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Art. 39 Pzp

5/3.1.1 Przetarg nieograniczony 
po 18 pa dziernika 2018 r.

Ma gorzata Go y ska -Minkiewicz

S
posób przeprowadzenia przetargu nieograni-

czonego w stosunku do post powa  wszcz tych 

od dnia 18 pa dziernika 2018 r. ró ni si  od tego, 

jak wygl da o to wcze niej. Nie dotyczy to centralnego 

zamawiaj cego, który od pewnego czasu jest zobligo-

wany do stosowania elektronizacji post powa  o udzie-

lenie zamówienia publicznego.

Poni ej omówione zosta y kolejne kroki w post powa-

niu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

wszcz tym od dnia 18 pa dziernika 2018 r., z rozró nie-

niem na zamówienia o warto ci powy ej i poni ej pro-

gów unijnych.

W Poradniku, w rozdzia ach 5, 5/1–5/3, uwzgl dniono 

zmiany wynikaj ce z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo zamówie  publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 

oraz z 2018 r., poz. 1603), dalej: ustawa zmieniaj ca 

ustaw Pzp.

Nadal przetarg nieograniczony – to tryb udzielenia zamó-

wienia, w którym w odpowiedzi na publiczne og oszenie 

o zamówieniu oferty mog  sk ada  wszyscy zaintereso-

wani wykonawcy (art. 39 Pzp). W tym zakresie nie zasz y 

adne zmiany i w dalszym ci gu przetarg nieograni-

czony jest jednym z trybów podstawowych (obok prze-

targu ograniczonego – drugiego z trybów otwartych dla 

wszystkich zainteresowanych).

Por. rozdz. 
5, 5/1–5/3 
Poradnika
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Art. 41 Pzp

Art. 31a 
i nast pne Pzp

KROK 1 – PRZYGOTOWANIE POST POWANIA

Nie zmieni y si  zasady dotycz ce szacowania warto ci 

zamówienia. Nadal mo liwe jest zastosowanie dialogu 

technicznego przed wszcz ciem post powania prowa-

dzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 31a 

i nast. Pzp). Nie zosta y tak e zmienione zasady opisy-

wania przedmiotu zamówienia. 

Zamieszczenie og oszenia

Wszczynaj c post powanie, zamawiaj cy w pierwszej 

kolejno ci zamieszcza og oszenie o zamówieniu w odpo-

wiednim dla warto ci zamówienia publikatorze Biuletyn 

Zamówie  Publicznych lub wysy a je do Urz du Publika-

cji Unii Europejskiej w celu publikacji w Dzienniku Urz -

dowym Unii Europejskiej.

Tre  og oszenia o zamówieniu

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Pzp og oszenie o zamó-

wieniu w trybie przetargu nieograniczonego (niedoty-

cz ce umowy ramowej) zawiera co najmniej nast puj ce 

informacje: 

 nazwa (firma) i adres zamawiaj cego, 

 okre lenie trybu zamówienia – w tym przypadku 

przetarg nieograniczony,

 adres strony internetowej, na której zamieszczona 

b dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

(nie musi to by  strona internetowa zamawiaj cego),
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 okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu 

zamówienia, z podaniem informacji o mo liwo ci 

sk adania ofert cz ciowych (art. 41 ust. 1 pkt 4 Pzp),

 informacja o mo liwo ci lub wymogu z o enia oferty 

wariantowej,

 termin wykonania zamówienia,

 warunki udzia u w post powaniu oraz podstawy 

wykluczenia,

 wykaz o wiadcze  lub dokumentów potwierdzaj -

cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia,

 informacja na temat wadium,

 kryteria oceny ofert i ich znaczenie,

 termin sk adania ofert,

 adres, na który musz  zosta  wys ane oferty,

 j zyk lub j zyki, w jakich oferty musz  by  sporz -

dzone,

 termin zwi zania ofert ,

 informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów wraz z adresem strony interneto-

wej, na której b d  zamieszczone dodatkowe infor-

macje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów,

 informacja o przewidywanym wyborze najkorzyst-

niejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

wraz z adresem strony internetowej, na której b dzie 

prowadzona aukcja elektroniczna,
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Art. 40 
ust. 1 Pzp

Art. 40 
ust. 2–3 Pzp

 informacja o przewidywanych zamówieniach, o któ-

rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 

pkt 3, je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich 

zamówie .

