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Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - 

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1020), przepis art. 10a Pzp w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia 

stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. 

W „Instrukcja składania  jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej” Urząd Zamówień Publicznych 

wyjaśnia, że „jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej 

służących składaniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczenia w formie JEDZ jest poczta elektroniczna.  

Złożenie JEDZ  przez wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej po 17 

kwietnia 2018 r. będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji 

art. 10a ust. 1 ustawy Pzp.” 

W „Instrukcji składania  jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej” Urząd Zamówień Publicznych zwraca 

również uwagę, że „Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, 

pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. W świetle przepisów 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), wybór 

odpowiedniego środka komunikacji elektronicznej należy do zamawiającego. W 

myśl § 2 ww. Rozporządzenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w SIWZ albo w innym dokumencie wszczynającym 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego środek komunikacji 

elektronicznej, za pośrednictwem którego będzie komunikował się z 

wykonawcami w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz 
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z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.” 

 

Wskazanie w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

będzie składany JEDZ, wraz z wymaganiami technicznymi i 

organizacyjnymi wysyłania i odbierania JEDZ 

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej (…) zamawiający wskazuje w ogłoszeniu lub 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) albo w innym dokumencie 

rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia środki komunikacji 

elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wymaganiami technicznymi i 

organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji 

przekazywanych przy ich użyciu (ust. 1).  

Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji 

elektronicznej może być również uzależnione od uprzedniej akceptacji przez 

wykonawcę, określonego w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o 

udzielenie zamówienia, regulaminu korzystania z serwisu udostępnianego przez 

zamawiającego (ust. 2). 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

zamawiający w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wskazuje: 

1) adres poczty elektronicznej zamawiającego służący odbieraniu JEDZ, 

2) dopuszczalne formaty danych, w jakich należy sporządzić JEDZ, 
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3) informację o obowiązku opatrzenia JEDZ kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

4) informację o obowiązku zaszyfrowania JEDZ,  

5) sposób przekazania klucza do jego odszyfrowania, 

6) oznaczanie czasu odbioru danych. 

Dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać złożony JEDZ, określa 

załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), który 

dopuszcza m.in. następujące formaty danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt 

Zamawiający jest tylko uprawniony do wskazania formatów, w jakich może być 

złożony JEDZ, wykonawca może natomiast przygotować JEDZ w każdym innym 

formacie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…). 

Wybór przez zamawiającego formatu, w jakim może zostać przedłożony JEDZ, 

nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

 

Sporządzenie JEDZ w postaci elektronicznej i podpisanie JEDZ 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

Wykonawca wypełnia JEDZ, sporządzając dokument w postaci elektronicznej, 

korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ  i utworzenie dokumentu w 

jednym z formatów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  



PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

Elektronizacja zamówień publicznych 

Składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

 

Strona 5 z 21 

 
  

 

 

Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 

podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. 

 

Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne są wpisane do rejestru prowadzonego przez Narodowe 

Centrum Certyfikacji. 

Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

jest dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji: 

www.nccert.pl 

http://www.nccert.pl/ 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ 

sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 

także JEDZ dotyczące tych podmiotów, które muszą mieć formę dokumentu 

elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

każdego z tych podmiotów, w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o 

których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp.  

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na 

podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp. 

 

 

http://www.nccert.pl/
http://www.nccert.pl/
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Zaszyfrowanie JEDZ 

W celu zapewnienia integralności informacji zawartych w JEDZ, a także 

nieujawniania informacji zawartych w JEDZ, sporządzony lub wygenerowany 

przez wykonawcę JEDZ w postaci elektronicznej powinien zostać zaszyfrowany 

(opatrzony hasłem dostępowym). W tym celu wykonawca może posłużyć się 

narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje JEDZ 

(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji 

open-source (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.   

Na podstawie § 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej (…), zamawiający może określić zalecane w 

postępowaniu narzędzia szyfrujące, z których może korzystać wykonawca.  

Zalecane przez zamawiającego w postępowaniu narzędzia szyfrujące, z których 

może korzystać wykonawca, nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców.  

Wykonawca składa hasło dostępowe do pliku JEDZ wraz z ofertą. 

