
            

Konkurs SARP nr 1029

NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI  ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
REWITALIZACJI BUDYNKU STAREJ OCTOWNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA POTRZEBY
MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE

Odpowiedzi na pytania  , które wpłynęły przez Elektroniczną Platformę Konkursową od dnia 
27 do dnia 30 września 2022 r. (kontynuacja numeracji pytań)

PYTANIE NR 3.
Tytuł: Osoba uprawniona do składania oświadczeń
Treść:  Czy wskazana we wniosku o dopuszczenie o udział w konkursie osoba uprawniona
do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  uczestnika  konkursu  to  ta  sama  osoba,  która
podpisuje dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

ODPOWIEDŹ:
Osoba uprawniona, do składania oświadczeń woli  składa je,  a co za tym idzie podpisuje
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  albo  w  swoim  imieniu,  albo  na  podstawie
ważnego pełnomocnictwa, w imieniu osób/osoby, którą reprezentuje.

PYTANIE NR 4.
Tytuł: Pełnomocnik - wymagany podpis elektroniczny
Treść:  Czy ustanowiony Pełnomocnik Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział  
w  konkursie  powinien  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  wniosek  
o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pozostałe dokumenty zgłoszeniowe?

ODPOWIEDŹ:
Tak, Pełnomocnik Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie powinien
podpisać  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  
w konkursie oraz pozostałe dokumenty zgłoszeniowe oraz dołączyć ważne pełnomocnictwo.

PYTANIE NR 5.
Tytuł: Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Treść:  Dzień  dobry,  czy  wszystkie  załączniki  do  konkursu  muszą  być  opatrzone
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  czy  -  jeśli  zalecane  jest  przesłanie  plików  
w formacie PDF - można opatrzyć je normalnym podpisem wraz z np. pieczątką branżową
potwierdzającą przynależność do właściwej izby zawodowej?

ODPOWIEDŹ:
Regulamin konkursu rozdział  III  pkt  2  precyzuje,   które  dokumenty [wszystkie  na etapie
kwalifikacji formalnej] mają być podpisane podpisem kwalifikowanym. Nie można opatrzyć



ich  normalnym,  ręcznym  podpisem  wraz  z  np.  pieczątką  branżową  potwierdzającą
przynależność  do  właściwej  izby  zawodowej,  gdyż  tak  przygotowany  dokument  będzie
wyłącznie elektroniczną kopią formy papierowej dokumentu. Złożenie dokumentów w formie
elektronicznej kopii niesie za sobą skutek w postaci nieważności wniosku o dopuszczenie do
udziału  w  konkursie.  Brak  podpisów  elektronicznych  jest  uchybieniem  nieusuwalnym  i
stanowi podstawę do odrzucenia wniosku.

arch. Borys Wrzeszcz,
                                                sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, 4 października 2022 r.
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