Publikacja/zamieszczenie og oszenia o zamówieniu

Publikacja lub zamieszczenie og oszenia o zamówieniu 

odbywa si  zgodnie z poni szymi zasadami (art. 40 ust. 2 

i 3 ustawy Pzp): 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

zamawiaj cy zamieszcza og o-
szenie o zamówieniu w Biule-
tynie Zamówie  Publicznych 
(art. 40 ust. 2 Pzp)

zamawiaj cy przekazuje og o-
szenie o zamówieniu Urz -
dowi Publikacji Unii Europej-
skiej (art. 40 ust. 3 Pzp)

og oszenie publikowane jest 
po pewnym czasie od prze-
kazania (ok. 2–5 dni), równie  
w soboty

KROK 2 – WSZCZ CIE POST POWANIA 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiaj cy wsz-

czyna post powanie w trybie przetargu nieograniczo-

nego, zamieszczaj c og oszenie o zamówieniu w miejscu 

publicznie dost pnym w swojej siedzibie oraz na stronie 

internetowej. 
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Art. 11 
ust. 7d Pzp

Wszcz cie post powania nast puje:

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

tego samego dnia co zamiesz-
czenie og oszenia o zamówie-
niu w Biuletynie Zamówie  
Publicznych; zamawiaj cy 
od razu zamieszcza og osze-
nie na stronie internetowej 
i w siedzibie zamawiaj cego

zamawiaj cy nie mo e zamie-
ci  og oszenia o zamówieniu 

od razu po wys aniu do Dzien-
nika Urz dowego Unii Europej-
skiej, musi odczeka  do jego 
publikacji lub co najmniej 
do up ywu 48 godzin od dnia 
wys ania og oszenia o zamó-
wieniu do publikacji w Dzien-
niku Urz dowym Unii Euro-
pejskiej (por. poni ej opinia 
Urz du Zamówie  Publicznych)

Opinia UZP dotycz ca wszcz cia post powania

Urz d Zamówie  Publicznych w dniu 29 pa dziernika 

2018 r. zamie ci  opini  dotycz c  momentu wszcz cia 

post powania o udzielenie zamówienia publicznego 1). 

Urz d wskaza , e art. 11 ust. 7d ustawy Pzp stosuje si  

do og osze  zamieszczanych na stronie internetowej 

oraz w siedzibie zamawiaj cego. 

1)  https:// www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektronizacja-zamowien-
publicznych.-moment-wszczecia-postepowania-a-ustalenie-wlasciwe-
go-stanu-prawnego
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Art. 42 
ust. 1 Pzp

Art. 11 
ust. 7d Pzp

Przed publikacj  w Dzienniku Urz dowym Unii Euro-

pejskiej lub up ywem 48 godzin po przekazaniu 

og oszenia Urz dowi Publikacji Unii Europejskiej  

zamawiaj cy nie ma prawa opublikowa  og osze-

nia o zamówieniu na stronie internetowej i w swojej 

siedzibie. W konsekwencji – post powania, w któ-

rych og oszenie nie zosta o opublikowane do ko ca 

dnia 17 pa dziernika 2018 r. i nie min o 48 godzin 

od ich wys ania do publikacji, musz  by  prowadzone 

na podstawie nowych przepisów – musz  by  obj te 

pe n  elektronizacj .

Przepisy ustawy Pzp nie wskazuj  jednoznacznie, kiedy 

maj  by  zamieszczone og oszenia na stronie interneto-

wej i w siedzibie zamawiaj cego, a art. 11 ust. 7d Pzp nie 

odnosi si  wprost do takiego przypadku. Mo na mie  

zatem w tpliwo ci co do stosowania w praktyce zasady 

omówionej przez UZP. 

Pozostaje mie  nadziej , e Urz d Zamówie  Publicznych 

nie zmieni zdania odno nie do momentu zamieszczenia 

og oszenia na stronie internetowej i w siedzibie zama-

wiaj cego, a tym samym chwili wszcz cia post powania 

o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia udost p-

nia si  na stronie internetowej od dnia: 

Wa ne!
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Informacje 
zawarte w SIWZ

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

zamieszczenia og oszenia 
o zamówieniu w Biulety-
nie Zamówie  Publicznych 
do up ywu terminu sk adania 
ofert

publikacji w Dzienniku Urz -
dowym Unii Europejskiej 
do up ywu terminu sk adania 
ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nieprzewi-

duj ca umowy ramowej zawiera nast puj ce informacje: 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 nazw  (firm ) oraz adres 
zamawiaj cego (art. 36 
ust. 1 pkt 1 Pzp)

 nazw  (firm ) oraz adres 
zamawiaj cego (art. 36 
ust. 1 pkt 1 Pzp)

 tryb udzielenia zamówienia 
– w tym przypadku prze-
targ nieograniczony (art. 36 
ust. 1 pkt 2 Pzp)

 tryb udzielenia zamówienia 
– w tym przypadku prze-
targ nieograniczony (art. 36 
ust. 1 pkt 2 Pzp)

 opis przedmiotu zamówie-
nia (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp)

 opis przedmiotu zamówie-
nia (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp)

 termin wykonania zamó-
wienia (art. 36 ust. 1 
pkt 4 Pzp)

 termin wykonania zamó-
wienia (art. 36 ust. 1 
pkt 4 Pzp)

 warunki udzia u w post -
powaniu (art. 36 ust. 1 
pkt 5 Pzp)

