
 
 

Udzielanie elektronicznych 
zamówień publicznych 

  
 radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran 

14  września 2018 r. 



Etapy elektronizacji zamówień publicznych – do 
progów unijnych 



Okres przejściowy do progów unijnych  

 art. 18a zmiany w nowelizacji Pzp z 22.6.2016 r. - w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych wszczętych i 
niezakończonych przed 1.1.2020 r. komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego: 
  za pośrednictwem operatora pocztowego 
 osobiście 
 za pośrednictwem posłańca 
  faksem 
 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
 

 art. 18 pkt 2 nowelizacji Pzp - wykorzystanie faksu lub środków komunikacji 
elektronicznej = każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania 
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Etapy elektronizacji zamówień publicznych – od 
progów unijnych 



Przepisy przejściowe 

  przepis przejściowy art. 18 pkt 4 nowelizacji Pzp - w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia od progów unijnych wszczętych i niezakończonych 
przed 18.10.2018 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – 
za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 

 zob. też art. 18a pkt 4 zmiany w nowelizacji z 22.6.2016 r. – postępowania o 
wartości mniejszej od progów unijnych wszczętych przed 1.1.2020 r. - oferty i 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci 
elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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Elektronizacja zamówień w Pzp 

 art. 10a ust. 1 Pzp – komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, 
w szczególności składanie ofert, wniosków oraz oświadczeń, w tym JEDZ, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
 

 art. 10a ust. 5 Pzp - oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp, w tym 
JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 

 art. 10b Pzp - zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia 
wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były 
niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami 
służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu 
danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać 
wykonawcom dostępu do postępowania o zamówienie publiczne  
 
 
 
 



Komunikacja elektroniczna od progów unijnych 

  art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp - wskazanie w SIWZ informacji o sposobie 
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami 

 
art. 2 pkt 17 Pzp - środki komunikacji elektronicznej: 

 
środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną  - rozwiązania techniczne, w tym 
urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia 
programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość 
przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, 
a w szczególności pocztę elektroniczną 
  
uwaga: faks nie jest środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach 
od 18.10.2018 r. 
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Platforma e-Zamówienia (Ministerstwo Cyfryzacji) 
 moduł Centralnego Repozytorium Danych (np. funkcjonalność 
przechowywania ustrukturyzowanych danych o postępowaniach z Portali e-
Usług, wymiany tych danych) 

 

 moduł Biuletynu Zamówień Publicznych (umożliwiający np. przygotowanie 
ogłoszeń z kontrolą danych oraz automatyzacją wypełniania wybranych pól w 
kolejnych ogłoszeniach danego zamawiającego, subskrypcję i wyszukiwanie 
ogłoszeń) 

 

 moduł eSender (umożliwiający przesyłanie ogłoszeń w wymaganym 
formacie do publikacji w TED i pobieranie potwierdzeń publikacji ogłoszeń w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) 

 

moduł przyjmowania oraz zabezpieczenia ofert i wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przewidujący np. generowanie i 
udostępnianie publicznych kluczy asymetrycznych do szyfrowania ofert lub 
wniosków, przekazywanie ofert lub wniosków Portalowi e-Usług w terminie 
określonym w ogłoszeniu wraz z prywatnym kluczem) 

 



Platforma e-Zamówienia a Portale e-usług 

 oprócz platformy e-Zamówienia potrzebne są portale e-Usług 
 
 będą wypracowane szczegółowe rozwiązania techniczne, zwłaszcza w zakresie 
integracji Portalu e-Usług zamawiającego z Platformą e-Zamówienia 

 
  wykonawcy będą mogli złożyć ofertę poprzez dowolny portal tj. własny, innego 
zamawiającego lub komercyjny, ale wszystkie te portale będą musiały przejść 
proces weryfikacji, aby zapewnić bezproblemową wymianę danych z Platformą e-
Zamówienia 
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miniPortal e-usług wg UZP  

 opiera się na dwóch już funkcjonujących zasobach elektronicznych – Biuletynie 
Zamówień Publicznych i ePUAP 

 
określamy  jako jeden Miniportal, ale w rzeczywistości będą to pewne 
nadbudowy  BZP i ePUAP 

 
 nowa aplikacja BZP umożliwi szyfrowanie i zabezpieczenie ofert, natomiast 
dodatkowe formularze do ePUAP pozwolą na komunikowanie się zamawiających z 
wykonawcami 

 
w internecie będzie publikowane ogłoszenie, SIWZ i wszystkie dokumenty 
postępowania zgodnie z wymaganiami Pzp 
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miniPortal e-usług wg UZP cd. 
  

