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AZ.2710.1.3.2019/MS                                                                                   Szczecin, dn. 21.01.2019r. 

         

 
                                                                                       

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup Liofilizatora 
dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu 
współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ 
Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie” 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.12.2018 pod 
numerem 2018/S 248-572708, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
http://bip.muzeum.szczecin.pl; pn.: „Zakup Liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup 
wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” 

 

Pytanie 1:  

Proszę o wyjaśnienie i rozwiązanie kwestii kwalifikowanego podpisu elektronicznego w przypadku 
polegania na zasobach podmiotu zagranicznego, posiadającego siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii.  

W SIWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup liofilizatora dla 
Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu 
współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ 
Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego 
w Szczecinie” widnieje zapis: „świadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku, do którego udostępnia swój potencjał) i braku 
podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony przed 
upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 
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Poinformowano mnie, że w Wielkiej Brytanii „kwalifikowany podpis elektroniczny” nie ma 
zastosowania.  Wobec tego uprzejmie proszę o informację co w takim przypadku możemy zrobić, żeby 
poprawnie złożyć ofertę polegając na podmiocie zagranicznym. 

 

Odpowiedź 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZu , lecz oceny prawnej skuteczności oferty złożonej 
przez Wykonawcę. Należy wskazać, iż wymogiem bezwzględnym zawartym w SIWZ jest złożenie 
wskazanych dokumentów bądź to w formie oryginałów opatrzonym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym bądź kopii poświadczonych za zgodność za pomocą takiego podpisu. 
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