 warunki udzia u w post -
powaniu (art. 36 ust. 1 
pkt 5 Pzp)
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w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 
ust. 5 Pzp (art. 36 ust. 1 
pkt 5a Pzp) – nie trzeba 
wskazywa  podstaw obliga-
toryjnych, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 Pzp

 podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 
ust. 5 Pzp (art. 36 ust. 1 
pkt 5a Pzp) – nie trzeba 
wskazywa  podstaw obliga-
toryjnych, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 Pzp

 wykaz o wiadcze  lub 
dokumentów potwierdza-
j cych spe nianie warun-
ków udzia u w post po-
waniu oraz brak podstaw 
wykluczenia (art. 36 ust. 1 
pkt 6 Pzp) – fakultatywnie 
(nie ma takiego obowi zku)

 wykaz o wiadcze  lub 
dokumentów potwierdza-
j cych spe nianie warun-
ków udzia u w post po-
waniu oraz brak podstaw 
wykluczenia (art. 36 ust. 1 
pkt 6 Pzp)

 wskazanie osób uprawnio-
nych do porozumiewania 
si  z wykonawcami (art. 36 
ust. 1 pkt 7 Pzp),

 nale y równie  wskaza  
sposób porozumiewania si  
zamawiaj cego z wykonaw-
cami oraz przekazywania 
o wiadcze  lub dokumen-
tów (w tym wybór formy 
komunikacji), pomimo 
braku obowi zku zastoso-
wania elektronicznej formy 
porozumiewania si

 informacje o sposobie poro-
zumiewania si  zamawiaj -
cego z wykonawcami oraz 
przekazywania o wiadcze  
lub dokumentów, je eli 
zamawiaj cy, w sytuacjach 
okre lonych w art. 10c–10e
Pzp, przewiduje inny spo-
sób porozumiewania si  
ni  przy u yciu rodków 
komunikacji elektronicznej, 
a tak e wskazanie osób 
uprawnionych do poro-
zumiewania si  z wyko-
nawcami (art. 36 ust. 1 
pkt 7 Pzp)

 wymagania dotycz ce wa-
dium (art. 36 ust. 1 
pkt 8 Pzp) – fakultatywnie 
(nie ma takiego obowi zku)

 wymagania dotycz ce wa-
dium (art. 36 ust. 1 
pkt 8 Pzp)
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w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 termin zwi zania ofert  
(art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)

 termin zwi zania ofert  
(art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)

 opis sposobu przygotowy-
wania ofert (art. 36 ust. 1 
pkt 10 Pzp) – oferty sk ada 
si , pod rygorem niewa no-
ci, w formie pisemnej, albo 

– za zgod  zamawiaj cego 
– w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio 
w asnor cznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym (art. 18a 
pkt 4 ustawy zmieniaj cej 
ustaw Pzp)

 opis sposobu przygotowy-
wania ofert (art. 36 ust. 1 
pkt 10 Pzp) – co do zasady 
w formie elektronicznej 
z podpisem kwalifikowanym

 miejsce oraz termin sk ada-
nia i otwarcia ofert (art. 36 
ust. 1 pkt 11 Pzp)

 miejsce oraz termin sk ada-
nia i otwarcia ofert (art. 36 
ust. 1 pkt 11 Pzp)

 opis sposobu obliczenia ceny 
(art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp)

 opis sposobu obliczenia ceny 
(art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp)

 opis kryteriów, którymi zama-
wiaj cy b dzie si  kierowa  
przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryte-
riów i sposobu oceny ofert 
(art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp)

 opis kryteriów, którymi zama-
wiaj cy b dzie si  kierowa  
przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryte-
riów i sposobu oceny ofert 
(art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp)

 informacje o formalno-
ciach, jakie powinny zosta  

dope nione po wyborze 
oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego (art. 36 
ust. 1 pkt 14 Pzp),

 informacje o formalno-
ciach, jakie powinny zosta  

dope nione po wyborze 
oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego (art. 36 
ust. 1 pkt 14 Pzp).
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w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 umowa nadal zawierana 
jest w formie pisemnej pod 
rygorem niewa no ci (nie 
ma obowi zku zastosowa-
nia formy elektronicznej 
z kwalifikowanymi podpi-
sami)

 umowa nadal zawierana 
jest w formie pisemnej pod 
rygorem niewa no ci (nie 
ma obowi zku zastosowa-
nia formy elektronicznej 
z kwalifikowanymi podpi-
sami)

 wymagania dotycz ce za-
bezpieczenia nale ytego 
wykonania umowy (art. 36 
ust. 1 pkt 15 Pzp) – fakul-
tatywnie (nie ma takiego 
obowi zku),

 nie ma obowi zku sk adania 
zabezpieczenia w postaci 
elektronicznej

 wymagania dotycz ce za-
bezpieczenia nale ytego 
wykonania umowy (art. 36 
ust. 1 pkt 15 Pzp),

