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Warszawa, 21.11.2022 r. 

 

Dotyczy:  
„Konkursu architektonicznego na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby 
Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie” 

 

 

 

WYJAŚNIENIA 4 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 4 do 5) 

 
 
PYTANIE 4             
Kwalifikowalny podpis elektroniczny 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące prawidłowego sposobu złożenia wniosku o 
dopuszczenia do udziału w konkursie. Czy uczestnik konkursu samodzielnie biorącego udział 
w konkursie, może skorzystać z usługi notariusza przy podpisywaniu wniosku kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym posiadanym przez notariusza. Uczestnik konkursu nie posiada 
kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Proszę o wskazanie prawidłowej procedury tak aby 
wniosek nie został odrzucony. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zasady podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym jak i zasady poświadczenia za 
zgodność podpisem elektronicznym odwzorowania cyfrowego (skanu) podpisanych ręcznie 
dokumentów papierowych określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz.U. z 
2020 poz. 2452).  
 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 2, ppkt 2.1.: 
„W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem, Uczestnik powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 
sporządzony zgodnie co do treści i formy z Załącznikiem nr 3a do Regulaminu. 

 

Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

- Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie, jeżeli jest osobą fizyczną, 

lub 

- osoby/osób upoważnionych zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w 

imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej będącej Uczestnikiem konkursu 

samodzielnie biorącym udział w Konkursie, lub 

- Pełnomocnika działającego w imieniu Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w 
Konkursie.” 
 
Oraz zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 2, ppkt 2.3.: 
„Osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika konkursu (osoba 
upoważniona do reprezentowania Uczestnika konkursu) jest: 

a) Uczestnik konkursu, jeżeli jest osobą fizyczną, 
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b) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania 

oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej będącej 

Uczestnikiem konkursu.” 

 
Organizator informuje także, iż Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie, zgodnie z 
zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział III, pkt 1, ppkt 1.5., może powołać pełnomocnika, 
który w imieniu Uczestnika składa i podpisuje Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 
oraz inne wymagane Regulaminem dokumenty lub/i oświadczenia. 
 
PYTANIE 5             
Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do konkurs. 
Zwracam się z prośbą o informację czy dopuszcza się uzupełnienie złożonego wniosku w 
przypadku błędu związanego z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Dotyczy na 
przykład przypadku gdy kwalifikowalny podpis elektroniczny nie przejdzie weryfikacji, bądź 
omyłkowo nie podpisano jednego z załączonych dokumentów, bądź omyłkowo umieszczono 
podpis na niewłaściwym dokumencie lub pliku, itp. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 3 ppkt 3.3.: 
„Nieprawidłowy podpis pod Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie będzie 
skutkował jego odrzuceniem” 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 3 ppkt 3.3. Sekretarz Konkursu 
wezwie jednorazowo Uczestników konkursu do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień 
wniosków o dopuszczenie.  
Uzupełnienia dotyczyć będą błędnie złożonych lub niezłożonych dokumentów lub/i 
oświadczeń o których mowa w Rozdziale III, pkt 2, ppkt 2.2. w tym także w przypadku 
błędnego podpisu kwalifikowanego lub jego braku. 
 
 
 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 

 


