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Akty prawne

dyrektywa 2014/24/UE,  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
dyrektywa klasyczna   2014/24/UE z  26.02.2014  r. w  sprawie zamówień 

publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE 
(Dz.Urz. UE L 94, s. 65, ze zm.)

dyrektywa 2014/25/UE,  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
dyrektywa sektorowa   2014/25/UE z  26.02.2014  r. w  sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w  sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i  usług 
pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE 
(Dz.Urz. UE L 94, s. 243, ze zm.)

k.c. – ustawa z  23.04.1964  r. –  Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1950 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)

k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. –  Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)

p.z.p. – ustawa z 29.01.2004  r. – Prawo zamówień publicz-
nych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2016/679, RODO   (UE) 2016/679 z  27.04.2016  r. w  sprawie ochrony 

osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem da-
nych osobowych i  w  sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie da-
nych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.)

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer-
sja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 202 z 6.06.2016 r., 
s. 47)

u.d.i.p. – ustawa z  6.09.2001  r. o  dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429)

u.f.p. – ustawa z  27.08.2009  r. o  finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

u.o.d.o. – ustawa z  10.05.2018  r. o  ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

u.o.n.d.f.p. – ustawa z  17.12.2004  r. o  odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1440 ze zm.)

u.ś.u.d.e. – ustawa z  18.07.2002  r. o  świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z  16.04.1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.)

Czasopisma

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna 

i  Administracyjna oraz Izba Pracy i  Ubezpieczeń 
Społecznych

OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Woj-
skowa

OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A

Inne

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych
DSZ – dynamiczny system zakupów
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza
MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorstw
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
RIO – regionalna izba obrachunkowa
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SA – sąd apelacyjny
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
SR – sąd rejonowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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postawienia ich w  lepszej pozycji niż wykonawców zagranicznych. 
Ze  względów ostrożnościowych postanowiono, że  w  ogłoszeniach 
tych należy wskazać datę przekazania ogłoszenia Urzędowi Publika-
cji Unii Europejskiej.

W kontekście upubliczniania informacji o wszczęciu procedury zaku-
powej zdecydowano również, że zamawiający może, po opublikowaniu 
ogłoszenia o  zamówieniu, bezpośrednio poinformować o  wszczęciu 
postępowania o  udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, 
którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi 
lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

Warto dodać, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 17 ust. 1 
pkt  5  u.o.n.d.f.p. naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 
niezgodne z  przepisami o  zamówieniach publicznych nieprzekaza-
nie do publikacji w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
niezamieszczenie w  Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o  zamówieniu, ogłoszenia o  ustanowieniu systemu kwalifikowania 
wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych 
informacjach lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Obowiązki dokumentacyjne zamawiającego

Zamawiający, prowadząc procedurę zakupową, ma do spełnienia 
wiele obowiązków, nie tylko odnoszących się do przygotowania 
i  prowadzenia postępowania w  określony sposób, w  tym obejmują-
cych dokumentowanie swoich czynności. W odniesieniu do sporzą-
dzanych i  zamieszczanych ogłoszeń zamawiający jest zobowiązany 
udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień 
Publicznych, w  szczególności przechowywać dowód jego zamiesz-
czenia. Podobnie musi udokumentować fakt dokonania publikacji 
ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz prze-
chowywać dowód przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej.
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4. Zmiany ogłoszeń

Postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego to proces, który 
trwa, i nie należy zakładać, że od momentu zamieszczenia ogłoszenia 
jego zapisy pozostaną niezmienne. W  praktyce potrzeba aktualizo-
wania zamieszczonych w ogłoszeniu zapisów może wynikać zarówno 
ze zwykłych błędów popełnionych przez pracowników zamawiające-
go, jak i z procesu ewoluowania zasad ustalonych w pierwotnej wersji, 
w reakcji na zaistnienie potrzeby zmiany założeń i wymagań zamawia-
jącego. Z tych powodów ustawodawca dopuszcza zarówno modyfika-
cje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i jej załączników, 
a co się z tym niekiedy wiąże również treści ogłoszenia. Zmiany częs-
to wynikają z potrzeby wyjaśniania wątpliwości wykonawców. Z tego 
względu zauważyć trzeba, że „(…) zamawiający winien mieć świado-
mość, że dokument, jakim jest SIWZ ma istotne znaczenie w proce-
sie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku 
postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie 
tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla same-
go zamawiającego (…)” (tak KIO w wyroku z 2.02.2011 r., KIO 122/11, 
LEX nr  738423). Konsekwentnie więc przepisy  p.z.p. wprowadzają 
odpowiednie regulacje dotyczące zamieszczania ogłoszeń o  zmianie 
ogłoszeń. Jest to rozwiązanie niezbędne dla zapewnienia transparent-
ności procedury i  niedopuszczenia do zaistnienia jej wewnętrznych 
niespójności. Dlatego właśnie, zgodnie z  art.  11c  p.z.p ., zamawiający 
m oże zmienić ogłoszenie, zamieszczając sprostowanie lub ogłoszenie 
o  zmianie ogłoszenia. Zastosowane odniesienie, że  przepisy art.  11 
ust.  7–7d i  art.  11a  p.z.p. stosuje się w  tym zakresie odpowiednio, 
w praktyce oznacza, iż zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie 
ze wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządze-
niu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11.11.2015 r. ustanawia-
jącym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w  dziedzinie 
zamówień publicznych i  uchylającym rozporządzenie wykonawcze 
(UE) nr 842/2011 (Dz.Urz. UE L 296, s. 1), jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Ogłoszenia te przekazuje się Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem i procedurami elek-
tronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, 
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o  której mowa w  ust.  3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE 
i ust. 3 załącznika IX do dyrektywy 2014/25/UE oraz w dziedzinach 
obronności i  bezpieczeństwa załącznika IV dyrektywy 2009/81/WE, 
zwanej „stroną internetową określoną w  dyrektywach”. Natomiast 
ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy 
umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. Również 
w  pr zypadku zmiany ogłoszenia obowiązuje zasada, że  zamawiają-
cy może dodatkowo zamieścić ogłoszenie w inny sposób, w szczegól-
ności w  prasie o  zasięgu ogólnopolskim. W  tym kontekśc ie zmiana 
ogłoszenia nieobowiązkowo zamieszczanego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w  sposób określony w  art.  11 ust.  5  p.z.p., w  zakresie 
ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w  Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej, oraz ogłoszenia zamieszczanego w  prasie 
o  ogólnokrajowym zasięgu nie może nastąpić przed ich publikacją 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejski ej albo upływem 48 godzin 
od potwierdzenia otrzyman ia ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej. Ponadto zamawiający jest dalej zobowiązany udokumen-
tować zamieszczenie ogłoszenia o  zmianie ogłoszenia w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych, w  szczególności przechowywać dowód jego 
zamieszczenia, i analogicznie publikację ogłoszenia o zmianie ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności prze-
chowywać dowód przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej.

G Wykonawcy, zainteresowani danym zamówieniem publicznym, 
powinni brać pod uwagę zmiany wprowadzane do ogłoszeń, co 