 nie ma obowi zku sk adania 
zabezpieczenia w postaci 
elektronicznej

 istotne postanowienia umo-
wy, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, je eli 
zamawiaj cy wymaga 
od wykonawcy, aby zawar  
z nim umow  w sprawie 
zamówienia publicznego 
na takich warunkach 
(art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp)

 istotne postanowienia umo-
wy, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, je eli 
zamawiaj cy wymaga 
od wykonawcy, aby zawar  
z nim umow  w sprawie 
zamówienia publicznego 
na takich warunkach 
(art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp)

 pouczenie o rodkach ochro-
ny prawnej przys uguj -
cych wykonawcy w toku 
post powania o udzielenie 
zamówienia (art. 36 ust. 1 
pkt 17 Pzp)

 pouczenie o rodkach ochro-
ny prawnej przys uguj -
cych wykonawcy w toku 
post powania o udzielenie 
zamówienia (art. 36 ust. 1 
pkt 17 Pzp)
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SIWZ w trybie 
przetargu 
nieograniczo-
nego

Ponadto, w przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowi  

inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego (nieprzewiduj ca 

zawarcia umowy ramowej) zawiera równie : 

 opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza 

sk adanie ofert cz ciowych (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp), 

jak równie  liczb  cz ci zamówienia, na któr  wyko-

nawca mo e z o y  ofert , lub maksymaln  liczb  

cz ci, na które zamówienie mo e zosta  udzielone 

temu samemu wykonawcy, i zwi zane z tym informa-

cje (art. 36 ust. 2 pkt 15 Pzp),

 informacj  o przewidywanych zamówieniach, o któ-

rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 

pkt 3 Pzp, je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie 

takich zamówie  (art. 36 ust. 2 pkt 3 Pzp),

 opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

oraz minimalne warunki, jakim musz  odpowiada  

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami 

oceny, je eli zamawiaj cy wymaga lub dopuszcza ich 

sk adanie (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp),

 adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 

zamawiaj cego (art. 36 ust. 2 pkt 5 Pzp),

 informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog  

by  prowadzone rozliczenia mi dzy zamawiaj cym 

a wykonawc , je eli zamawiaj cy przewiduje rozli-

czenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt 6 Pzp),

 informacje dotycz ce aukcji elektronicznej, je li 

zamawiaj cy j przewiduje (art. 36 ust. 2 pkt 7 Pzp),

 wysoko  zwrotu kosztów udzia u w post powaniu, 

je eli zamawiaj cy przewiduje ich zwrot (art. 36 ust. 2 

pkt 8 Pzp),
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 informacje dotycz ce przypadku, w którym zama-

wiaj cy przewiduje wymagania, o których mowa 

w art. 29 ust. 3a – zatrudnienie na podstawie umowy 

o prac  (art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp),

 informacje dotycz ce przypadku, w którym zama-

wiaj cy przewiduje wymagania, o których mowa 

w art. 29 ust. 4 Pzp – wymagania zwi zane z realizacj  

zamówienia, które mog  obejmowa  aspekty gospo-

darcze, rodowiskowe, spo eczne, zwi zane z innowa-

cyjno ci  lub zatrudnieniem (art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp),

 informacj  o obowi zku osobistego wykonania przez 

wykonawc  kluczowych cz ci zamówienia, je eli 

zamawiaj cy dokonuje takiego zastrze enia zgodnie 

z art. 36a ust. 2Pzp (art. 36 ust. 2 pkt 10 Pzp),

 szczególne wymagania dotycz ce zamówie  

na roboty budowlane (art. 36 ust. 2 pkt 11 i 12 Pzp),

 standardy jako ciowe, o których mowa w art. 91 

ust. 2a Pzp – zastosowanie kryterium ceny jako jedy-

nego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze 

przekraczaj cej 60% (art. 36 ust. 2 pkt 13 Pzp),

 wymóg lub mo liwo  z o enia ofert w postaci kata-

logów elektronicznych lub do czenia katalogów elek-

tronicznych do oferty (art. 36 ust. 2 pkt 14 Pzp).
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Inny sposób 
zamieszczenia 
og oszenia

Zamieszczenie og oszenia w inny sposób 

Zamawiaj cy mo e równie : 

w post powaniu dotycz cym 
zamówienia o warto ci 

poni ej progów unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 przekaza  do Urz du Publi-
kacji Unii Europejskiej og o-
szenie, którego publikacja 
w Dzienniku Urz dowym 
Unii Europejskiej ze wzgl du 
na warto  zamówienia lub 
konkursu nie jest obowi z-
kowa (art. 11b ust. 2 Pzp)

 zamie ci  w Biuletynie 
Zamówie  Publicznych 
og oszenie, którego za-
mieszczenie w Biuletynie 
ze wzgl du na warto  
zamówienia albo kon-
kursu nie jest obowi z-
kowe (art. 11 ust. 5 Pzp)