Wraz z ofertą wykonawca może złożyć inne informacje niezbędne dla 

prawidłowego dostępu do JEDZ, np. informacje o wykorzystanym programie 

szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

  

Przesłanie zamawiającemu JEDZ podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i zaszyfrowanego 

 

Wykonawca przesyła zamawiającemu opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej wskazany w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, w taki sposób, by JEDZ dotarł do 

zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.   
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W treści przesłanej wiadomości z JEDZ wykonawca wskazuje nazwę 

postępowania oraz oznaczenie sprawy, zgodnie z wymaganiami zamawiającego 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje 

umożliwiające identyfikację wykonawcy. 

Plik zawierający JEDZ powinien pozostać w postaci nienaruszonej do upływu 

terminu składania ofert.  

 

Art. 40 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) 

 

Art. 40. 

1. Kto składa kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

zaawansowany podpis elektroniczny z wykorzystaniem danych do 

składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do innej 

osoby, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto składa kwalifikowaną pieczęć 

elektroniczną lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną, nie będąc 

do tego uprawnionym. 

 

„Otwarcie” i weryfikacja JEDZ 

 

Po otwarciu ofert zamawiający odszyfrowuje JEDZ korzystając z klucza 

deszyfrującego wskazanego w złożonej ofercie oraz weryfikuje prawidłowość i 

złożonego podpisu elektronicznego. 
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Przykładowe zapisy w SIWZ, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp 

 
8. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

8.1. W postępowaniu wykonawca przesyła zamawiającemu JEDZ w postaci elektronicznej 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, 

i zaszyfrowany na adres poczty elektronicznej przetargi@...................., w taki sposób, 

aby JEDZ dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl („Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD). 

Serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD”) Komisja Europejska 

udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, 

wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). 

8.2. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest 

dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji: 

www.nccert.pl 

http://www.nccert.pl/  

8.3. Złożenie JEDZ wraz z ofertą w formie pisemnej w postaci papierowej lub na nośniku 

danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne i nie stanowi jego złożenia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z tych 

wykonawców sporządza JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

8.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych 

podmiotów, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z tych podmiotów, w zakresie, w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy 

JEDZ składanego przez podwykonawcę na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp. 

8.6. Wykonawca sporządzając JEDZ w postaci elektronicznej może korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z formatów danych 

określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

mailto:jan.nowak@..............................
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
http://www.nccert.pl/
http://www.nccert.pl/
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wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zaleca się 

sporządzenie JEDZ w formatach: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt 

8.7. Wraz z ofertą wykonawca składa hasło dostępowe do pliku JEDZ. Wraz z ofertą 

wykonawca może złożyć inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do JEDZ, 

np. informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania 

danych zawartych w JEDZ.   

8.8. W treści przesłanej wiadomości z JEDZ wykonawca wskazuje nazwę postępowania oraz 

oznaczenie sprawy, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ oraz 

informacje umożliwiające identyfikację wykonawcy. 

 

 

Wymagania, jakie muszą spełniać środki komunikacji elektronicznej 

przy przesyłaniu JEDZ od dnia 18 kwietnia 2018 r.: 

 
Przekazanie JEDZ następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

których użycie zapewnia co najmniej: 

1) spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), w tym 

wymagań odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570);  

2) identyfikację podmiotów przekazujących JEDZ; 

3) ochronę przed dostępem do treści JEDZ przed upływem wyznaczonego 

terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 
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4) wyłącznie osobom uprawnionym możliwość dostępu do JEDZ oraz 

możliwość udostępniania osobom trzecim JEDZ; 

5) możliwość usunięcia JEDZ w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i 

zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią - w przypadku 

zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ich wycofania. 

Użycie innych środków komunikacji elektronicznej innych, wymaga zapewnienia 

co najmniej: 

1) ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, w tym przez 

wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia; 

2) integralności i autentyczności przekazywanych informacji, w tym 

możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo podpisu 

elektronicznego, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 

1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), innego niż 

kwalifikowany podpis elektroniczny. 

 

Forma pisemna oferty  

Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej oferty 

Po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.1 w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w 

przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego przed 18 kwietnia 2017 r. 

                                                      
1 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) 
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oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci 

elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (zob. art. 18 pkt 4 nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.).  

Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej określa art. 78 § 1 k.c. W przypadku 

oświadczenia woli jest to złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego 

treść.  

W obowiązującym ustawodawstwie nie ma wyraźnego wskazania, jaka ma być treść podpisu 

własnoręcznego oraz w jaki sposób podpis ten musi być złożony. Odpowiedzi na to pytanie należy 

poszukiwać, mając na uwadze dyrektywy wynikające z języka oraz funkcję jaką pełni przepis 

mówiący o podpisie.  

