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Elektronizacja zamówień publicznych – eGwarancja przetargowa
W związku z implementacją dyrektywy 2014/24/UE i zgodnie ze zmianą do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień
publicznych – od 18 października 2018 r. do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym niezbędne będzie składanie wszelkich
dokumentów, ofert, wniosków oraz zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych (tzw. przetargowych) w formie elektronicznej
w odniesieniu do zamówień powyżej progów unijnych.
W praktyce oznacza to, że gwarancje przetargowe dotychczas udzielane przez banki w formie pisemnej mają być udzielone w formie
elektronicznej.
Udzielenie każdego rodzaju gwarancji, w tym gwarancji przetargowej w formie elektronicznej (eGwarancja), jest dostępne
w Citi Handlowy od 1 kwietnia 2017 r.
eGwarancja to elektroniczne doręczenie dokumentu gwarancji poprzez Citi Secure Email; jest opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Do takiej gwarancji załączane jest pełnomocnictwo dla osób podpisanych na dokumencie gwarancji również w formie elektronicznej,
także opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePełnomocnictwo).
Kwalifikowany podpis elektroniczny jest wydany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (Szafir), wpisaną do rejestru Ministerstwa Gospodarki
prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu.

Jak to działa:
1) Należy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji i wybrać opcję eGwarancji.
2) Po wystawieniu gwarancji gotowy dokument oraz ePełnomocnictwo są udostępniane do pobrania na stronie Citi Secure Email.
3) W pierwszym e-mailu zostaną Państwo poinstruowani, jak zarejestrować swoje hasło do logowania.
4) Po rejestracji otrzymają Państwo ogólny e-mail z zawartością/treścią oryginalnego e-maila i z zakodowaną w pliku .pdf gwarancją
przetargową oraz ePełnomocnictwo.
5) Zakodowany w pliku .pdf dokument gwarancji przetargowej oraz ePełnomocnictwo będą opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wydanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Aby skorzystać z eGwarancji, należy:
• należy wskazać adres mailowy, na który ma być wysłana gwarancja.
• odbiorca eGwarancji musi posiadać Adobe PDF Reader (minimum 7.0)
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Electronization of public tender – tender eGuarantee
In connection with the implementation of Directive 2014/24/EU and in line with the Act of 22 June 2016 amending the Public Tender
Law Act, starting from 18 October 2018 participation in a public tender will require submitting all documents, offers, applications,
and collaterals in the form of bank guarantees (tender guarantees) in electronic form for orders above EU thresholds.
In practice, this means that tender guarantees hitherto issued by banks in a writing form are to be issued in electronic form.
Granting of any type of guarantees, including tender guarantees, electronically (eGuarantee) is available at Citi Handlowy from
1 April 2017.
eGuarantee is the electronic delivery of a guarantee document via Citi Secure Email, it bears a qualified electronic signature.
A power of attorney for persons who signed the guarantee document is attached to such a guarantee, it is also in an electronic form
and bears a qualified electronic signature (ePOA).
A qualified electronic signature is issued by the National Clearing House (Szafir), entered into the register of the Minister of Economy
kept by the National Certification Centre. Its legal effect equivalent to a handwritten signature.

How does it work:
1) An Application for a guarantee must be submitted and the eGuarantee option selected.
2) After the issue of the guarantee, a ready document and the ePOA are available for downloading at the Citi Secure Email website.
3) In the first e-mail, you will be guided on how to register your password for logging in.
4) After the registration, you will receive a general email with the content of the original email and the tender guarantee encoded in
a PDF file, and the ePOA.
5) The tender guarantee instrument encoded in a PDF file and the ePOA will bear a qualified electronic signature issued by the
National Clearing House.

In order to use the eGuarantee:
• you should indicate the e-mail address to which the guarantee is to be sent
• the recipient of the eGuarantee must have Adobe PDF Reader (at least version 7.0) .

Citi and Citi Handlowy are registered trademarks of Citigroup Inc., used under license. Citigroup Inc. and its subsidiaries are also entitled to rights to certain other trademarks contained herein. Bank Handlowy
w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of
Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; the share capital is PLN 522,638,400, fully paid-up.

