
publicznych. Jest to zupe∏nie nowy obowiàzek podmio-
tów zamawiajàcych. Organizatorzy post´powaƒ
o udzielenie zamówieƒ publicznych/zawieranie umów
ramowych b´dà zobowiàzani do przekazywania Preze-
sowi UZP informacji o z∏o˝onych wnioskach o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu lub ofertach.

Zebrane dane pozwolà Prezesowi UZP na dokony-
wanie bie˝àcej analizy na temat wniosków o do-
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Od nowego roku jednym z zadaƒ Prezesa Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych jest dokonywanie analiz funkcjo-
nowania systemu zamówieƒ (tak stanowi art. 469 pkt
4 Pzp). W celu realizacji tego obowiàzku w art. 81 prze-
widziano dodatkowe narz´dzie, które w wi´kszym
stopniu pozwoli na bie˝àco analizowaç rynek zakupów

Rozporzàdzenie
w sprawie informacji
o z∏o˝onych wnioskach
lub ofertach
Od nowego roku organizatorzy post´powaƒ
o zamówienie publiczne/zawarcie umowy ramowej
zobowiàzani sà do przekazywania Prezesowi UZP
informacji o z∏o˝onych wnioskach o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu lub ofertach (art. 81).
Sposób realizacji tego obowiàzku reguluje
rozporzàdzenie Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dniu 21 grudnia 2020 r.1

AGNIESZKA ZABOROWSKA

AGNIESZKA ZABOROWSKA
Adwokat specjalizujàca si´ wprocesie
udzielania i realizacji zamówieƒ
publicznych, za∏o˝ycielka Kancelarii
AdwokackiejZaborowska

1 Rozporzàdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21

grudnia 2020 r. w sprawie informacji o z∏o˝onych wnioskach o do-

puszczenie do udzia∏u w post´powaniu lub ofertach przekazywa-

nej Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych, Dz. U. z 2020 r. poz.

2406.
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puszczenie do udzia∏u w post´powaniu lub ofert,
w zale˝noÊci od rodzajów zamawiajàcych, rodza-
jów i wartoÊci zamówieƒ, liczby tych wniosków
lub ofert oraz stosowanych trybów post´powania
o udzielenie zamówienia.

ROZPORZÑDZENIE

Zgodnie z dyspozycjà art. 81 ust. 2 Minister Rozwoju, Pra-
cy i Technologii w dniu 21 grudnia 2020 r. wyda∏ rozpo-
rzàdzenie w sprawie informacji o z∏o˝onych wnioskach
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu lub ofertach
przekazywanej Prezesowi UZP. Zakres tych przepisów nie
by∏ dotychczas regulowany ˝adnym aktem prawnym.

Rozporzàdzenie okreÊla:

1. Zakres danych zawartych w Informacji o wnioskach
lub ofertach;

2. Formularz do przedstawiania Informacji o wnio-
skach lub ofertach;

3. Sposób sporzàdzania Informacji o wnioskach lub
ofertach;

4. Sposób i tryb przekazywania Informacji o wnio-
skach lub ofertach, w tym sposób liczenia terminu
na przekazania danych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Obowiàzek przekazywania Informacji o wnioskach
lub ofertach b´dzie mia∏ zastosowanie do wszyst-
kich zamawiajàcych, w zakresie wszystkich rodza-
jów zamówieƒ, niezale˝nie od ich wartoÊci.

Obowiàzek ten nie dotyczy jedynie zamówieƒ, do któ-
rych ma zastosowanie Pzp, czyli o wartoÊci równej lub
przekraczajàcej 130 000 z∏ netto. W uzasadnieniu do
projektu Rozporzàdzeniu znajduje si´ wa˝na wytyczna,
która wskazuje, ˝e Informacj´ o wnioskach lub ofer-
tach trzeba b´dzie przekazywaç Prezesowi UZP zarów-
no w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówie-
nia jak i post´powaniem o zawarcie umowy ramowej,
z wy∏àczeniem trybu zamówienia z wolnej r´ki, gdy˝
w trybie tym nie ma ofert.