na pewno ułatwi im złożenie prawidłowych ofert. W  praktyce bo-
wiem wiele się może zmienić – np. czas realizacji czy nawet założenia 
odnoszące się do samego przedmiotu zamówienia, a także warunki 
stawiane wykonawcom czy kryteria oceny ofert. Warto wiedzieć, ja-
kie są aktualne ustalenia danej procedury, gdyż nie każdy błąd czy 
brak oferty da się naprawić albo uzupełnić. Ustawodawca, mając na 
względzie konieczność zachowania zasad, ze szczególnym naciskiem 
na zasadę uczciwej konkurencji i  równego traktowania wykonaw-
ców, w  celu zapewnienia wykonawcom wystarczającego czasu na 
wprowadzenie zmian w przygotowywanych ofertach i odpowiednie 
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ich dostosowanie do poczynionych przez zamawiającego korekt, 
zdecydował, że  w  przypadku dokonywania zmiany treści ogłosze-
nia o  zamówieniu należy przedłużyć termin składania ofert. Kra-
jowa Izba Odwoławcza w wyroku z 25.04.2013 r. (KIO 855/13, LEX 
nr  1318146) dodatkowo podkreśliła: „(…) Zamawiający decydując 
się na udzielenie takich wyjaśnień na zasadzie analogii, powinien 
zachować standard przejrzystości i  jawności (…)”. Z  tego względu, 
w  sytuacji zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub opublikowanego w  Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża wyznaczony termin 
na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Raz jeszcze trze-
ba powtórzyć, że każda zmiana założeń postępowania powinna być 
respektowana i wzięta pod uwagę przez wykonawców. Odpowiednie 
zastosowanie znajduje tu zasada wnikająca z przepisów Kodeksu cy-
wilnego, w szczególności z art. 701 § 4 k.c., zgodnie z którym organi-
zator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia 
oferty zgodnie z  ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani 
postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a  także warun-
ków aukcji albo przetargu. Podkreśla się ten fakt również w orzecz-
nictwie. Przykładowo w  wyroku  SO w  Warszawie z  18.12.2002  r. 
(V Ca 1311/02, LEX nr 126360) czytamy, że „Wyjaśnienia udzielane 
(…) w zakresie odnoszącym się do SIWZ stanowią rodzaj wykładni 
autentycznej wiążącej zamawiającego i  uczestników przetargu; sta-
nowią też rodzaj zmiany, jeżeli nie ma konieczności odmiennego lub 
uzupełniającego zmodyfikowania SIWZ (…)”. Z tego względu ważna 
jest regulacja art.  12a ust.  2  p.z.p., zgodnie z  którą –  jeżeli zmiana 
ogłoszenia jest istotna, w  szczególności dotyczy określenia przed-
miotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, wa-
runków udziału w  postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania 
– zamawiający obowiązkowo przedłuża termin składania wniosków 
o  dopuszczenie do udziału w  postępowaniu lub termin składania 
ofert.
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Tabela 7. Przedłużanie terminów w sytuacji dokonywania zmian

W postępowaniach 
w progach krajowych

o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach 
lub ofertach

W postępowaniach 
w progach unijnych

1) w trybie przetargu nieograniczonego termin składania 
ofert nie może być krótszy niż 15  dni od dnia prze-
kazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii 
Euro pejskiej;

2) w  trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z  ogłoszeniem termin składania wniosków o  do-
puszczenie do udziału w postępowaniu nie może być 
krótszy niż 30  dni, a  jeżeli zachodzi pilna potrzeba 
udzielenia zamówienia – niż 15 dni od dnia przekaza-
nia zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Euro-
pejskiej

G Pamiętać należy o  tym, że – jak wskazano w wydanym w po-
przednim stanie prawnym, lecz ciągle aktualnym w  swym 

przekazie wyroku z  21.08.2012  r. (KIO 1684 /12, LEX nr  1216230) 
–  KIO stwierdziła: „(…) przepis ustawy  p.z.p. odnosi się do wyzna-
czenia w  postępowaniu o  zamówienie publiczne o  wartości powy-
żej progów  UE minimum 22  dniowego terminu do składania ofert, 
w sytuacji gdy mamy do czynienia ze zmianą treści ogłoszenia o za-
mówieniu (…)”. Natomiast to, kiedy dana zmiana jest faktycznie istot-
na i jako taka staje się obligująca do wydłużenia ustalonych pierwotnie 
terminów, wyjaśniają tezy z  wyroku ETS z  19.06.2008  r. (C-454/06, 
Presse-text Nachrichtenagentur, CURIA). Zgodnie z nimi: „(…) zmia-
na zamówienia publicznego (…) może być uznana za istotną, jeżeli 
wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w  ramach pier-
wotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszcze-
nie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub 
umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwot-
nie dopuszczona (…)”.

Dodatkowym obowiązkiem, nałożonym na zamawiających, jest nakaz, 
aby niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamó-
wieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzę-
dowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszczali informację o zmianach 
na stronie internetowej.
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