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Pierwszà przyczynà jest niewàtpliwie
koniecznoÊç u˝ycia od dnia 18 kwietnia
br. Êrodków komunikacji elektronicznej

do sk∏adania formularza Jednolitego Euro-
pejskiego Dokumentu Zamówienia.

Obowiàzek u˝ycia tych Êrodków w komunikacji
mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcami, w szczegól-
noÊci sk∏adanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu, oraz oÊwiadczeƒ,
w tym w∏aÊnie jednolitego dokumentu wynika z art.
10a Prawa zamówieƒ publicznych. JednoczeÊnie
ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo zamówieƒ publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw wprowadzajàcych ten artyku∏, zawiera
tak˝e regulacj´ art. 17, w której ustawodawca w po-
st´powaniach o udzielenie zamówienia publicznego
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem 18
kwietnia 2018 r., a w przypadku post´powaƒ prowa-
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W ostatnim czasie w prasie pojawia si´ du˝o
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dzonych przez centralnego zamawiajàcego, przed
dniem 18 kwietnia 2017 r., dopuÊci∏ mo˝liwoÊç sk∏a-
dania oÊwiadczeƒ, w tym JEDZ, tak˝e w formie pi-
semnej.

Obowiàzek wy∏àcznego stosowania Êrodków komu-
nikacji elektronicznej w odniesieniu do jednolitego
dokumentu by∏ zatem odroczony, a okres tego odro-
czenia w∏aÊnie up∏ynà∏.

Drugiej przyczyny upatrywaç mo˝na w zbli˝ajà-
cym si´ obowiàzku u˝ycia Êrodków komunikacji
elektronicznej w odniesieniu do ca∏ej komunika-
cji mi´dzy zamawiajàcym, a wykonawcà. Obo-
wiàzek ten, zgodnie z brzmieniem art. 18 wspo-
minanej ustawy nowelizujàcej wejdzie w dniu 18
paêdziernika br.

Kolejnà przyczynà zainteresowania e-zamówieniami
jest niewàtpliwie zakoƒczony podpisaniem umowy
przetarg nieograniczony, prowadzony przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji. Przedmiotem zawartej w dniu
6 kwietnia umowy jest „Zaprojektowanie, budowa
i wdro˝enie Platformy e-Zamówieƒ wraz z us∏ugà
hostingu”.

NOWE POJ¢CIA

W ostatnim czasie w odniesieniu do elektroni-
zacji zamówieƒ publicznych pojawi∏y si´ nowe
poj´cia. Nie sà one do koƒca zrozumia∏e o czym
Êwiadczy ich zamienne stosowanie. Mo˝e to
prowadziç do nieporozumieƒ i z ca∏à pewnoÊcià
utrudnia pe∏ne zrozumienie, o co chodzi w elek-
tronizacji zamówieƒ. Celowe wydaje si´ wyja-
Ênienie co najmniej trzech spoÊród nich: Portal
e-Zamówienia, Miniportal e-Zamówieƒ oraz Por-
tal e-Us∏ug.

Portal e-Zamówienia to rozwiàzanie centralne,
które obejmuje centralne repozytorium danych,
w∏àcznie z us∏ugà zapewniajàcà odpowiednià baz´
sprz´towà (hosting), modu∏ przyjmowania, zabez-
pieczania i udost´pniania ofert oraz wniosków,
a tak˝e modu∏y pozwalajàce na gromadzenie og∏o-
szeƒ krajowych i europejskich. W kolejnych etapach
budowy portalu zaplanowano wdro˝enie modu∏ów

pozwalajàcych na monitorowanie i analizowanie
danych zgromadzonych w centralnym repozytorium,
a tak˝e modu∏ów pozwalajàcych na prowadzenie
aukcji i licytacji elektronicznych oraz zintegrowanie
portalu z us∏ugà odwo∏aƒ. Umowa, która zosta∏a za-
warta w wyniku post´powania o udzielenia zamó-
wienia prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji
dotyczy w∏aÊnie zaprojektowania i budowy tego por-
talu.

