
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 października 2018 r. 

Poz. 1992 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań 

Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektro-

nicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej zamawiającego;”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez 

wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze 

pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu któ-

rej obsługiwana jest korespondencja Izby. 

2. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na 

wniesienie w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 1.”; 

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma przeka-

zywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.”; 

4) w § 10: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego 

z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I 

rozdziale 2a ustawy, lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa zamawiającego 

do złożenia dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zapisanej 

na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), 

w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych 

zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identy-

fikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje 

niejawne lub tajemnice prawnie chronione. 
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1b. Prezes Izby informuje na stronie internetowej Urzędu o rodzajach informatycznych nośników danych, 

o których mowa w ust. 1a.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, 

w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w ust. 1a.”; 

5) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezes Izby w drodze zarządzenia określa termin sporządzenia opinii oraz wykonuje czynności organizacyj-

ne wynikające z powołania biegłego, w szczególności przekazuje biegłemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię postanowienia o powołaniu biegłego oraz kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego lub dokumentację postępowania w postaci elektronicznej, niezbędne do sporządzenia opinii, wraz z potwierdzo-

ną za zgodność z oryginałem kopią protokołu z rozprawy, w toku której zapadło postanowienie o dopuszczeniu do-

wodu z opinii biegłego.”. 

§ 2. Do postępowań odwoławczych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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