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terminy elektronizacji zamówień publicznych

JEDZ w formie 
elektronicznej

IV 2018 

elektronizacja 
„DUŻYCH” zamówień 

publicznych

X 2018 

I 2020 

elektronizacja 
WSZYSTKICH 

zamówień 
publicznych



el
ek

tr
on

iz
ac

ja KOMUNIKACJA 
elektroniczna

„elektronizacja”  
WYBRANYCH 

DOKUMENTÓW

przy użyciu środków 
komunikacji 

elektronicznej

1)  oferta
2)  wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu
3)  oświadczenie wykonawcy (z art. 25a PZP)

art. 10a/1 PZP 

art. 10a/5 PZP 



„elektronizacja” wybranych 
dokumentów (np. oferty)

sporządzenie dokumentu  
w postaci elektronicznej  

(wymóg tzw. dokumentu elektronicznego)

opatrzenie dokumentu kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 



• złożenie własnoręcznego podpisu na 
dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli

• art. 78 kc
pisemna 

• oświadczenia woli w postaci elektronicznej  
i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym

• art. 781 kc
elektroniczna 

• złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu,  
w sposób umożliwiający ustalenie osoby 
składającej oświadczenie

• art. 772 kc
dokumentowa 

formy czynności prawnych

Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią 



ważne reguły 
dotyczące formy 

czynności prawnych

forma czynności 
wyznacza formę 
pełnomocnictwa 

„pod rygorem 
nieważności”

§  uzupełnienie, zmiana umowy –  
forma zawarcia

§  rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie – 
forma dokumentowa



rozbieżności – KIO - SKAN OFERTY

Dlaczego?
bo ma być sporządzona w 
postaci elektronicznej  = 
„wytworzona” w formie 
elektronicznej 

Dlaczego?
„sporządzenie” oznacza 
również wprowadzenie do 
systemu informatycznego – 
niezależnie od sposobu 
wytworzenia pliku 

skan oferty
NIE

skan oferty  
TAK



opinia  
UZP 

z 12 kwietnia 2019 r. 

1.
SKAN OFERTY PISEMNEJ WINNO 
UZNAĆ SIĘ ZA DOKUMENT 
ELEKTRONICZNY. 

2.
W każdym przypadku NALEŻY 
BRAĆ POD UWAGĘ KONTEKST 
WYSTAWIENIA I ZŁOŻENIA 
DANEGO OŚWIADCZENIA LUB 
DOKUMENTU. 

3.
Zeskanowanie oferty i opatrzenie 
dokumentu elektronicznego 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym wykonawcy, 
OZNACZA WOLĘ ZŁOŻENIA 
OFERTY, NIE ZAŚ KOPII OFERTY. 

4.
Oferta jest złożona w postaci elektronicznej NIEZALEŻNIE OD 
TEGO, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy 
użyciu programu komputerowego, czy też na skutek 
PRZEKSZTAŁCENIA POSTACI PAPIEROWEJ DO POSTACI 
ELEKTRONICZNEJ, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



elektronizacja – GWARANCJA – opinia UZP

Czynność wniesienia wadium podlega  
rygorom komunikacji elektronicznej 

Skuteczne wniesienie wadium wymaga 
czynności realnej (a nie tylko oświadczenia 
woli) tj. przekazania dokumentu

Gwarancja ubezpieczeniowa nie ma wymaganej 
formy prawnej (w przeciwieństwie do gwarancji 
bankowej) ale z uwagi na to, że wymaga 
czynności realnej musi mieć formę materialną 

Wniesienie dokumentu W POSTACI 
ELEKTRONICZNEJ obejmuje przekazanie 
ORYGINAŁU DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

zamawiający ma obowiązek sprecyzować 
wymagania dotyczące sposobu 
wniesienia wadium przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej


