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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 67. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r. ustawę  

zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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Data publikacji



 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia 20 lipca 2018 r. 

zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 

2018 r. poz. 650).”; 

2) w art. 10a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. 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.”; 

3) w art. 10c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, oferty albo części ofert 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się 

własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca.”; 

4) w art. 131bc ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa 

się, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 15 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku 

zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w 

art. 1, od dnia 18 października 2018 r.;”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku 

zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, od 

dnia 1 stycznia 2020 r.”; 

2) w art. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia 

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez 

centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:”; 

3) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych 

przed dniem 1 stycznia 2020 r.: 

1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie 

z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną; 
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2) wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; 

3) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ustawy zmienianej w art. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej, albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym; 

5) w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający 

może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych 

budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie 

dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich 

narzędzi.”. 

Art. 3. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów 

wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r. stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 4. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych 

przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 17 października 

2018 r., stosuje się przepisy art. 18 pkt 1–4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 17 

października 2018 r., stosuje się przepis art. 18 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 października 2018 r., z wyjątkiem art. 

1, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 