Podpis jest charakterystycznym dla danej osoby znakiem graficznym wywodzącym się z jej imienia 

i nazwiska. Celem podpisu własnoręcznego jest potwierdzenie złożonego oświadczenia i aby 

skutecznie takie potwierdzenie stanowić, musi spełniać podstawowy wymóg - musi pozwalać na 

identyfikację osoby, która bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu reprezentowanego przez s iebie 

podmiotu określone oświadczenie woli złożyła. 

Tożsamość osoby podpisującej oświadczenie ma dodatkowe znaczenie ze względu na 

konieczność weryfikacji zdolności osoby podpisującej do prawidłowej reprezentacji danego 

podmiotu. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie przyjmuje się, że niezbędną cechą podpisu jest 

jego własnoręczność. Konieczność własnoręczności podpisu wynika z tego, że przy podpisie 

chodzi o udokumentowanie nie tylko brzmienia nazwiska, ale także i charakteru pisma, by w ten 

sposób ułatwić orientację w rozpoznaniu osoby. Jest to zatem wymaganie niezbędne dla 

bezpieczeństwa. W uchwale z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, niepubl., Sąd Najwyższy 

uznał, że „Nie można zatem formułować ogólnych wskazań co do długości lub kształtu podpisu, 

poza tym, że ma on stanowić napisane nazwisko, niekoniecznie czytelnie, ale w sposób 

charakterystyczny dla osoby podpisanej. Istotne jest bowiem to, by napisany znak ręczny - przy 

całej tolerancji co do kształtu własnoręcznego podpisu - stwarzał w stosunku do osób trzecich 

pewność, że podpisujący chciał podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz że uczynił to w 

formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa.  

Takiej pewności nie stwarzają same inicjały, czyli parafa, toteż nie mogą być one uznane za podpis 

wystawcy weksla.  

Podpis nieczytelny stanowi wyraz woli napisania nazwiska jedynie wówczas, gdy podpisujący w 

taki właśnie sposób pisze swoje nazwisko, składając podpisy na dokumentach. Dlatego też podpis 
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nieczytelny powinien być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę weksla, a więc w 

formie, która jest tym samym znana szerszemu kręgowi osób. Tak wykonany podpis, choć nie daje 

się odczytać, wyraża napisane nazwisko a zarazem pełni funkcję identyfikacyjną”.  

Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę, że „Składając podpis na dokumencie obejmującym 

oświadczenie woli, podpisujący wyraża wolę wywołania określonych skutków prawnych i daje 

jednocześnie wyraz temu, że dokument zawiera ostateczną, a nie jedynie projektowaną treść 

danego oświadczenia, że oświadczenie to jest zupełne, oraz że pochodzi od osoby podpisanej. 

Powyższe funkcje podpisu nie pozostają bez znaczenia dla rozumienia treści tego pojęcia. Można 

bowiem przyjmować, że skoro podpis jest napisanym znakiem ręcznym określonej osoby, to 

powinien on wskazywać tę osobę, a więc przedstawiać nie tylko jej charakter pisma, ale i dane, 

które ją indywidualizują. Należą do nich, między innymi, imię i nazwisko, przy czym funkcję 

indywidualizującą pełni przede wszystkim nazwisko”.  

W wyroku z dnia 24 czerwca 2009 r., I CSK 447/08, Sąd Najwyższy zwrócił natomiast uwagę, że 

„Na podstawie wypowiedzi doktryny i orzecznictwa można wskazać pewne minimalne przesłanki 

prawne podpisu. Nazwisko nie musi więc być w pełnym brzmieniu, dopuszcza się używanie skrótu, 

który nawet nie musi być w całości czytelny. Powinien się jednak składać z możliwych do 

stwierdzenia liter, umożliwiających identyfikację podpisującego, a także pozwalając na porównanie i 

ustalenie przez powtarzalność, że ma postać zwykle używaną, nawet gdy jest mało czytelny; 

chodzi więc o cechy indywidualne i powtarzalne (orz. SN z dnia 23 marca 1932 r. III l Rw 515/32, 

Zb. Urz. 1932, poz. 67; uchwala z dnia 28 kwietnia 1973 r. III CZP 78/72, OSNC 1973, nr 12, poz. 

