
 

Komunikat w sprawie sposobu komunikacji z oferentami.  

Dot.: umów ramowych zawartych z wykonawcami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie w dniu 18 października 2018 r. kolejnych już przepisów dotyczących 

elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych uprzejmie informujemy co następuje. 

Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) reguluje 

Rozdział 2a tejże ustawy. Rozdział ten został wprowadzony do PZP przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 

22 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1020) zmieniającej PZP z dniem 28 lipca 2016 r. Jednak zgodnie 

z odpowiednimi przepisami intertemporalnymi, przepisy tego rozdziału w zakresie, w jakim 

przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej stosuje się, co do zasady, od dnia 18 października 2018 r., z ograniczeniem 

do zamówień których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 PZP (tj. tzw. „postępowań unijnych”). Umowa ramowa zawarta z Państwem 

była wynikiem właśnie tego typu postępowania tj. postępowania unijnego.  

W związku z powyższym, również postępowania prowadzone w celu zawarcia tzw. „umów 

wykonawczych” w wykonaniu zawartej z Państwem umowy ramowej, stanowiące swoisty drugi etap 

tego postępowania, powinny być prowadzone z uwzględnieniem przepisów właściwych dla 

„postępowań unijnych” (w tym oczywiście dotyczących sposobu komunikacji między zamawiającym 

a wykonawcami).  

Przepisy te stanowią, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na treść art. 10a ust. 5 PZP, który stanowi: 

„Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 

25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 

Zastrzeżona w tym przepisie forma ad solemnitatem czynności prawnej polegającej na złożeniu 

oferty, nie dopuszcza możliwości przyjęcia przez zamawiającego jako skutecznie złożonej oferty 

w jakiejkolwiek innej formie. Na uwagę w tym miejscu zasługuje również art. 58 § 1 i 2 Kodeksu 

cywilnego, który stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna, a jeżeli 

nieważnością dotknięta jest tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do 

pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością 

czynność nie zostałaby dokonana.  



Przenosząc powyższe rozważania na grunt zawartych z Państwem umów ramowych, należy 

stwierdzić, iż ich zapisy w części jakiej stanowią o konieczności złożenia oferty w ramach 

postępowania wykonawczego w formie pisemnej, od dnia 18 października 2018 r. uznać należy za 

nieważne z mocy prawa. W ich miejsce mają zastosowanie cytowane już przepisy ustawy PZP 

dotyczące formy składania ofert w postępowaniu. 

Podsumowując, pragniemy wskazać, iż z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych dotyczących 

sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, kolejne postępowania 

wykonawcze wszczynane w wykonaniu zawartych z Państwem umów ramowych, prowadzone 

będą wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Takiego sposobu 

procedowania wymagan bowiem od Nas zmieniona ustawa. Jednocześnie pragniemy poinformować, 

iż szczegóły techniczne związane z omawianą zmianą będą każdorazowo opisane w przesyłanych do 

Państwa dokumentach postępowania.  

 


