaniu i
ocenie ofert, do sporządzenia oferty w sposób dokonany przez odwołującego. Niemniej sposób procedowania
odwołującego przy sporządzaniu oferty w przedmiotowym postępowaniu z przyczyn opisanych powyżej nie dawał
zamawiającemu podstaw do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp i stanowił co
najwyżej pewne wypaczenie idei elektronizacji, która docelowo powinna zakładać przyspieszenie i uproszczenie
komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami poprzez całkowite "wyeliminowanie papieru" z postępowania
przetargowego. Proces elektronizacji zamówień publicznych nie jest celem samym sobie, a ma jedynie docelowo
właśnie tę komunikację usprawnić w sposób, który nie narusza przepisów Pzp, a szczególnie zasad określonych w jej
art. 7. Tym samym Izba uznała, że odwołanie należy uwzględnić i w związku ze stwierdzonymi naruszeniami
art. 10a ust. 5 Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, art. 7 ust. 1 Pzp oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. środków komunikacji
elektronicznej, nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz dokonanie
ponownej oceny ofert w postępowaniu z uwzględnieniem oferty odwołującego
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Odnosząc się do kwestii dotyczącej postaci elektronicznej należy wskazać, że pomimo tego, iż art. 10a ust. 5 Pzp
stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 78[1] § 1 KC to oba te przepisy używają tego samego określenia tzn.
postać elektroniczna i nie różnicują wymagań co do jego rozumienia w kontekście sporządzenia oferty (oświadczenia
woli). Ponadto mając na uwadze § 4 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, dokumenty
elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 tego
rozporządzenia, tj. wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu lub w SIWZ albo w innym dokumencie
rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, tj. w Rozporządzeniu ws. interoperacyjności. W załączniku nr 2 do Rozporządzenia ws.
interoperacyjności pn. "Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych
za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych" ustawodawca przewidział, iż w
celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne stosuje się dokumenty m.in.
formacie .pdf, natomiast do elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu, opatrywania pieczęcią elektroniczną i
szyfrowania dokumentów elektronicznych stosuje się m.in. podpis elektroniczny dokumentów w formacie PDF oraz
podpis elektroniczny wykorzystujący kontener ZIP. Wobec faktu, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń
odnośnie sposobu sporządzenia dokumentu w postaci elektronicznej, w tym pliku w formacie .pdf, a w szczególności
nie wykluczył sporządzenia takiego pliku poprzez zeskanowanie do niego wydrukowanego dokumentu, Izba przyjmując
stanowisko odwołującego za własne stwierdziła, iż odmówienie ofercie odwołującego przymiotu dokumentu
sporządzonego w postaci elektronicznej, nie znajduje podstawy prawnej i stanowi naruszenie wyżej przywołanych
przepisów art. 10a ust. 5 Pzp w zw. z § 4 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej w zw. z załącznikiem
nr 2 do Rozporządzenia ws. interoperacyjności.
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Art. 220
§2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia
albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa
wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo
oświadczenia.
§ 3. 23 Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu
elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego
dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia
uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć
elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
§ 4. Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu
lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, o ile złożona kopia nie
pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi
okolicznościami sprawy.

56

USTAWA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT


Art. 19a.

1. W przypadku złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
informacja o osobie i informacja o podmiocie zbiorowym oraz inne pisma w postępowaniu toczącym się na
podstawie tego zapytania lub wniosku są składane i doręczane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego. Przepisy art. 19 ust. 2c, 3a i 4 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo uznaje się za
doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego
potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w
systemie teleinformatycznym.
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USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM



Art. 20 ust. 3.
Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
do ich wydania.
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USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM



§ 7.

Zaświadczenie doręczane w formie dokumentu elektronicznego jest uwierzytelniane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
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ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY 
PODATKOWE



Art. 50 ust. 4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w
formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.

Art. 50 ust. 4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, przez
udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu:
1)danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję;
2)typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru;
3)daty wydania zaświadczenia lub decyzji.
4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez
Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, umożliwiające ich weryfikację w sposób
określony w tym przepisie.

60

USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
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„ 1. Złożenia przez odwołującego zaświadczenia ZUS w formie wydruku z systemu ZUS, poświadczonego
przez niego za zgodność z oryginałem, a następnie - na wezwanie zamawiającego - złożenie tego
zaświadczenia w postaci pliku wgranego na płytę CD, jest wystarczające aby nie podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Złożone przez wykonawcę zaświadczenie wydane w formie elektronicznej na podstawie art. 217 i 218

KPA, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wskazaną w treści zaświadczenia,
które było możliwe do zweryfikowania przy wykorzystaniu oprogramowania do weryfikacji podpisu,
złożone w postaci wydruku, mogło i powinno posłużyć zamawiającemu do oceny, czy istnieją przesłanki
wykluczenia tego wykonawcy z postępowania. W sytuacji, gdy zaświadczenie potwierdza brak zaległości
w opłacaniu składek ZUS, to powinien uznać, iż wykonawca wykazał, iż nie naruszył obowiązków
dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, tj. wykazał brak podstaw
wykluczenia go z postępowania.
3. Nie można obciążać negatywnym konsekwencjami wykonawcy, w sytuacji, gdy wystosowane przez

niego wezwanie do złożenia/uzupełnienia dokumentów nie zawiera w swej treści wymogu, który
wprawdzie był intencją zamawiającego, jednak nie była ona wyrażona w wezwaniu. Już z tych względów
wykluczenie odwołującego z postępowania należy uznać za niezasadne.”