207; uchwała 7 sędziów SN z dnia 30 grudnia 1993 r. III CZP 146/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 94; 

wyrok z dnia 8 maja 1997 r. II CKN 153/97, Lex nr 55391; postanowienie z dnia 17 sierpnia 2000 r. 

II CKN 894/00, Biul. SN 2000, nr 10, poz. 14)”.  

W postanowieniu z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 78/09, Sąd Najwyższy uznał, że „Przy braku 

ustawowej definicji podpisu, określenie cech, jakim powinien odpowiadać znak graficzny, aby 

można go było uznać za podpis, jest przedmiotem wypowiedzi judykatury i doktryny. Pomimo 

zróżnicowania poglądów, można wyznaczyć pewne wspólne minimum w zakresie oznaczania tych 

cech.  

Zasadniczo podpis powinien wyrażać co najmniej nazwisko. Nie jest konieczne, aby było to 

nazwisko w pełnym brzmieniu, gdyż dopuszczalne jest jego skrócenie, nie musi ono być także w 

pełni czytelne.  

Podpis powinien jednak składać się z liter i umożliwiać identyfikację autora, a także stwarzać 

możliwość porównania oraz ustalenia czy został złożony w formie zwykle przezeń używanej; podpis 

więc powinien wykazywać cechy indywidualne i powtarzalne (por. m.in. orzeczenie Sądu 
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Najwyższego z dnia 23 marca 1932 r., III 1 Rw 515/32, Zb.Urz. z 1932 r., poz. 67 i cyt. uchwałę z 

dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93)”.  

 

 

ORZECZNICTWO 

 

Odrzucenie oferty wykonawcy, który na każdej stronie formularza oferty złożył parafy: 

wyrok z dnia 12 czerwca 2017 r., KIO 1062/17      

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_1062.pdf 

  

 

Odrzucenie oferty wykonawcy, który nie złożył podpisów na kosztorysach ofertowych 

zawierających ceny jednostkowe: 

wyrok z dnia 6 września 2016 r., KIO 1586/16     

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_1586.pdf  

 

 

Odrzucenie oferty wykonawcy, który nie złożył podpisu na jednym z formularzy cenowych: 

wyrok z dnia 26 listopada 2015 r., KIO 2458/15 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2458.pdf  

 

 

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu braku w formularzu ofertowym oświadczenia 

wykonawcy dotyczącego ceny oferty, akceptacji projektu umowy i zobowiązania do jej 

zawarcia na warunkach określonych przez zamawiającego: 

wyrok KIO z 28.04.2015 r., KIO 748/15  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0748.pdf  

 

 

 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_1062.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_1062.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_1586.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_1586.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2458.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2458.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0748.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0748.pdf
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Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu brak podpisu wykonawcy na stronie formularza 

oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią SIWZ i zobowiązania się do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ: 

wyrok z dnia 7 kwietnia 2014 r., KIO 537/14, KIO 599/14 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0537_0599.pdf  

 

 

Odrzucenie oferty wykonawcy, który nie złożył podpisu na stronach 2-3 formularza oferty: 

wyrok z 14 listopada 2011 r., KIO 2368/11  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_2368.pdf 

 

 

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu złożenia na formularzu ofertowym pieczątki imiennej 

osoby upoważnionej do reprezentowania konsorcjum bez jej podpisu: 

wyrok z dnia 8 lutego 2011 r., KIO 156/11  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0156.pdf  

 

 

 

KOMENTARZE DO ORZECZNICTWA: 

 

Moment złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej 

 

Przepisy Pzp nie regulują kwestii przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami. Oceny tej kwestii należy dokonać za pomocą 

przepisów Kodeksu cywilnego poprzez art. 14 Pzp. Zgodnie z przepisem art. 61 § 2 k.c. oświadczenie 

woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do 

środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. W 

postanowieniu z dnia 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03, Sąd Najwyższy uznał, że oświadczenie woli 

w postaci elektronicznej dokonywane online zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu 

informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia 

oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.  

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0537_0599.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0537_0599.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_2368.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_2368.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0156.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0156.pdf
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Ponadto Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zamawiający nie może ponosić negatywnych skutków 

braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych w siedzibie odwołującego czy innego 

wykonawcy. Tym samym stwierdzić należy, że wykonawca biorący udział w postępowaniu i 

wskazując, czy to w ofercie czy za pomocą np. materiałów reklamowych, swoje dane teleadresowe, 

powinien liczyć się z faktem, iż na te urządzenia mogą mu być przekazywane informacje czy 

wezwania, których niezrealizowanie może negatywnie skutkować dla jego dalszego udziału w tym 

postępowaniu. 

