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Spis treści

 Pojęcie i zakres elektronizacji zamówień publicznych

 Podstawy prawne elektronizacji:

− podstawy w Pzp - art.10a-art.10d ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz.1579),

− rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
27.06.2017 r. w spr. użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1320).



Spis treści

Podstawy i zakres elektronizacji częściowej
obowiązującej od 18.04.2018 r.

Podstawy i zakres elektronizacji pełnej 
obowiązującej  od 18.10.2018 r. 

Pojęcie ,,środek komunikacji elektronicznej”

Elektronizacja częściowa  w zakresie JEDZ



Spis treści

 Elektronizacja pełna (art.10a-10f Pzp)

Obowiązek użycia środków komunikacji
elektronicznej między zamawiającym a
wykonawcami

 Środki komunikacji elektronicznej

 Złożenie oferty w postaci katalogu
elektronicznego

Wymogi dotyczące narzędzi i urządzeń
wykorzystywanych do komunikacji z
wykonawcami



Spis treści

 Warunki odstąpienia przez zamawiającego od żądania
użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu
ofert

 Zakres rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320)

 Zasady sporządzania i przekazywania elektronicznej kopii
dokumentu przez wykonawcę

 Konsekwencje opatrzenia elektronicznej kopii dokumentu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Pojęcie i zakres elektronizacji 

zamówień publicznych 

Wskazanie przez zamawiającego w ogłoszeniu
lub w SIWZ:

− środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu
których będzie komunikował się z wykonawcami
w postępowaniu – ograniczenie dostępu do zp,

− wymagań technicznych i organizacyjnych
wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych i informacji przekazywanych przy
ich użyciu.



Podstawy prawne elektronizacji 

Podstawy w PZP – art.10a – art.10d ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579)

− komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami;

− sposób przedstawiania informacji.



Podstawy prawne elektronizacji 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1320)

− wymogi techniczne i organizacyjne użycia środków

− sposób sporządzania i przechowywania
dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich
przekazywania, udostępniania i usuwania.



Podstawy i zakres elektronizacji 

częściowej obowiązującej od 

18.04.2018 r. 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówień
(JEDZ) formie w elektronicznej - w przypadku
postępowań wszczętych od 18.04.2018 r.

− zakres obowiązku składania JEDZ;

− zawartość JEDZ;

− JEDZ podwykonawców i konsorcjantów.



Podstawy i zakres elektronizacji 

pełnej obowiązującej od 

18.10.2018 r. 

Środki komunikacji elektronicznej

Sposób przedstawienia informacji zawartych w
ofertach - katalog elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny pod rygorem
nieważności

Forma pełnomocnictwa do złożenia oferty



Podstawy i zakres elektronizacji 

pełnej obowiązującej od 

18.10.2018 r. 

Określenie sposobu przedstawienia katalogu
elektronicznego w

1) ogłoszeniu o zamówieniu;

2) zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania;

3) zaproszeniu do składania ofert lub do
negocjacji,

w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o
ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców
stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie.



Pojęcie „środek komunikacji 

elektronicznej”

Poczta elektroniczna, faks

Nośnik danych (np. pen drive)

Dedykowany system, przeznaczony do
komunikacji z usługodawcą i przez niego
zarządzany

Elektroniczna platforma usług administracji
publicznej (ePUAP), regionalna platforma
elektronicznych usług publicznych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza poza ePUAP



Określenie w dokumentach zamówienia
informacji dotyczących specyfikacji połączenia,

Format przesłanych danych

Kodowanie i oznaczanie czasu odbioru danych

Po otwarciu ofert/wniosków odszyfrowywanie
JEDZ – klucz wskazany w treści oferty

Weryfikacja podpisu

Obowiązki Zamawiającego



Wypełnienie i podpisanie JEDZ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym wystawionym przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne

Prawidłowe podpisanie oferty

Utworzenie dokumentu elektronicznego, w tym
zakresie korzysta z narzędzia ESPD lub innych
dostępnych narzędzi oprogramowania

Obowiązki Wykonawcy



Narzędzia i urządzenia informatyczne
/teleinformatyczne używane do ccccccc
komunikowania się:

− ogólnie dostępne;

− kompatybilne z produktami służącymi do
komunikacji będącymi w powszechnym
użyciu;

− odstępstwa od wymogu zastosowania
ogólnodostępnych narzędzi.

Wymogi dotyczące narzędzi 

i urządzeń



Właściwości techniczne narzędzi/systemów:

− niedyskryminujące,

− ogólnie dostępne,

− Interpretacyjne.

Tworzenie odpowiednich narzędzi 
(systemów) informatycznych 
w jednostce Zamawiającego 



Sporządzanie, przechowywanie, przekazywanie,
udostępnianie i usuwanie dokumentów
elektronicznych

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Pośrednictwo systemu informatycznego

Przetwarzanie dokumentów 
elektronicznych 



Przekazywanie i udostępnianie przez
zamawiającego dokumentów elektronicznych
przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) - § 6
ust. 2 rozporządzenia

Zasady sporządzania i 

przekazywania elektronicznej kopii 

dokumentu przez wykonawcę 



Rozporządzenie o elektronizacji w § 5 ust. 2 i 3
ustala szczegółowe zasady potwierdzania
elektronicznej kopii dokumentu (którego oryginał
był wydany w formie pisemnej) za zgodność z
oryginałem.

Konsekwencje opatrzenia 

elektronicznej kopii dokumentu 

kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym  



Źródło

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych

 https://sip.legalis.pl/index.seam

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, W.
Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M.
Stachowiak, wyd. 5



Dziękuję za uwagę.


