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WYJAŚNIENIA DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

do zapytań kierowanych przez Oferentów   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków  
i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu” 

prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2019.1843 t. j.) 

 
UCHYLAJĄCE POPRZEDNIO UDZIELONĄ ODPOWIEDŹ. 

 
Szanowani Państwo, 

Na zapytania kierowane przez Oferentów w związku postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na: „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, 

budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu” o treści: 

 

„Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem zarażenia koronawirusem  
i wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania wniosków/ ofert w formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ?”  

 

Zamawiający dopuścił w wyjaśnieniu z dnia 16.10.2020 r. możliwość składania ofert  

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: 

zmówienia.srmielec@mielec.sr.gov.pl, zgodnie z rekomendacja Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych.    

 

Po dokonanej ponownie analizie prawnej ww. zagadnienia Zamawiający zmienia swoje 
stanowisko, a tym samym wyklucza możliwość składania ofert w formie pisemnej, podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej – za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej.  
Wyjaśniam, że zgodnie z art. 138a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia w sposób 
przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. W związku z powyższym udzielenie zgody  
na składanie ofert w postaci elektronicznej, za pomocą środka komunikacji elektronicznej może 
nie gwarantować m.in. tego iż nikt nie mógł zapoznać się z treścią ofert przed upływem terminu 
ich otwarcia. 
W związku z powyższym, w celu uniknięcia wątpliwości, co do przejrzystości i obiektywizmu 
Zamawiającego, dopuszcza się wyłącznie składanie ofert w formie pisemnej- jak wskazano  
w Ogłoszeniu.  

Z poważaniem 
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