 

Niedochowanie staranności w sprawdzeniu folderu spam nie może być ocenione jako brak realnej 

możliwości zapoznania się z oświadczeniem woli 

W wyroku z dnia 14 października 2013 r., KIO 2323/13, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że 

niedochowanie staranności w sprawdzeniu folderu spam nie może być ocenione jako brak realnej 

możliwości zapoznania się z oświadczeniem woli znajdującym się w folderze spam. Krajowa Izba 

Odwoławcza, powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego2, zwróciła uwagę, że „Z punktu 

widzenia skuteczności oświadczenia woli nieistotne jest również to, czy i kiedy adresat zapoznał się 

z jego treścią. Wystarczające jest, że oświadczenie woli doszło do niego w sposób stwarzający mu 

realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia”.  

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „W świetle art. 61 § 2 k.c. dla skutecznego złożenia 

oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej miarodajna jest chwila, w której 

»wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej«. Chociaż nie wynika to wprost z 

komentowanego przepisu, to z jego kontekstu należy wyprowadzić wniosek, że chodzi tu o środek 

komunikacji elektronicznej należący do adresata lub kontrolowany przez niego. Wskazuje na to 

końcowe sformułowanie tego przepisu, wymagające zapewnienia adresatowi możności zapoznania 

się z treścią oświadczenia woli. Możność taka zachodzić będzie tylko wówczas, gdy oświadczenie 

woli wyrażone w postaci elektronicznej stanie się dostępne w kontrolowanym przez niego środku 

komunikacji elektronicznej”. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że „nawet gdyby 

przyjąć, że sporna wiadomość została automatycznie zakwalifikowana, jako spam, to nie zasługuje na 

aprobatę stanowisko Odwołującego, że Odwołujący nie miał rzeczywistej możliwości zapoznania się 

z jego treścią.  

                                                      
2 Wyroki SN: z 19.10.1976 r., I PR 125/76, LEX nr 14332; z 6.11.1980 r., I PRN 109/80, „Praca i 
Zabezpieczenie Społeczne” 1982/5, s. 53; z 15.01.1990 r., I CR 1410/89, LEX nr 9006; postanowienie 
SN z 5.10.1995 r., I CR 9/95, „Palestra” 1996/11–12, s. 218 i n., z glosą J.P. Naworskiego; wyrok SN z 
18.12.1996 r., I CKU 44/96, „Prokuratura i Prawo” 1997/6, poz. 30; uchwała SN z 6.10.1998 r., III ZP 
31/98, OSNP 1999/3, poz. 80; wyrok SN z 18.03.2008 r., IV CSK 9/08, LEX nr 371831; postanowienie 
SN z 9.07.2009 r., II PZP 3/09, LEX nr 519963. 
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Po pierwsze bowiem, Odwołujący pomija, że istnieje realna możliwość zapoznania się z treścią 

wiadomości umieszczonej w folderze Spam.  

 

Po drugie, sięgnięcie do folderu Spam nie wymaga podjęcia jakichś nadzwyczajnych, 

niestandardowych czynności.  

 

Po trzecie, filtr antyspamowy jest jedynie narzędziem służącym do zarządzania pocztą elektroniczną i 

wolą użytkownika jest, czy będzie wykorzystywany w konfiguracji standardowej (ustawienia 

globalne), zaproponowanej przez producenta, czy wedle indywidualnych ustawień (ustawienia 

danego konta).  

 

Po czwarte wreszcie, filtr antyspamowy jak każde narzędzie nie jest narzędziem doskonałym, jest 

opracowany w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa. Zaś doświadczenie uczy, że zdarza się 

błędna kwalifikacja wiadomości jako spam, ostrzegają o tym również producenci tego typu 

oprogramowań. Każdy przeciętny użytkownik poczty elektronicznej posiada wiedzę w tym 

przedmiocie.  

