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W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający 
wskazuje jak niżej. 

Pytanie:  

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie informacji o wartości kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.) dot. przedmiotowego zamówienia — w stosunku do 
obowiązku elektronizacji zamówień publicznych od 18 października 2018 r. 

Odp. na pytanie:  

Zamawiający wskazuje, że wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w 
złotych równowartość kwoty 144 000 euro, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2017.2479, ze zm.). 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę - Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych o-az niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2018.1603) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych iinych ustaw 
(Dz.U.2016.1020, ze zm.) przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim 
przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, które prowadzone są przez 
innych zamawiających niż centralny zamawiający, dopiero od 1 stycznia 2020 r. Z kolei 
zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę - Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2018.1603) w zw. z art. 18a pkt 4 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020, ze zm.) 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych 
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zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r. oferty oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, składa się, 
pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo - za zgodą zamawiającego - w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

Jak wynika z powyższego, w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się zatem przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji 
zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Jednocześnie, jak wynika z SIWZ, co do oferty i ww. oświadczenia w przedmiotowym 
postępowaniu w sposób zgodny z przepisami prawa dopuszczono wyłącznie formę pisemną 
(Zamawiający nie wyraził zgody na postać elektroniczną). 
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