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 2 STYCZNIA 2019 R. 2578/18
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„1) Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art.
10c ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym równiez ̇ komunikacji w zakresie przekazywania
zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium.

2) Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowan ́ wszczętych po dniu
17 października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

3) Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, ma obowiązek sprecyzować wymagania
dotyczące sposobu wniesienia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ”

OPINIA UZP – WNOSZENIE WADIUM PO 18.10.2018 R.
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„Dokument gwarancji bankowej w formie elektronicznej, dla zrównania go z formą pisemną,
musi spełniać wszystkie wymogi zapewniające, że płynące z niego uprawnienia nie doznają
uszczerbku i że osoba korzystająca z niego będzie mogła polegać na nim tak jak na dokumencie
sporządzonym w formie pisemnej. Wszelkie wymogi formy elektronicznej dokumentu
bankowego muszą być odczytywane łącznie w procesie rekonstrukcji normy uchylającej
zastosowanie formy pisemnej jako wyłącznie właściwej i dopuszczającej stosowanie
równoważnie formy elektronicznej.”

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 R. 
1573/18
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„ W dniu 11 lipca 2018 r. godz. 10:54 wysłano do zamawiającego na adres e-mail przeznaczony do kontaktu (rozdział

XVIII pkt 5 SIWZ), korespondencję elektroniczną w przedmiocie wadium z dwoma załącznikami do wiadomości -
plikiem "W. w formie gwarancji 24-GW-2018.pdf.XAdES" oraz plikiem K.,R..vcf;
IV. W treści złożonej oferty odwołujący w na str. 3 w pkt 10 wskazał, że wniósł wadium w formie e-gwarancji
bankowej, na adres e-mail zamawiającego. Na str. 9 oferty znajduje się oświadczenie odwołującego, w przedmiocie
wniesienia wadium drogą elektroniczną w formie e-gwarancji bankowej BS D..
V. W aktach znajduje się kopia dokumentu GWARANCJA Nr 287/24/GW/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., przedłożona jako
dowód przez odwołującego, zgodnie z którą Bank Spółdzielczy w D., reprezentowany przez prezesa zarządu (D.F.) i
wiceprezesa zarządu (R.K.), udziela odwołującemu gwarancji zabezpieczenia wadium w postępowaniu w wysokości 13
000,00 zł. Gwarancja ta posiada odręczne podpisy w formie parafek na str. 1 oraz odręczne podpisy na str. 2 gwarancji,
osób składających oświadczenie w imieniu banku - prezesa i wiceprezesa.
Na podstawie pkt 6 ppkt 5 gwarancji wygasa ona "automatycznie i całkowicie w przypadku: 5) na skutek zwrotu
oryginału Gwarancji przed upływem terminu jej ważności." Ponadto zgodnie z pkt 8 gwarancji "Gwarancja powinna
być zwrócona Bankowi po jej wygaśnięciu lub dokonaniu całkowitej spłaty zobowiązania."

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 R. 
1573/18
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„W dniu 2 sierpnia 2018 r. zamawiający zawiadomił odwołującego, że odrzuca jego ofertę na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7bp.z.p. W uzasadnieniu zamawiający wskazał, ze w otrzymanej
wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym (rozmiar pliku to ok. 5
kB). Przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego.
Dodatkowo oferta podlega odrzuceniu na podstawie ww. przepisu ustawy, ponieważ wykonawca
nie złożył wadium w sposób prawidłowy, zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 SIWZ, gdzie zamawiający
jednoznacznie określił, że "Wadium, z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale
w siedzibie P. (al. J. (...) W., kancelaria - parter) najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert (...)”

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 R. 
1573/18

https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(89)ust(1)pkt(7(b))&cm=DOCUMENT
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„Zgodnie z art. 81 ust. 1 p.b. gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po
spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą
być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy
do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz
beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Natomiast, na podstawie
art. 81 ust. 2 p.b., udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem
nieważności.

Ponadto udzielenie i potwierdzanie gwarancji bankowych stanowi czynność bankową (art. 5 ust. 1 pkt
4 p.b.), zaś oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane
w postaci elektronicznej (art. 7 ust. 1 p.b.). Istotnym jest również, wobec brzmienia art. 81 ust. 2 p.b.,
iż jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w
formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została
zastrzeżona pod rygorem nieważności (art. 7 ust. 3 p.b.)”.