 

Powyższe pozwala na przyjęcie, że nie ma przeszkód do zapoznania się z wiadomością, która 

znajduje się w folderze Spam, nadto przeciętny użytkownik, a tym bardziej przedsiębiorca, do 

którego stosuje się podwyższony miernik należytej staranności (art. 355 § 2 k.c.), wykorzystując 

skrzynką pocztową jako narzędzie do komunikacji z zamawiającym i mając na uwadze, że filtr 

antyspamowy może być jedynie pomocny w zarządzaniu wiadomościami, ale częstokroć stanowi 

rozwiązanie zawodne, winien kontrolować automatyczną klasyfikację wiadomości, jako spam. 

Niedochowanie staranności w tym przedmiocie, zdaniem Izby, nie może być ocenione, jako brak 

realnej możliwości zapoznania się z oświadczeniem woli, znajdującym się w folderze Spam. Tym 

samym zarzut nieskutecznego wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień należy uznać za 

chybiony”. 

 

Wadliwe funkcjonowanie serwera wykonawcy niespowodowane jego zaniedbaniem lub 

niedołożeniem przez niego należytej staranności 

 

W wyroku z dnia 10 stycznia 2016 r., KIO 2398/16, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do 

wadliwego funkcjonowania serwera wykonawcy niespowodowanego jego zaniedbaniem czy 

niedołożeniem przez niego należytej staranności. „Odwołujący zaznaczył, że wadliwe 

funkcjonowanie wykorzystywanego przez niego serwera nie było spowodowane jego zaniedbaniem, 
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czy niedołożeniem przez niego należytej staranności profesjonalisty, gdyż wobec braku 

wystarczającej wiedzy i odpowiedniej infrastruktury technicznej zdecydował się na skorzystanie z 

usług podmiotu trzeciego, świadczącego usługi informatyczne w sposób profesjonalny, który 

utrzymuje system poczty Odwołującego (serwer fizyczny i oprogramowanie serwerowe), a także 

zajmuje się kompleksowo obsługą informatyczną Odwołującego (m. in. w zakresie audytu sprzętu i 

oprogramowania, usług hostingowych, obsługi, w tym konserwacji, serwerów, rozwiązywania 

bieżących problemów i, jak to określono w odwołaniu, profilaktyki IT)”. Odwołujący zwrócił uwagę, 

że „w dacie nadania wezwania wystąpił błąd oprogramowania serwera poczty, który miał taki 

charakter, że Odwołujący nie mógł stwierdzić jego wystąpienia i usunąć go przed 25 października 

2016 r., gdyż brak rejestracji wiadomości elektronicznych na serwerze zdarzał się incydentalnie, w 

sposób przypadkowy (nie dotyczył określonych nadawców) według niemożliwego do przewidzenia 

wzoru. Pomimo że osoba odpowiedzialna za obsługę skrzynki elektronicznej Odwołującego 

regularnie monitorowała zawartość poczty, obiektywnie nie miała możliwości odczytania 

wiadomości, jeśli nie została ona zapisana przez serwer. Odwołujący zacytował również informację o 

sposobie porozumiewania się z wykonawcami zamieszczoną w pkt 24.1 SIWZ-IDW: Zamawiający 

będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w 

formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, która musi być złożona w 

formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomieniu oraz informacje uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został 

niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej. Odwołujący zarzucił, że w 

powyższych okolicznościach decyzja Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty z powodu 

nieudzielenia wyjaśnień w zakreślonym terminie była błędna”.  

 

W ocenie Odwołującego „dla oceny skutków prawnych oświadczenia woli Zamawiającego 

złożonego w formie elektronicznej (w tym przypadku wezwania do złożenia wyjaśnień) nie ma 

znaczenia moment wysiania wiadomości elektronicznej zawierającej to oświadczenie, ale moment, w 

którym odbiorca (w tym przypadku Odwołujący) miał możliwość zapoznania się z jego treścią. 

Wobec braku stosownych regulacji w ustawie pzp, na zasadzie art. 14 ust. 1 Pzp zastosowanie 

znajdzie regulacja zawarta w art. 61 § 2 k.c., zgodnie z którą oświadczenie woli wyrażone w postaci 

elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Przy czym zgodnie ze 

stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu postanowienia z 10 grudnia 2003 r., V 

CZ 127/03, oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on-line zostaje złożone z chwilą jego 

przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w 

momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych. 
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Odwołujący dodał, że jak wskazuje się w doktrynie: Zgodnie z teorią dotyczenia, leżącą u podstaw 

art. 61 § 2 k.c., ryzyko niedojścia oświadczenia woli do adresata spoczywa na składającym 

oświadczenie. Ewentualne przeszkody w dostępie do sieci informatycznej, wadliwości jej 

funkcjonowania, niesprawność serwerów pośredniczących w przekazie itp. obciążają nadawcę (…)”.  