 
 zamawiający zaloguje się w Miniportalu za pomocą hasła do BZP, wypełni 
formularz postępowania i otrzyma klucz publiczny do szyfrowania, który 
udostępni wykonawcom wraz z dokumentacją postępowania 

 
 z pomocą ww. klucza publicznego wykonawcy zaszyfrują oferty, które następnie 
prześlą do skrzynki podawczej zamawiającego w ePUAP 

 
po upływie terminu składania ofert zamawiającym zostanie udostępniony klucz 
prywatny niezbędny do odszyfrowania ofert = dopiero wówczas oferty będą 
mogły być otworzone w ePUAP 

 
prowadzenie całej korespondencji między stronami umożliwią formularze 
ePUAP 
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Kwalifikowany podpis elektroniczny 

  elektroniczny (cyfrowy) odpowiednik podpisu odręcznego zawierający jego  
wszystkie najistotniejsze cechy: 

 potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisujące 

 uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania 

 jest powiązany z treścią, która została podpisana 

uniemożliwia wprowadzenie niezauważalnych zmian w podpisanej  
   treści 

 

 uwaga: w przypadku podpisów zewnętrznych - odłączonych (gdy podpis jest 
zapisywany w oddzielnym pliku), komplet danych stanowią dwa pliki - plik 
podpisywany oraz plik z podpisem (jeżeli podpisuje jedna osoba) 

 

 

 

 

 

 



Kwalifikowany podpis elektroniczny 

może zawierać: 
 
dane o subskrybencie 

 
parametry dotyczące klucza publicznego zawartego w certyfikacie 

 
zakres zastosowania certyfikatu 

 
wysokość kwoty, do jakiej mogą być wykonywane transakcje przy użyciu 
danego certyfikatu 
 
informacje określające zakres uprawnień subskrybenta 

 
informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent 
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Kwalifikowany podpis elektroniczny – kto wydaje? 
(źródło: www.nccert.pl) 

http://www.eurocert.pl/
http://www.elektronicznypodpis.pl/
http://sigillum.pl/
https://www.certum.pl/


Kwalifikowany podpis elektroniczny – jak 
weryfikować ? 

 Przykład 1: program Szafir (Krajowa Izba Rozliczeniowa)  
 
 dostęp do przycisku "Weryfikuj", który weryfikuje nam czy podpis jest 
poprawny  
 https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/ 
 
  
 Przykład 2: oprogramowania proCertum SmartSign (Asseco) 
https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_procertum_smart_sign/ 
 
 Przykład 3: wejście w „Panel podpisu” w pliku PDF w w Adobe Acrobat Reader  
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https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_procertum_smart_sign/


Składanie JEDZ wg UZP od 18.4.2018 r. 

 jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej służących 
przesyłaniu JEDZ jest poczta elektroniczna za pomocą której, wysyłane są pliki 
zaszyfrowane niezależnym oprogramowaniem do szyfrowania 

 

 zamawiający określa informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu 
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych dotyczące 
wysyłania oraz odbierania JEDZ 

  informacje niezbędne dla prawidłowego złożenia JEDZ, w szczególności: 

 adres poczty elektronicznej zamawiającego służący odbieraniu JEDZ, 

 dopuszczalne formaty danych, w jakich należy sporządzić JEDZ oraz wielkość, 

 informację o obowiązku opatrzenia JEDZ kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym,  

 informację o obowiązku zaszyfrowania JEDZ, a także sposób przekazania 
klucza do jego odszyfrowania, 

 oznaczanie czasu odbioru danych. 