JAKICH DANYCH OCZEKUJE PREZES UZP

Informacja o wnioskach lub ofertach b´dzie zawie-
ra∏a nast´pujàcy zakres danych:

1. Oznaczenie zamawiajàcego lub zamawiajàcych
wspólnie prowadzàcych post´powanie, lub pe∏no-
mocnika zamawiajàcego któremu powierzono prze-
prowadzenie post´powania;

2. Rodzaj zamówienia/umowy ramowej, przedmiot za-
mówienia/umowy ramowej, tryb udzielenia zamó-
wienia/zawarcia umowy ramowej, wspó∏finansowa-
nie zamówienia/umowy ramowej ze Êrodków Unii
Europejskiej;

3. Kwot´, jakà zamawiajàcy zamierza przeznaczyç na
sfinansowanie/umowy ramowej;

4. Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu, w przypadku trybu przetargu ograniczonego,
negocjacji z og∏oszeniem, sektorowych negocjacji
z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnego, partner-
stwa innowacyjnego;

5. Oferty wst´pne, w przypadku trybu negocjacji
z og∏oszeniem lub partnerstwa innowacyjnego;

6. Oferty, w przypadku trybu przetargu nieograniczo-
nego, przetargu ograniczonego, dialogu konkuren-
cyjnego, negocjacji bez og∏oszenia, trybu podstawo-
wego lub sektorowych negocjacji z og∏oszeniem;

7. Oferty ostateczne, w przypadku trybu negocjacji
z og∏oszeniem, trybu podstawowego prowadzonego
w tzw. III wariancie (art. 275 pkt 3);

8. Oferty dodatkowe, w przypadku trybu podstawo-
wego w tzw. II wariancie (art. 275 pkt 2);

9. Oferty obejmujàce prace badawczo-rozwojowe,
sk∏adanych po zakoƒczeniu negocjacji, w przypad-
ku trybu partnerstwa innowacyjnego;

10.Wykonawcy, którzy z∏o˝yli odpowiednio wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, oferty,
oferty wst´pne, oferty ostateczne, oferty dodatkowe

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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lub oferty obejmujàce prace badawczo-rozwojowe
oraz dane dotyczàce cen lub kosztów zawartych
w z∏o˝onych przez nich ofertach.

GOTOWY FORMULARZ

Za∏àcznik do Rozporzàdzenia okreÊla wzór Infor-
macji o wnioskach lub ofertach, który b´dzie mia∏
postaç aktywnego formularza. Ten sam wzór sto-
sujemy do wszystkich trybów udzielania zamó-
wieƒ / zawarcia umowy ramowej.

Formularz ten wprowadza postaç danych ustruktury-
zowanych, co pozwoli na ich szerszà analiz´, mo˝liwoÊç
powiàzania kontekstowego z wykorzystaniem narz´dzi
analitycznych. W uzasadnieniu do projektu Rozporzà-
dzenia zaznaczono, ˝e ujednolicony wzór ma si´ przy-
czyniç do zwi´kszenia procesów automatycznych,
a w efekcie prze∏o˝y si´ na zmniejszenie wykonywania
czynnoÊci manualnych w tym zakresie. Zdaniem autor-
ki – takie rozwiàzanie to u∏atwienie dla samych zama-
wiajàcych, którzy b´dà korzystaç tylko z jednego z for-
mularza, bez obawy o pomy∏k´.

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

Zamawiajàcy sporzàdza informacj´ w postaci elek-
tronicznej i przekazuje jà Prezesowi UZP przy u˝y-
ciu formularza umieszczonego i udost´pnionego
na stronach portalu internetowego UZP.

Przepisy Rozporzàdzenia nie wyjaÊniajà jednak jak
technicznie uzupe∏niç, przekazaç i wys∏aç formularz
Prezesowi UZP. Dopiero sam sposób funkcjonowania
systemu wskazuje, ˝e po uprzedniej rejestracji, nale˝y
odnaleêç formularz, który znajduje si´ w module „Ko-
respondencja”. Nast´pnie nale˝y wype∏niç aktywy for-
mularz w formacie XML i taki plik wys∏aç.

Powstaje pytanie czy zamawiajàcy majà podpisywaç
wype∏niony wzór np. podpisem kwalifikowanym. ˚a-
den przepis nie wskazuje wprost na taki wymóg.
Zdaniem autorki – brak odpowiedniej regulacji pro-
wadzi do wniosku, ˝e argumenty za podpisywaniem
równowa˝à si´ z argumentami za niepodpisywaniem
np. podpisem kwalifikowanym omawianego formu-
larza.