 

Odwołujący zwrócił również uwagę, że „po pierwsze, że w tym przypadku informacja wysłana przez 

Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Odwołującego nie została wprowadzona do serwera 

– środka komunikacji elektronicznej adresata (czyli Odwołującego), gdyż została przyjęta i 

zarejestrowana na tym serwerze (czyli wyświetliła się u adresata) dopiero 26 października 2016 r. Po 

drugie, Odwołujący podniósł, że określając w specyfikacji sposób porozumiewania się z 

wykonawcami Zamawiający przesądził, że warunkiem uznania, że dane wezwanie zostało skutecznie 

skierowane do wykonawcy, było otrzymanie przez Zamawiającego od adresata potwierdzenia faktu 

otrzymania wezwania. Odwołujący zarzucił, że pomimo wystosowania żądania potwierdzenia 

otrzymania wezwania i braku otrzymania takiego potwierdzenia, mimo ustanowionej przez siebie w 

SIWZ regulacji, Zamawiający uznał doręczenie za skuteczne”.  

 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że Zamawiający określił w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia następujący sposób porozumiewania się z wykonawcami: „Zamawiający 

będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w 

formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, która musi być złożona w 

formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został 

niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.  

 

Z powyższego postanowienia wynika w szczególności, że dla uznania skuteczności doręczenia w 

danym terminie koniecznie jest łączne spełnienie dwóch warunków: po pierwsze – treść 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub innych informacji dotarła do adresata przed upływem 

terminu, po drugie – adresat niezwłocznie potwierdził ten fakt na żądanie nadawcy.  

 

Przesyłając 17 października 2016 r. drogą elektroniczną do E. wezwanie do złożenia wyjaśnień w 

trybie art. 90 ust. 1 Pzp w terminie do 25 października 2016 r. godz.. 10:00, Zamawiający zwrócił się 

jednocześnie o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej wiadomości. Potwierdzenia takiego nie 

otrzymał niezwłocznie, ale dopiero 26 października 2016 r., kiedy E. odczytał otrzymaną wiadomość, 

wnosząc jednocześnie o wyznaczenie nowego terminu na złożenie wyjaśnień. Zamawiający nie 

ponowił wezwania drogą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Zamawiający uzyskał 
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pewność, że wysłana 17 października 2016 r. wiadomość elektroniczna została wprowadzona do 

serwera – środka komunikacji elektronicznej E. dopiero po wniesieniu odwołania {złożone na 

rozprawie wydruki dzienników systemowych poczty elektronicznej (logów) stanowiące załącznik do 

pisma Biura Informatyki Zamawiającego z 3 stycznia 2017 r.}. Zamawiający nie miał zatem podstaw, 

aby uznać wezwanie do złożenia wyjaśnień dotarło do E. w terminie, gdyż nie został dopełniony 

drugi z warunków skuteczności doręczenia obowiązujących w tym postępowaniu reguł 

porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.  

 

Reasumując, Izba uznała za istotne, że wbrew wprowadzonemu przez siebie postanowieniu, 

Zamawiający uznał, że E. otrzymał wezwanie 17 października 2016 r., pomimo braku potwierdzenia 

przez niego tego faktu, a także bez sprawdzenia w inny sposób, czy wiadomość dotarła do adresata, 

w tym nie dokonując choćby próby skomunikowania się z E. tą samą drogą lub innymi 

dopuszczonymi przez siebie formami porozumiewania”. W tych okolicznościach Krajowa Izba 

Odwoławcza stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu wyroku KIO 

2398/16 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Zamawiający w s.i.w.z., po pierwsze – dokonał 

wyboru pisemnej, faksowej i elektronicznej metody komunikacji jako równorzędnie obowiązujących 

w postępowaniu, do czego był uprawiony na mocy delegacji wynikającej z pierwszego z 

przywołanych powyżej przepisów ustawowych. Po drugie jednak – wprowadził dodatkowo zasadę, 

że przekazywane informacje uważa się za skutecznie doręczone adresatowi, jeżeli niezwłocznie 

potwierdzi on fakt ich otrzymania na żądanie nadawcy. Regulacja ta zasadniczo odbiega od drugiego 

z przywołanych przepisów ustawy nowelizującej (dawny art. 27 ust. 2 Pzp), w którym jest tylko 

mowa o obowiązku odbiorcy niezwłocznego potwierdzenia na żądanie nadawcy faktu otrzymania 

informacji, bez wkraczania w materię, czy i kiedy można uznać, że dotarła ona do adresata. 