 po opublikowaniu og oszenia 
o zamówieniu bezpo rednio 
poinformowa  o wszcz -
ciu post powania o udzie-
lenie zamówienia znanych 
sobie wykonawców, którzy 
w ramach prowadzonej dzia-
alno ci wiadcz  dostawy, 

us ugi lub roboty budowlane 
b d ce przedmiotem zamó-
wienia (art. 11b ust. 2 Pzp)

 po opublikowaniu og o-
szenia o zamówieniu, bez-
po rednio poinformowa  
o wszcz ciu post powa-
nia o udzielenie zamówie-
nia znanych sobie wyko-
nawców, którzy w ramach 
prowadzonej dzia alno ci 
wiadcz  dostawy, us ugi 

lub roboty budowlane 
b d ce przedmiotem 
zamówienia (art. 11b 
ust. 2 Pzp)

 dodatkowo zamie ci  og o-
szenie w inny sposób ni  
okre lony w ust. 1, w szcze-
gólno ci w prasie o zasi gu 
ogólnopolskim (art. 11b 
ust. 7c Pzp)

 dodatkowo zamie ci  
og oszenie w inny sposób 
ni  okre lony w ust. 1, 
w szczególno ci w prasie 
o zasi gu ogólnopolskim 
(art. 11b ust. 7c Pzp)
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Art. 38 
ust. 1a Pzp

Pytania 
do SIWZ

KROK 3 – PYTANIA DO SIWZ

Wykonawca mo e zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja-

nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci 

SIWZ wp yn  do zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca 

dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu 

sk adania ofert, a zamawiaj cy jest obowi zany udzieli  

wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni : 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 na 2 dni przed up ywem 
terminu sk adania ofert 
(art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp)

 na 6 dni przed up ywem 
terminu sk adania ofert 
(art. 38 ust. 1 pkt 1 Pzp)

 na 4 dni przed up ywem 
terminu sk adania ofert je li 
zachodzi pilna potrzeba 
udzielenia zamówienia 
(art. 38 ust. 1 pkt 2 Pzp

Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia wp yn  po up ywie ter-

minu sk adania wniosku o udzielenie wyja nie  lub 

dotyczy udzielonych wyja nie , zamawiaj cy mo e 

udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez roz-

poznania. 

Przed u enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg 

terminu sk adania wniosku o wyja nienie tre ci SIWZ. 

Wa ne!

Art. 38 
ust. 1b Pzp
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Art. 38 ust. 6 Pzp

KROK 4 – ZMIANA TRE CI SIWZ I OG OSZENIA

W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e przed 

up ywem terminu sk adania ofert zmieni  tre  specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan  zmian  

tre ci specyfikacji zamawiaj cy udost pnia na stronie 

internetowej, chyba e specyfikacja nie podlega udo-

st pnieniu na stronie internetowej. 

Je eli zmiana tre ci specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia prowadzi do zmiany tre ci og oszenia 

o zamówieniu, zamawiaj cy:

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 zamieszcza og oszenie o zmia-
nie og oszenia w Biuletynie 
Zamówie  Publicznych (art. 38 
ust. 4a pkt 1 Pzp)

 przekazuje Urz dowi Publika-
cji Unii Europejskiej og osze-
nie dodatkowych informacji, 
informacji o niekompletnej 
procedurze lub sprostowania 
drog  elektroniczn , zgodnie 
z form  i procedurami wska-
zanymi na stronie interneto-
wej okre lonej w dyrektywie 
(art. 38 ust. 4a pkt 2 Pzp)

Je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej 

do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu jest nie-

zb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, zamawiaj cy przed u a termin sk adania 

ofert i informuje o tym wykonawców, którym przeka-

Wa ne!

Art. 38 
ust. 4 Pzp
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Termin 
sk adania ofert

zano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, 

oraz zamieszcza informacj  na stronie internetowej, 

je eli specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

jest udost pniana na tej stronie.

KROK 5 – SK ADANIE I OTWARCIE OFERT

Termin sk adania ofert: 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 zamawiaj cy wyznacza 
termin sk adania ofert 
z uwzgl dnieniem czasu nie-
zb dnego do przygotowa-
nia i z o enia oferty, z tym 
e w przypadku dostaw 

lub us ug termin ten nie 
mo e by  krótszy ni  7 dni 
od dnia zamieszczenia og o-
szenia o zamówieniu w Biu-
letynie Zamówie  Publicz-
nych, a w przypadku robót 
budowlanych – nie krótszy 
ni  14 dni (art. 43 ust. 1 Pzp)

 termin sk adania ofert nie 
mo e by  krótszy ni  35 dni 
od dnia przekazania og o-
szenia o zamówieniu Urz -
dowi Publikacji Unii Euro-
pejskiej (art. 43 ust. 2 Pzp)

 w sytuacjach okre lonych 
w art. 37 ust. 5 i 6 Pzp termin 
sk adania ofert nie mo e by  
krótszy ni  40 dni od dnia 
przekazania og oszenia 
o zamówieniu Urz dowi 
Publikacji Unii Europejskiej; 
dotyczy to nast puj cych 
przypadków:
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w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 – zamawiaj cy nie mo e 
udost pni  specyfika-
cji istotnych warunków 
zamówienia, jej cz ci 
albo dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 3, 
na stronie internetowej 
z powodu jednej z oko-
liczno ci, o których mowa 
w art. 10c ust. 1 Pzp 
(art. 37 ust. 5 Pzp),