(ZBYT) KRÓTKI TERMIN PRZEKAZANIA
INFORMACJI O WNIOSKACH LUB OFERTACH

Zamawiajàcy b´dà mieli tylko 7 dni na przekazanie
Informacji o wnioskach lub ofertach Prezesowi
UZP. Co do zasady i w du˝ym uogólnieniu mo˝na
przyjàç, i˝ termin ten liczony jest od otwarcia ofert.
Zosta∏ okreÊlony z uwzgl´dnieniem poszczegól-
nych trybów udzielania zamówieƒ/zawarcia umo-
wy ramowej, tj.:

w przypadku trybu przetargu nieograniczonego lub
negocjacji bez og∏oszenia – od dnia otwarcia ofert,
o ile z∏o˝ona zosta∏a co najmniej jedna oferta;

w przypadku trybu przetargu ograniczonego, dialo-
gu konkurencyjnego lub sektorowych negocjacji
z og∏oszeniem – od dnia otwarcia ofert albo od dnia
uniewa˝nienia post´powania, o ile uniewa˝nienie na-
stàpi∏o przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert i zosta∏
z∏o˝ony co najmniej jeden wniosek o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu;

w przypadku trybu negocjacji z og∏oszeniem od dnia
otwarcia: (a) ofert wst´pnych albo od dnia uniewa˝-
nienia post´powania, o ile uniewa˝nienie nastàpi∏o
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert wst´pnych
i zosta∏ z∏o˝ony co najmniej jeden wniosek o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu, (b) ofert ostatecz-
nych, o ile zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna oferta
ostateczna;

w przypadku trybu negocjacji z og∏oszeniem wsz-
cz´tych w okolicznoÊciach, o których mowa w art. 153
pkt 5 i art. 154 ust. 1 – od dnia otwarcia ofert ostatecz-
nych, o ile zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna oferta
ostateczna;

w przypadku trybu partnerstwa innowacyjnego od
dnia otwarcia: (a) ofert wst´pnych albo od dnia unie-
wa˝nienia post´powania, o ile uniewa˝nienie nastàpi∏o
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert wst´pnych
i zosta∏ z∏o˝ony co najmniej jeden wniosek o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu, (b) ofert obejmujà-
cych prace badawczo-rozwojowe, sk∏adanych po za-
koƒczeniu negocjacji, o ile zosta∏a z∏o˝ona co najmniej
jedna taka oferta;
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w przypadku trybu podstawowego tzw. wariant I,
o którym mowa w art. 275 pkt 1 - od dnia otwarcia
ofert z∏o˝onych w odpowiedzi na og∏oszenie o zamó-
wieniu, o ile zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna taka
oferta;

w przypadku trybu podstawowego tzw. wariant II,
o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp – (a) od dnia
otwarcia ofert z∏o˝onych w odpowiedzi na og∏oszenie
o zamówieniu, o ile zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna
taka oferta, (b) je˝eli zamawiajàcy zaprasza∏ do sk∏a-
dania ofert dodatkowych, od dnia otwarcia ofert dodat-

kowych, o ile zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna taka
oferta.

w przypadku trybu podstawowego tzw. wariant III,
o którym mowa w art. 275 pkt 3 – od dnia otwarcia ofert
ostatecznych albo od dnia uniewa˝nienia post´powania,
o ile uniewa˝nienie nastàpi∏o po up∏ywie terminu sk∏ada-
nia ofert sk∏adanych w odpowiedzi na og∏oszenie o zamó-
wieniu i zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna taka oferta.

Bieg siedmiodniowego terminu dla poszczególnych try-
bów przedstawiony zosta∏ równie˝ w tabeli.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Terminy przekazywania Informacji o wnioskach lub ofertach

Tryb udzielania zamówieƒ Rozpocz´cie biegu Warunek
/zawarcia umowy ramowej siedmiodniowego terminu

Przetarg nieograniczony Od dnia otwarcia ofert Z∏o˝ona zosta∏a co najmniej jedna oferta
Negocjacje bez og∏oszenia

Przetarg ograniczony Od dnia otwarcia ofert albo Uniewa˝nienie nastàpi∏o przed up∏ywem
Dialog konkurencyjny od dnia uniewa˝nienia post´powania terminu sk∏adania ofert i zosta∏ z∏o˝ony
Sektorowe negocjacje z og∏oszeniem co najmniej jeden wniosek o dopuszczenie

do udzia∏u w post´powaniu

Negocjacje z og∏oszeniem Od dnia otwarcia ofert wst´pnych albo Uniewa˝nienie nastàpi∏o przed up∏ywem
od dnia uniewa˝nienia post´powania terminu sk∏adania ofert wst´pnych

i zosta∏ z∏o˝ony co najmniej jeden wniosek
Od dnia otwarcia ofert ostatecznych o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu

Zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna oferta
ostateczna

Negocjacje z og∏oszeniem, o których Od dnia otwarcia ofert ostatecznych Zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna oferta
mowa w art. 153 pkt 5 i art. 154 ust. 1 ostateczna

Partnerstwo innowacyjne Od dnia otwarcia ofert wst´pnych albo Uniewa˝nienie nastàpi∏o przed up∏ywem
od dnia uniewa˝nienia post´powania terminu sk∏adania ofert wst´pnych i zosta∏

z∏o˝ony co najmniej jeden wniosek
Od dnia otwarcia ofert obejmujàcych o dopuszczenie do udzia∏u
prace badawczo-rozwojowe, sk∏adanych w post´powaniu,
po zakoƒczeniu negocjacji

Zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna taka oferta

Tryb podstawowy I wariant (art. 275 pkt 1) Od dnia otwarcia ofert z∏o˝onych Zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna taka oferta
w odpowiedzi na og∏oszenie o zamówieniu

Tryb podstawowy II wariant (art. 275 pkt 2) Od dnia otwarcia ofert z∏o˝onych Zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna taka oferta
w odpowiedzi na og∏oszenie o zamówieniu

Zosta∏a z∏o˝ona co najmniej jedna taka oferta
Je˝eli zamawiajàcy zaprasza∏ do sk∏adania
ofert dodatkowych, od dnia otwarcia ofert
dodatkowych

Tryb podstawowy III wariant (art. 275 pkt 3) Od dnia otwarcia ofert ostatecznych Uniewa˝nienie nastàpi∏o po up∏ywie
albo od dnia uniewa˝nienia post´powania terminu sk∏adania ofert sk∏adanych

w odpowiedzi na og∏oszenie
o zamówieniu i zosta∏a z∏o˝ona
co najmniej jedna taka oferta
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UWAGI KO¡COWE

Majàc na uwadze, ˝e organy w∏aÊciwe w sprawach
zamówieƒ publicznych zach´cajà do prowadzenia
post´powaƒ w sposób sprawny i nie przewlek∏y –
dok∏adanie zamawiajàcym kolejnego obowiàzku,
który nale˝y zrealizowaç w trakcie trwania post´-
powania o udzielenie zamówienia publicznego –
nie sprzyja realizacji takich postulatów.

Zdaniem autorki termin na przekazanie Informacji
o wnioskach lub ofertach powinien rozpoczynaç bieg
od dnia zakoƒczenia ww. post´powania. Tym bardziej,
i˝ kompleksowe dane dotyczàce systemu zamówieƒ
publicznych Prezes UZP zbierze dopiero po zakoƒcze-
niu danego roku kalendarzowego wraz z otrzymaniem
rocznych sprawozdaƒ o udzielonych zamówieniach
(tak stanowi art. 82).

Na koniec warto wskazaç, ˝e mo˝na spotkaç si´
z opinià, i˝ nowà regulacjà wprowadzanà do syste-

mu polskich zamówieƒ publicznych nale˝y oceniç
jednoznacznie negatywnie, jako nak∏adajàcà na za-
mawiajàcych dodatkowe, niczym nie uzasadnione
obowiàzki.

Przedstawiciele doktryny argumentujà, i˝ „Zamawia-
jàcy i tak publikowali informacje z otwarcia ofert lub
wniosków oraz informacje o rozstrzygni´ciu post´po-
wania, w tym o uniewa˝nieniu post´powania”2. Taki
poglàd – zdaniem autorki – jest jednak nietrafiony.
Trudno bowiem oczekiwaç od Prezesa UZP, aby wery-
fikowa∏ kilkanaÊcie tysi´cy profili zamawiajàcych
i Êledzi∏ ka˝dà nowà procedur´ udzielenia zamówie-
nia publicznego/zawarcia umowy ramowej. Ponadto,
stanowisko takie nie uwzgl´dnia ograniczonego do-
st´pu do danych w przypadku trybów niekonkuren-
cyjnych.

2 Tak: P.Schmidt, N.Mi∏ostan w Ustawa Prawo zamówieƒ publicz-

nych.Komentarz. wyd. 2020, Must Red Media, str. 252
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