Natomiast z przywołanego powyżej postanowienia instrukcji dla wykonawców a contrario wynika, 

że jeżeli odbiorca nie potwierdził niezwłocznie otrzymania informacji, nie uważa się jej za skutecznie 

doręczoną, choćby jej treść dotarła do niego w terminie.  

 

Powyższe ma doniosłe konsekwencje prawne, gdyż skoro powszechnie obowiązujące przepisy 

dotyczące zamówień publicznych nie zawierają szczególnej regulacji co do ustalenia momentu 

dojścia oświadczenia woli do adresata, na mocy przywołanego art. 14 Pzp zastosowanie mają 

uregulowana zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego. W tym art. 61 § 2 k.c., zgodnie z którym 

oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy 

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać 

się z jego treścią.  
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Z teoretycznego punktu widzenia możliwe są różne sposoby wyznaczenia chwili, w której następuje 

skuteczne złożenie oświadczenia woli składanego innej osobie. Przywołany przepis jest wyrazem 

tzw. teorii doręczenia, według której za rozstrzygający przyjmuje się moment dotarcia oświadczenia 

woli do adresata. Natomiast uregulowanie wprowadzone przez Zamawiającego stanowi przejaw tzw. 

teorii zapoznania się, według której decydujące znaczenie ma moment zapoznania się adresata z 

doręczonym mu oświadczeniem woli. Izba zważyła, że nie ma znaczenia, czy wprowadzenie takiej 

szczególnej regulacji dla tego postępowania było intencją Zamawiającego, gdyż zgodnie z 

utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem w razie rozbieżności pomiędzy wolą zamawiającego a jej 

przejawieniem w specyfikacji należy rozstrzygające znaczenie ma treść tego dokumentu 

interpretowana w sposób obiektywny, czyli tak, jak mogli ją odczytać jego adresaci, którymi są 

wykonawcy. Nie mogą oni ponosić negatywnych skutków, jeżeli treść specyfikacji jest inna, niż 

zamierzał zamawiający. Nie można jednak wykluczyć, że w chwili kształtowania postanowień s.i.w.z. 

dla Zamawiającego większą wartość miało zagwarantowanie, aby z powodu zwykłego przeoczenia 

lub innej nieostrożności wykonawcy, która normalnie obciążałaby go jako adresata oświadczenia 

woli doręczonego w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać, nie doszło do wypaczenia wyniku 

postępowania w tym sensie, że zamówienie uzyska inny wykonawca niż ten, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę według kryteriów oceny ofert. Natomiast Zamawiający mógł zmienić zdanie 

po otwarciu ofert, kiedy przekonał się, że ma dostateczną liczbę ofert z cenami, które go 

satysfakcjonują, gdyż przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 90 Pzp, w tym ocena 

złożonych wyjaśnień, jest niewątpliwie czasochłonnym i niełatwym zadaniem. W konsekwencji 

niedochowanie zakreślonego w wezwaniu terminu nie może rodzić negatywnych skutków dla 

Odwołującego, a Zamawiający bezpodstawnie uznał, że może z tego powodu odstąpić od oceny 

wyjaśnień, które na długo przed podjęciem decyzji o rozstrzygnięciu postępowania faktycznie 

otrzymał”. 
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W opracowaniu wykorzystano fragmenty zawarte w publikacjach Urzędu Zamówień Publicznych „Instrukcja 

składania JEDZ elektronicznie”, „Przykładowe zapisy SIWZ - elektroniczny JEDZ” oraz „Elektroniczny JEDZ - 

krótka instrukcja” zamieszczonych na stronie internetowej: 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz  

 

Zawarte w opracowaniu teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń 

Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

www.uzp.gov.pl, orzeczeń NSA lub WSA z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej na 

stronie internetowej www.nsa.gov.pl, orzeczeń SA z bazy Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych dostępnej 

na stronie internetowej www.orzeczenia.ms.gov.pl, a orzeczeń Sądu Najwyższego z bazy orzeczeń 

dostępnej na stronie internetowej www.sn.pl 
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