
Katowice 2020-11-02 
 

Wyjaśnienia treści Regulaminu_ nr 2 
 
Dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla 
zamierzenia inwestycyjnego:  
BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH 
 
Prokuratura Okręgowa w Katowicach (Zamawiający) informuje, iż Uczestnicy zwrócili się o 
wyjaśnienie dotyczące wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na 
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zamierzenia inwestycyjnego jw. 
Zamawiający zgodnie z pkt.1.5, Rozdz. I Regulaminu przekazuje treści zapytań wraz z 
udzieloną odpowiedzią: 
 
3. Czy w przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot prawy - spółka zoo - konieczne jest 
uszanowanie pełnomocnika - skoro jestem osobą widniejącą w krs do reprezentowania 
spółki - i to ja podpisuję wniosek (zał 1). 
 
Odpowiedź: Patrz punkt 1.4 Rozdz. II Regulaminu konkursu oraz odpowiedzi nr 1 z 
27.10.2020 roku.  
 

4. Czy (Uczestnicy – dodane) wpisują siebie jako uczestników wspólnie biorących udział czy 
spółkę, numer NIP swój czy spółki w taki przypadku, jeśli siebie jako uczestników to czy 
powinna być gdzieś informacja, że reprezentują spółkę cywilną, czy należy dołączyć umowę 
spółki jako załącznik? 

Odpowiedź: Patrz punkt 1.4 Rozdz. II Regulaminu konkursu oraz odpowiedzi nr 1 z 
27.10.2020. 

5. Czym uzasadnione jest zobligowanie Uczestników Konkursu do złożenia wniosku o 
odpuszczenie do udziału w Konkursie wraz z ewentualnym pełnomocnictwem wyłącznie 
drogą elektroniczną, do czego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu poświadczonego notarialnie (przez notariusza, który składa 
następnie kwalifikowany podpis elektroniczny). 

Odpowiedź: Konieczność zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
wynika z odpowiedzi UZP z dnia 10 stycznia 2020 r. (UZP/DP/026/270(3)/19/AS KW-
115/20, przekazanej SARP Oddział Katowice. Zgodnie, z odpowiedzią UZP:  
 
"Odpowiadając natomiast na pytanie wnioskodawcy dotyczące zagadnienia 
związanego ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wskazać 
należy, że wniosek taki winien być sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powyższe 
wynika z brzmienia art. lOa ust. 5 ustawy Pzp, który jak zostało wskazane powyżej, 
wraz z innymi przepisami dotyczącymi komunikacji elektronicznej, znajduje 
zastosowanie również do przeprowadzania procedury konkursowej”. 
 
 


