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Zasady publikacji ogłoszeń

Cel publikacji ogłoszeń
– zapewnienie jak najszerszemu kręgowi
podmiotów występujących na rynku,
powszechnie dostępnej informacji
o aktualnych zamówieniach.

Zasady publikacji ogłoszeń
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
1. udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury,
państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub
nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez
zamawiających będą- cych państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4, jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 135 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 225 000 euro – dla robót budowlanych
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2. udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o
których mowa w pkt 3 i 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty:

a) 209 000 euro – dla dostaw lub usług,
b)

b) 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

3. sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 418 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 225 000 euro – dla robót budowlanych;
3. w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty:
a) 418 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 225 000 euro – dla robót budowlanych.
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Odpowiednie stosowanie art. 40 ustawy Pzp
•
•
•
•

art. 48 ust. 1 – przetarg ograniczony,
art. 56 ust. 1 – negocjacje z ogłoszeniem,
art. 60c – dialog konkurencyjny,
art. 73c ust. 1 – partnerstwo innowacyjne

Zasady publikacji ogłoszeń
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej. Odpowiednio w BZP/ DUUE.
(art. 40 ust.1-3 ustawy Pzp)
JEDNOCZEŚNIE
(brak przepisu, który reguluje w jakim momencie w przetargu
nieograniczonym należy zamieścić ogłoszenie o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej
– w 2016r. uchylony został art. 40 ust. 6 ustawy Pzp)
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Wzory ogłoszeń
BZP – (art.11 ust. 6 ustawy Pzp) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień
Publicznych (Dz. U. poz. 1127)
DUUE - Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych
formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986
z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji
ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1), jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie ust. 8.
(zmiana art. 11 ust. 7, na podstawie art. 62 pkt 4 ustawy z dnia 21 października
2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920),
obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r.)
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Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający nadal może zamieścić
w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie ze względu na wartość nie jest
obowiązkowe.
Na podstawie nowego art. 11b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może
przekazać do UPUE ogłoszenie, którego publikacja w DUUE ze względu na
wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowe. (uchylono art. 12
ust. 5 ustawy Pzp)
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Ogłoszenia nie mogą zawierać innych informacji, niż wskazane w
oficjalnych publikatorach. W ogłoszeniach zamieszonych w innym miejscu
należy wskazać datę przekazania ogłoszenia UPUE.
Zamieszczenie ogłoszeń w sposób, określony w ust. 5 (BZP), w zakresie
ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c (zamieszczane
w inny sposób, np. w prasie o zasięgu ogólnopolskim), nie może nastąpić
przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo
upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd
Publikacji Unii Europejskiej.
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Art. 11a. Zamawiający jest obowiązany udokumentować:
• zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego
zamieszczenia;
• publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w szczególności przechowywać dowód
przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.
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Art. 11a. Zamawiający jest obowiązany udokumentować:
• zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego
zamieszczenia;
• publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w szczególności przechowywać dowód
przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.
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Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu,
bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej
działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące
przedmiotem zamówienia.
ZMIANA OGŁOSZENIA
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu w BZP lub jej przekazaniu UPUE jest obowiązany zamieścić
informację o zmianach tylko na stronie internetowej (przed wejściem
w życie nowelizacji z 2016 r.: w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej)
Co zrobić w sytuacji, gdy zamawiający nie posiada strony internetowej?
Gdzie zamieścić ogłoszenie, gdy zamawiający działa przez pełnomocnika?
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Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
Zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie
z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku
zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego – raz w roku, może przekazać
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu
wyodrębnionym dla zamówień, zwanym dalej „profilem nabywcy”, wstępne ogłoszenie
informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach
ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilu nabywcy po
upływie 48 godzin od przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Przykłady błędów w świetle wyników kontroli Prezesa UZP
1. Przedmiot – pełnienie nadzoru inwestorskiego. (inspektor nadzoru, inspektor
branży budowlanej, inspektor nadzoru inwestycyjnego)
Zaniechanie łącznego oszacowania zamówień, zaniechanie stosowania ustawy Pzp
(poszczególne zamówienia o wartości do 30 000 euro) – naruszenie art. 4 pkt 8
oraz art. 7 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 2 i art. 48 ust. 1 ustawy Pzp
2. Niezamieszczenie ogłoszenia i zmian ogłoszenia na stronie internetowej.
Informowanie o zmianach jedynie wykonawcy, który zapytał o zmiany.
Możliwość skorzystania ze strony internetowej innego podmiotu.
Naruszenie zasady jawności postepowania – art. 8 ust. 1 ustawy Pzp
Naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – art.
7 ust. 1 ustawy Pzp
Naruszenie art. 40 ust. 1 ustawy Pzp (brak publikacji na stronie internetowej)
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3. Publikacja ogłoszenia na formularzu nieobowiązującym.
Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy,
określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada
2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie
zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz.
UE L 296 z 12.11.2015, str. 1), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
Naruszenie art. 11 ust. 7 ustawy Pzp

4. W toku kontroli stwierdzono braki w ogłoszeniach odnośnie następujących
informacji:
a) Warunki udziału w postępowaniu (art. 41 pkt 7 ustawy Pzp)
b) Wykaz oświadczeń lub dokumentów (art. 41 pkt 7a ustawy Pzp)
c) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (art. 41 pkt 9 ustawy Pzp)
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