 – zamawiaj cy nie ma obo-
wi zku udost pniania 
cz ci specyfikacji istot-
nych warunków zamó-
wienia na stronie interne-
towej, poniewa  na o y  
na wykonawców wymogi 
maj ce na celu ochron  
poufnego charakteru 
informacji udost pnia-
nych w toku post powa-
nia o udzielenie zamó-
wienia (art. 37 ust. 6 Pzp)

 skrócenie terminu sk a-
dania ofert jest mo liwe 
w razie wyst pienia oko-
liczno ci, o których mowa 
w art. 43 ust. 2b Pzp
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Oferta sk adana 
obowi zkowo 

w formie 
elektronicznej

Sk adanie ofert w sytuacji, kiedy oferta musi by  z o-

ona w formie elektronicznej: 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 w post powaniach wszcz -
tych i niezako czonych 
przed dniem 1 stycz-
nia 2020 r. zamawiaj cy 
wybiera formy komunikacji 
(art. 18a pkt 1 ustawy zmie-
niaj cej ustaw Pzp):

 – za po rednictwem opera-
tora pocztowego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe,

 – osobi cie,

 – za po rednictwem 
pos a ca,

 – za po rednictwem faksu,

 – przy u yciu rodków 
komunikacji elektronicz-
nej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. 
o wiadczeniu us ug 
drog  elektroniczn

 komunikacja mi dzy zama-
wiaj cym a wykonawcami 
(w tym sk adanie ofert 
i JEDZ) odbywa si  przy 
u yciu rodków komunika-
cji elektronicznej (art. 10a 
ust. 1 Pzp)

 oferty i JEDZ sk ada si , 
pod rygorem niewa no ci, 
w formie pisemnej opa-
trzonej w asnor cznym 
podpisem albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone 
odpowiednio w asnor cz-
nym podpisem albo kwa-
lifikowanym podpisem 
elektronicznym – za zgod

 oferty, wnioski o dopusz-
czenie do udzia u w post -
powaniu oraz o wiad-
czenie, o którym mowa 
w art. 25a Pzp, w tym 
jednolity dokument, spo-
rz dza si , pod rygorem 
niewa no ci, w postaci 
elektronicznej i opatruje si  
kwalifikowanym podpisem



Przetarg nieograniczony po 18 pa dziernika 2018 r  5/3.1.1 – strona 19

© by Forum Media Polska Sp. z o.o.

0
9

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

zamawiaj cego (art. 18a 
pkt 4 ustawy zmieniaj cej 
ustaw Pzp)

elektronicznym (art. 10a 
ust. 5 Pzp)

 zamawiaj cy nie musi 
wykazywa  przyczyn od-
st powania od wymogu 
u ycia rodków komunika-
cji elektronicznej przy sk a-
daniu ofert, poniewa  nie 
ma obowi zku ich u ycia,

 wymagania co do narz -
dzi elektronicznych doty-
cz  zamówie  na roboty 
budowlane lub konkursów 
– zamawiaj cy mo e wyma-
ga  u ycia narz dzi elek-
tronicznego modelowania 
danych budowlanych lub 
podobnych narz dzi, je eli 
takie narz dzia s ogól-
nie dost pne lub zama-
wiaj cy zapewnia alter-
natywne rodki dost pu 
do takich narz dzi (art. 18a 
pkt 5 ustawy zmieniaj cej 
ustaw Pzp)

 zamawiaj cy mo e odst pi  
od wymogu u ycia rodków 
komunikacji elektronicznej 
przy sk adaniu ofert, je eli 
(art. 10c ust. 1 Pzp):

1) z uwagi na wyspecjalizo-
wany charakter zamó-
wienia u ycie rodków 
komunikacji elektro-
nicznej wymaga oby 
narz dzi, urz dze  lub 
formatów plików, które 
nie s ogólnie dost pne 
lub nie s obs ugiwane 
za pomoc  ogólnie 
dost pnych aplikacji,

2) aplikacje do obs ugi for-
matów plików, które 
nadaj  si  do przygoto-
wania ofert, korzystaj  
z formatów plików, któ-
rych nie mo na obs u-
giwa  za pomoc  ad-
nych innych aplikacji 
otwarto- ród owych lub 
ogólnie dost pnych, lub 
s obj te licencj  i nie 
mog  zosta  udost p-
nione do pobierania lub 
zdalnego wykorzystania 
przez zamawiaj cego,
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w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