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 R. 
1573/18

https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(81)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(81)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(5)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(81)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(7)ust(3)&cm=DOCUMENT
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„ Mając na uwadze powyższe uznać należy, że ustawa dopuszcza możliwość złożenia przez
wykonawcę gwarancji bankowej w postaci elektronicznej. Natomiast skutek złożenia
oświadczenia woli w tej postaci jest równoznaczny z zachowaniem formy pisemnej, nawet jeśli
ustawa przewiduje rygor nieważności, gdyż norma art. 7 ust. 3 p.b. eliminuje wątpliwości co do
tego, że złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej spełnia wymagania formalne dla
formy pisemnej, nawet jeśli została ona zastrzeżona w innych przepisach pod rygorem
nieważności. Przepis ten, zrównujący na potrzeby obrotu bankowego formę elektroniczną
z formą pisemną, znajduje w obrocie powszechnym odpowiednik w art. 60 i 781 k.c.”

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 R. 
1573/18

https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(7)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16785996?unitId=art(60)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16785996?unitId=art(78(1))&cm=DOCUMENT


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia,
utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych
z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji
(Dz. U. Nr 236, poz. 2364).
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ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ELEKTRONICZNEGO DOKUMENTU 
BANKOWEGO
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„Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że bankowy dokument elektroniczny w postaci
gwarancji bankowej, spełniający ww. wymogi rozporządzenia dot. elektronicznego dokumentu
bankowego, winien być utrwalony na elektronicznym nośniku informacji i podpisany za pomocą
podpisu elektronicznego, w sposób który zapewniałby przez cały okres przechowywania
dokumentu (czyli co najmniej przez okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium)
możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu, weryfikacji podpisu elektronicznego (lub
danych identyfikujących) oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w gwarancji
wadialnej. Natomiast po upływie okresu przechowywania - usunięty z nośnika, tak aby nie było
możliwe odtworzenie dokumentu. Wykonawca może doręczyć e-gwarancję bankową poprzez
fizyczne przekazanie nośnika informacji z dokumentem (np. płyta CD, pendrive, komputerowy
dysk wymienny) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez e-mail.

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 R. 
1573/18
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„Wniesienie wadium należy uznać za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość
skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających
zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Art. 45 ust. 6 p.z.p.
określa dopuszczalne formy wadium, z których wszystkie powinny w jednakowy sposób
zapewniać zaspokojenie roszczeń zamawiającego i być tak samo łatwo egzekwowalna
jak wadium wniesione w gotówce. Aby tak się stało nie może być jakichkolwiek wątpliwości,
co do tego w jakich okolicznościach, kto, wobec kogo, do jakiej wysokości i za kogo
odpowiada.”

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 27 MARCA 2018 R. 464/18

https://sip.lex.pl//document/17074707?unitId=art(45)ust(6)&cm=DOCUMENT
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„W treści złożonej przez Przystępującego gwarancji nie można znaleźć żadnego powiązania między wnioskodawcą

a ofertą, której gwarancja dotyczy. Mimo że we wstępie gwarancji wnioskodawcę jako zobowiązanego, to lektura
całości dokumentu nie pozwala zdefiniować tego określenia, nie wiadomo o jakiego zobowiązanego (względem kogo
i z jakiego tytułu) chodzi. Nie wynika z niego, aby podstawą wypłaty sumy gwarancyjnej były zdarzenia dotyczące
udziału w postępowaniu podmiotu określonego jako wnioskodawca. Towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdza jedynie,
że gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Beneficjenta
gwarancji w terminie związania ofertą z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co najmniej jednego
z przypadków określonych w art. 46 ust, 4a i 5 ustawy Pzp, nie zostało jednak określone, o czyją ofertę chodzi
i w odniesieniu do jakiego podmiotu mają zaistnieć okoliczności określone w ww. przepisach. Tymczasem określenie,
czyją ofertę gwarancja ma zabezpieczać, jest jej elementem niezbędnym, który nie może być wyinterpretowany
z okoliczności ani potwierdzany późniejszymi oświadczeniami gwaranta, jest to bowiem element tworzący treść
zobowiązania gwaranta i warunkujący skuteczność ewentualnych roszczeń z tytułu wadium.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wadium Przystępującego jest wadliwe z powodu braku możliwości
jego powiązania z ofertą, którą ma zabezpieczać. W związku z tym kwestia podniesiona w odwołaniu, a dotycząca
nieobjęcia gwarancją wszystkich członków Konsorcjum, nie jest w niniejszej sprawie rozstrzygająca, wadium
Przystępującego jest bowiem obarczone wadą dalej idącą. Dopiero w sytuacji, gdyby były podstawy do powiązania
gwarancji z ofertą spółki P., rozstrzygnięcia wymagałoby czy prawidłowo zabezpiecza ona ofertę złożoną przez tę
spółką wspólnie z innym podmiotem. W niniejszej sprawie takiego powiązania nie można odnaleźć.

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 27 MARCA 2018 R. 464/18
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