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 Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 

Do Wykonawcy, z którymi zawierane będą umowy.  
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
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Znak EOP-7MZ-00163-2020 Płock, 16 października 2020 roku 
Dot. Podpisywania umów 

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Płocku, rozpoczyna podpisywanie umów w formie 

elektronicznej tj. z podpisem kwalifikowanym elektronicznym. 

Zgodnie z art. 78(1) § 2 Kodeksu Cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej 

jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Z powyższego wynika, 

że z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej równoważne jest oświadczenie złożone w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych 

podpisowi własnoręcznemu tylko wtedy, gdy posiada określone cechy gwarantujące, że pochodzi 

wyłącznie od osoby składającej ten podpis. Musi on być bezpieczny i weryfikowany za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu, który obowiązuje na dany okres ważności. 

Do zawarcia umowy w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie ważnego 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Możliwe jest również zawarcie umowy w formie mieszanej, 

w której jedna ze stron złoży podpis w formie elektronicznej, a pozostałe strony w formie pisemnej (obie 

te formy mają równoważny skutek prawny). 

Prokurenci ENERGA-OPERATOR S.A. posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, który 

został wystawiony przez uprawnione do tego centrum certyfikujące - KIR Szafir Centrum Obsługi Podpisu 

Elektronicznego Szafir. 

 W praktyce  oznacza to, iż podpisane przez Prokurentów/Pełnomocników umowy z postępowań 

będą przesyłane do Wykonawców mailowo na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym RKW. 

 

Wariant I elektroniczny 

 Wykonawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, więc podpisuje otrzymaną drogą 

mailową umowę  podpisem kwalifikowanym elektronicznym i wysyła maila na adres: 

operator.plock@energa.pl. 
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Wariant II mieszany tj. elektroniczno- papierowy 

Wykonawca nie posiada jeszcze kwalifikowanego podpisu, zatem drukuje otrzymaną mailem 

umowę, podpisuje ją i przesyła na adres: 

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku 

Ul. Wyszogrodzka 106 

09-400 Płock 

 

Wyrażamy nadzieję, że podpisywanie umów za pomocą podpisu kwalifikowanego 

elektronicznego usprawni współpracę przy realizacji umów na obszarze funkcjonowania ENERGA-

OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, a także obniży koszty i opłaty pocztowe oraz pozytywnie wpłynie na 

bezpieczeństwo podczas zagrożenia pandemicznego. 
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