3) u ycie rodków komuni-
kacji elektronicznej wy-
maga oby specjalistycz-
nego sprz tu, który nie 
jest dost pny dla zama-
wiaj cego,

4) zamawiaj cy wymaga 
przedstawienia modelu fi-
zycznego, modelu w skali 
lub próbki, której nie mo -
na przekaza  przy u y-
ciu rodków komunikacji 
elektronicznej,

5) jest to niezb dne z po-
wodu naruszenia bezpie-
cze stwa rodków komu-
nikacji elektronicznej,

6) jest to niezb dne z uwagi 
na potrzeb  ochrony in-
formacji szczególnie wra -
liwych, której nie mo na 
zagwarantowa  w sposób 
dostateczny przy u yciu 
rodków komunikacji elek-

tronicznej lub innych na-
rz dzi lub urz dze , które 
mog yby by  udost pnio-
ne przez zamawiaj cego;

w takich przypadkach 
oferty albo cz ci ofert 
sporz dza si , pod rygo-
rem niewa no ci, w postaci 
papierowej i opatruje si  
w asnor cznym podpisem 
oraz sk ada si  za po red-
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w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

nictwem operatora poczto-
wego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1481 oraz 
z 2018 r., poz. 106, 138, 
650 i 1118), osobi cie lub 
za po rednictwem pos a ca 
(art. 10c ust. 2 Pzp)

 brak jest obowi zku uza-
sadnienia powodu wyboru 
takiej, a nie innej formy 
komunikacji, ale wybrany 
przez zamawiaj cego spo-
sób przekazywania o wiad-
cze , wniosków, zawiado-
mie  oraz informacji nie 
mo e ogranicza  konku-
rencji (art. 18a pkt 2 ustawy 
zmieniaj cej ustaw Pzp)

 w sytuacjach okre lonych 
w art. 10c Pzp zamawia-
j cy wskazuje w protokole 
powody, dla których odst -
pi  od wymogu u ycia rod-
ków komunikacji elektro-
nicznej (art. 10f Pzp)

 je eli zamawiaj cy lub wy-
konawca przekazuj  o wiad-
czenia, wnioski, zawiado-
mienia oraz informacje 
za po rednictwem faksu 
lub przy u yciu rodków 
komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o wiad-
czeniu us ug drog  elek-
troniczn , ka da ze stron 
na danie drugiej strony 
niezw ocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania (art. 18a 
pkt 3 ustawy zmieniaj cej 
ustaw Pzp)
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Art. 87 ust. 1 
i art. 89 

ust. 1 Pzp

Art. 86 
ust. 2 Pzp

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest nadal jawne i nast puje bezpo red-

nio po up ywie terminu ich sk adania, z tym e dzie , 

w którym up ywa termin sk adania ofert, jest dniem ich 

otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp). Bez zmian pozostaj  równie  

pozosta e wymogi zwi zane z otwarciem ofert. 

KROK 6 – OCENA OFERT

Nie zmieni y si  zasady oceny ofert, w tym prawo wezwa-

nia do wyja nienia tre ci oferty (art. 87 ust. 1 Pzp) oraz 

podstawy odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp). Wyja-

nienia, równie  dotycz ce ra co niskiej ceny, s sk a-

dane: 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 zgodnie z wyborem zama-
wiaj cego, za po rednic-
twem operatora poczto-

wego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe, osobi-
cie, za po rednictwem 

pos a ca, faksu lub przy 
u yciu rodków komunikacji 
elektronicznej w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o wiadczeniu 
us ug drog  elektroniczn  
(art. 18a pkt 1 ustawy zmie-
niaj cej ustaw Pzp)

 przy u yciu rodków 
komunikacji elektronicznej 
(art. 10a ust. 1 Pzp)
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Art. 24aa Pzp

Nadal mo liwe jest zastosowanie procedury odwróco-

nej (art. 24aa Pzp), o ile zamawiaj cy przewidzia  tak  

mo liwo  w SIWZ. 

Zgodnie z t procedur  zamawiaj cy mo e w takim 

przypadku najpierw dokona  oceny ofert, a nast pnie 

zbada , czy wykonawca, którego oferta zosta a oce-

niona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spe nia warunki udzia u w post powaniu, o ile taka 

mo liwo  zosta a przewidziana w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub w og oszeniu o zamówieniu.

KROK 7 – Z O ENIE DOKUMENTÓW

Z o enie dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 1 lub 

ust. 2 Pzp nast puje: 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 zgodnie z wyborem zama-
wiaj cego, za po rednic-
twem operatora poczto-
wego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe, osobi-
cie, za po rednictwem 

pos a ca, faksu lub przy 
u yciu rodków komunikacji 
elektronicznej w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 lipca

 przy u yciu rodków komu-
nikacji elektronicznej (art. 10a
ust. 1 Pzp)

Wa ne!



