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Znacie? To posłuchajcie… 

(i spróbujcie odpowiedzieć) 



Littera scripta manet

Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu wskazał, że wszelkie informacje

przekazywane wykonawcom przez zamawiającego wymagają

opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czy mógł albo czy musiał zawrzeć taką informację?

Jakie są tego skutki?



Tempus fugit

Zamawiający w SWZ zawarł postanowienie: „Aukcja
elektroniczna rozpoczyna się o 10.15 i trwa dwie godziny”.

O której kończy się aukcja?



Qui tacet consentire videtur

Zamawiający żądał wykazania przychodów rocznych w ciągu ostatnich 3 lat
obrotowych nie niższych niż 2 mln zł w każdym roku. Wykonawca, którego
ofertę oceniono najwyżej, wezwany do złożenia dokumentów (rachunku
zysków i strat) nie zrobił tego. Wskazał bowiem, że zamawiający je posiada,
gdyż składał je we wcześniejszym przetargu. Zamawiający wezwał go w trybie
art. 128 ust. 1 do ich uzupełnienia, nie wskazując jednak powodów
konieczności takiego uzupełnienia. Wykonawca nie odpowiedział na
wezwanie, a zamawiający wykluczył go, zaznaczając że:

a. wykonawca nie potwierdził aktualności dokumentów;

b. dokumenty złożone uprzednio nie miały postaci elektronicznej.

Czy wykluczenie jest zasadne?



Alterius contractu nemo obligatur

Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego
o udostępnieniu zasobów, które zostało sporządzone w formie
pisemnej (postaci papierowej). W jaki sposób je złożyć
w postaci elektronicznej?

a. Jako skan bez dodatkowych wymagań;

b. Jako skan poświadczony przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem;

c. Jako skan poświadczony przez notariusza kwalifikowanym
podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem?



Actus omissa forma legis corruit

Podmiot trzeci przekazał wykonawcy wydane w postaci
papierowej zaświadczenie z US i umocował wykonawcę do
poświadczenia skanu tego zaświadczenia za zgodność
z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym
wykonawcy. Pełnomocnictwa udzielono na piśmie (w postaci
papierowej). Kopię – skan pełnomocnictwa, gdyż wynikało to
z zakresu umocowania, potwierdził za zgodność z oryginałem
wykonawca.

Co powinien zrobić zamawiający po otrzymaniu takich
dokumentów?



Ius civile vigilántibus scriptum est

Wykonawca złożył ofertę w formie elektronicznej
– na informatycznym nośniku danych – dostarczając ją
osobiście do siedziby zamawiającego.

Jaki to wywoła skutek?



Ius publicum privatorum pactis mutari non potest

Zamawiający zażądał, aby w konkursie:

a. nieograniczonym – zgłoszenie do udziału w konkursie było
w formie elektronicznej;

b. ograniczonym – wnioski o dopuszczenie do udziału
w konkursie były w formie elektronicznej.

W którym przypadku miał rację?



Wadium 

Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji
ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej bez podpisu
wystawcy gwarancji.

Czy wadium wniesiono prawidłowo?



Wadium (2)

Wykonawca wniósł wadium w formie kopii (skanu) dokumentu
podpisanego odręcznie przez wystawcę, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, przekazując ją środkami komunikacji
elektronicznej.

Czy wadium zostało wniesione prawidłowo?



Dies interpellat pro homine

Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości powyżej progów unijnych
i zwrócił się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

W odpowiedzi:

a) Wykonawca A odpowiedział mailem, że wyraża zgodę, jednak nie przedłużył
ważności wadium.

b) Wykonawca B odpowiedział mailem, że wyraża zgodę i przedłużył ważność
wadium.

c) Wykonawca C odpowiedział pisemnie z podpisem odręcznym i przedłużył
ważność wadium.

d) Wykonawca D odpowiedział, że wyraża zgodę, podpisując oświadczenie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przedłużył ważność wadium.

Które oferty nie podlegają odrzuceniu?



Ex maleficio non oritur contractus

Wykonawca otrzymał od zamawiającego informację mailową,
że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W odpowiedzi
przesłał zamawiającemu informację, iż wybór ten przyjmuje
i wykona zamówienie na warunkach wskazanych w SWZ.

Czy doszło do zawarcia umowy?



Suaviter in modo, fortiter in re

Zamawiający zażądał złożenia ofert w formacie pdf. Wykonawca 
złożył ofertę w formacie doc., a zamawiający odrzucił ofertę na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6.

Czy postąpił słusznie?



Et non facere, facere est

Zamawiający wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na
poprawienie omyłki (niezgodności oferty z dokumentami
zamówienia) i wskazał na obowiązek wyrażenia zgody
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca
wyraził zgodę, przesyłając ją w formie pisemnej.

Czy postąpił właściwie?



Ad solemnitatem, ad eventum, ad probationem

Wykonawca otrzymał od zamawiającego referencje, które
wystawiono z kwalifikowanym podpisem w odrębnym pliku,
a wykonawcy przesłano kopię pliku referencji (bez pliku podpisu)
potwierdzoną przez osobę zatrudnioną u zamawiającego
profilem zaufanym.

Czy można przyjąć referencje w takiej formie?



Clara non sunt interpretanda

Wykonawca, wnioskując o udostępnienie protokołu, zażądał

przekazania oryginału protokołu oraz załączników. Zamawiający

przekazał kopie, mimo że w przypadku niektórych dokumentów

dysponował oryginałami w formie elektronicznej.

Czy takie działania są prawidłowe?



A tak w ogóle…

Ignorantia iuris nocet 



Dziękuję za uwagę