 

 



Składanie JEDZ wg UZP od 18.4.2018 r. 

 podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym 

 

 wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, 
w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 
7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych 

 wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej 
oferty/wniosku, składanej/składanego w formie pisemnej 

 

 treść oferty/wniosku może zawierać, jeżeli to niezbędne, również inne 
informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o 
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 
zawartych w JEDZ  

 

 

 



Dokument elektroniczny 

 dokumenty elektroniczne –  przekazywane za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, są 
sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 18 ww. ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne 

 

 dokument elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ww. ustawy = stanowiący 
odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej 
strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych  

 

 

 

 



Forma dokumentów 

 oryginał dokumentu elektronicznego 

 

 jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu w formie dokumentu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Pzp = może sporządzić i 
przekazać elektroniczną kopię dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń 
dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji 
wykonawca polega na zasadach art. 22a Pzp, lub oświadczeń dotyczących 
podwykonawców 

 

 

 

 



Elektroniczna kopia dokumentu – potwierdzanie 
za zgodność 

 § 14 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…) = kopia 
dokumentu ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem 

 
§ 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia o elektronizacji -  elektroniczna kopia 
dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 
podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym = równoznaczne z 
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 
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Elektroniczna kopia dokumentu 

 dokument elektroniczny w formacie poddającym dane kompresji - opatrzenie 
pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym = równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z 
oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 
ubiegającego się wspólnie z nim o zamówienie, przez podmiot trzeci albo przez 
podwykonawcę 

 
Uwaga: system teleinformatyczny zapewnia autentyczność źródła danych i 
niezmienność danych po ich kompresji do pliku podpisywanego przez wykonawcę 
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Złożenie ofert  - zapisy SIWZ (przykład) 

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu zakupowego Zamawiającego pod 
adresem: ….. do dnia  …. do godz.  

 
Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne 
wygenerowanie komunikatu systemowego o treści (…).  

 
Uwaga: O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania 
transakcji na portalu zakupowym Zamawiającego. 
 
Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ portal zakupowy uniemożliwia 
złożenie oferty po terminie. 
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Złożenie oferty a tajemnica przedsiębiorstwa 

 Podczas załączania przez wykonawcę plików do oferty, wymagane jest odpowiednie 
oznaczenia statusu takiego dokumentu w kolumnie oznaczonej „Jawny”. 
Ustawieniem domyślnym jest jawność załączonego pliku, aby oznaczyć plik jako 
zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć checkbox.  
 
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, 
wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich 
odpowiednio oznaczyć status jawności (część jawna bez zaznaczonego checkboxa, 
część zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa z zaznaczonym 
checkboxem ). 
 
W celu wykazania zasadności objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa 
uzasadnienie należy załączyć do oferty wczytując  odrębny plik (zaznaczyć „Dodaj do 
oferty”).  

 

 



Zmiana lub wycofanie oferty (przykład) 

Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

 
W celu wycofania (zmiany) oferty w zakładce „Oferta” wykonawca korzysta z 
polecenia „Wycofaj ofertę” po wybraniu odpowiedniego pliku. Polecenie „Wycofaj 
ofertę” służy także do skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia do zmiany oferty. 

 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).  
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Otwarcie ofert – art. 86 ust. 2 Pzp 

  jak po elektronizacji zamówień? 
 
kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

 
 jawne otwarcie ofert – rozwiązania na rynku? 

 
informacje podawane podczas otwarcia ofert 
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Pełnomocnictwo a elektronizacja 

 art. 99 § 1 KC - jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna 
forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej 
samej formie 

 
pełnomocnictwo – do złożenia w oryginale wymagany kwalifikowany podpis  
elektroniczny 

 
Alternatywa: kopia tj. pozyskanie notarialnego (ale elektronicznego) 
uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa ? – zob. ustawa z 14.2.1991 r.  - 
Prawo o notariacie: 
art. 2 § 2. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, 
mają charakter dokumentu urzędowego. 

 
art. 97 § 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z 
okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsnbrgq3tiltqmfyc4mzugi3dqnrqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsnbrgq3tiltqmfyc4mzugi3dqnrqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsnbrgq3tiltqmfyc4mzugi3dqnrqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsnbrgq3tiltqmfyc4mzugi3dqnrqha


Zapisy SIWZ - wadium inne niż pieniądz (przykład) 

 Wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi  w formie elektronicznej 
poprzez wczytanie na platformie zakupowej oryginału dokumentu wadialnego tj. 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego 
wystawienia ze strony gwaranta. 
 
 Zob. stanowisko UZP z 2018 r. !  
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