5/3.1.1 – strona 24  Przetarg nieograniczony po 18 pa dziernika 2018 r 

© by Forum Media Polska Sp. z o.o.

Uniewa nienie 
post powania

Art. 26 
ust. 1–3 Pzp

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

2002 r. o wiadczeniu 
us ug drog  elektroniczn  
(art. 18a pkt 1 ustawy zmie-
niaj cej ustaw Pzp)

Taka sama zasada dotyczy uzupe nie  danych na pod-

stawie art. 26 ust. 3 Pzp.

KROK 8 – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY LUB 
UNIEWA NIENIE POST POWANIA

Nie zosta y wprowadzone istotne zmiany w zakresie spo-

sobu wyboru najkorzystniejszej oferty. Nadal mo liwe 

jest uniewa nienie post powania prowadzonego w try-

bie przetargu nieograniczonego, je eli: 

 nie z o ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu 

(art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp),

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  

cen  przewy sza kwot , któr  zamawiaj cy zamierza 

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia, chyba 

e zamawiaj cy mo e zwi kszy  t kwot  do ceny 

najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp),

 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 

(dogrywka), zosta y z o one oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie (art. 93 ust. 1 pkt 5 Pzp),
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Art. 93 
ust. 1a Pzp

 wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powodu-

j ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie 

zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego 

nie mo na by o wcze niej przewidzie  (art. 93 ust. 1 

pkt 6 Pzp),

 post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni -

cia wad , która uniemo liwia zawarcie niepodlega-

j cej uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp).

Od dnia wej cia w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywat-

nym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1693), czyli od 19 wrze nia 2018 r., zamawiaj cy 

mo e uniewa ni  post powanie o udzielenie zamó-

wienia, je eli rodki, które zamawiaj cy zamierza  

przeznaczy  na sfinansowanie ca o ci lub cz ci 

zamówienia, nie zosta y mu przyznane, a mo liwo  

uniewa nienia post powania na tej podstawie zosta a 

przewidziana w og oszeniu o zamówieniu. 

Jest to istotna zmiana, przyznaj ca takie uprawnienie 

ju  nie tylko w wyj tkowych przypadkach, lecz zawsze 

wtedy, kiedy:

 rodki finansowe nie zosta y przyznane zamawiaj -

cemu oraz

 przewidzia  mo liwo  uniewa nienia post powania 

na tej podstawie w og oszeniu o zamówieniu.

Wa ne!



5/3.1.1 – strona 26  Przetarg nieograniczony po 18 pa dziernika 2018 r 

© by Forum Media Polska Sp. z o.o.

Termin 
zawarcia 

umowy 
w sprawie 
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KROK 9 – ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest 

mo liwe (z zastrze eniem art. 94 ust. 2 Pzp) w nast pu-

j cym terminie: 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 nie krótszym ni  5 dni 
od dnia przes ania zawia-
domienia o wyborze najko-
rzystniejszej oferty, je eli 
zawiadomienie to zosta o 
przes ane przy u yciu rod-
ków komunikacji elektro-
nicznej, albo 10 dni – je eli 
zosta o przes ane w inny 
sposób (art. 94 ust. 1 
pkt 2 Pzp)

 nie krótszym ni  10 dni 
od dnia przes ania zawia-
domienia o wyborze najko-
rzystniejszej oferty, je eli 
zawiadomienie to zosta o 
przes ane przy u yciu rod-
ków komunikacji elektro-
nicznej (termin 15 dni nie 
b dzie ju  obowi zywa , 
bo zawiadomienie b dzie 
obowi zkowo wysy ane 
przy u yciu rodków komu-
nikacji elektronicznej)



Przetarg nieograniczony po 18 pa dziernika 2018 r  5/3.1.1 – strona 27

© by Forum Media Polska Sp. z o.o.

0
9

Og oszenie 
o udzieleniu 
zamówienia

KROK 10 – OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Og oszenie o udzieleniu zamówienia: 

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci poni ej progów 
unijnych

w post powaniu 
dotycz cym zamówienia 

o warto ci równej lub 
wy szej od progów 

unijnych

 zamawiaj cy zamieszcza 
og oszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie 
Zamówie  Publicznych 
nie pó niej ni  w terminie 
30 dni od dnia zawarcia 
umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego (art. 95 
ust. 1 Pzp)

 zamawiaj cy przekazuje 
og oszenie o udzieleniu 
zamówienia Urz dowi Pub-
likacji Unii Europejskiej nie 
pó niej ni  w terminie 
30 dni od dnia zawarcia 
umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego (art. 95 
ust. 2 Pzp)

PODSUMOWANIE

Przeanalizowane powy ej, krok po kroku, czynno ci 

zwi zane z przeprowadzeniem post powania o zamó-

wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

powy ej i poni ej progów unijnych uwzgl dniaj  przepisy 

prawa unijnego i prawa krajowego obowi zuj ce od dnia 

18 pa dziernika 2018 r.  