Miniportal e-Zamówieƒ to nowe poj´cie wprowa-
dzone w komunikacie udost´pnionym w dniu 12
kwietnia 2018 r. w serwisie internetowym Minister-
stwa Przedsi´biorczoÊci i Technologii pt. „Elektroni-
zacja zamówieƒ publicznych”. Zgodnie z tym komu-
nikatem Miniportal ma byç „przyjaznym i nieodp∏at-
nym rozwiàzaniem umo˝liwiajàcym komunikacj´
elektronicznà mi´dzy zamawiajàcym i wykonawca-
mi, w szczególnoÊci elektroniczne sk∏adanie ofert
i wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu oraz oÊwiadczeƒ, w tym jednolitego europejskie-
go dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami
okreÊlonymi przez dyrektywy UE”. Wersja testowa
rozwiàzania ma powstaç nie póêniej ni˝ w sierpniu
2018 r. Przygotowaniem Miniportalu e-Zamówieƒ
zajmujà si´ Urzàd Zamówieƒ Publicznych, Minister-
stwo Przedsi´biorczoÊci i Technologii oraz Minister-
stwo Cyfryzacji. Miniportal stanowi zatem rozwiàza-
nie zast´pcze, którego stworzenie sta∏o si´ niezb´dne
ze wzgl´du na to, ˝e funkcjonalnoÊç budowanego
Portalu e-Zamówieƒ mo˝e nie osiàgnàç w por´ odpo-
wiedniego poziomu, wymaganego od dnia 18 paê-
dziernika br.

Portal e-Us∏ug to poj´cie cz´sto u˝ywane zarówno
w prasie jak równie˝ we wspomnianym komunikacie
Ministerstwa Przedsi´biorczoÊci i Technologii, które-
go znaczenie budzi szereg wàtpliwoÊci. Chodzi tu
zapewne o rozwiàzanie teleinformatyczne zapewnia-
jàce funkcjonalnoÊç pozwalajàcà na realizacj´ wielu
czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem i uczestni-
czeniem w post´powaniu w sposób przyjazny dla
u˝ytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu
w∏aÊciwej wspó∏pracy z Portalem e-Zamówienia. We
wspomnianym komunikacie ministerstwo informu-
je, ˝e (zgodnie ze zaktualizowanym harmonogra-
mem realizacji zamówienia) do 15 maja 2018 r. dane
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niezb´dne do budowy (adaptacji) portali e-Us∏ug zo-
stanà udost´pnione publicznie. Do niedawna UZP,
ani zainteresowane ministerstwa nie zak∏ada∏y bu-
dowy centralnego, bezp∏atnego portalu, pozostawia-
jàc pole firmom komercyjnym. Tymczasem pojawi∏a
si´ informacja ˝e „planowane sà prace nad stworze-
niem paƒstwowego Portalu e-Us∏ug, który b´dzie
stanowi∏ istotny instrument w polityce zakupowej
paƒstwa”.

Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e wdra-
˝ane rozwiàzania teleinformatyczne muszà zapew-
niaç najwy˝szà niezawodnoÊç i gwarantowaç cià-
g∏oÊç dzia∏ania. Przerwy w funkcjonowaniu portali
nie b´dà skutkowaç jedynie wyd∏u˝aniem si´ kolejek
i niezadowoleniem interesariuszy (jak mia∏o to nie-
dawno miejsce w przypadku systemu CEPiK), lecz
mogà w skrajnych przypadkach skutkowaç koniecz-
noÊcià uniewa˝nienia post´powania, a w konse-
kwencji tak˝e utratà Êrodków europejskich. Ta wyso-
ka niezawodnoÊç stanowi bez wàtpienia ogromne
wyzwanie dla twórców portali.

W zwiàzku z obowiàzkiem u˝ycia Êrodków komuni-
kacji elektronicznej do sk∏adania formularza jednoli-
tego europejskiego dokumentu zamówienia zama-
wiajàcy, poza sformu∏owaniem w SIWZ swoich wy-
magaƒ muszà potrafiç odebraç przekazany przez
wykonawc´ jednolity dokument, rozszyfrowaç go,
zweryfikowaç podpis elektroniczny, i odczytaç treÊç
dokumentu niezale˝nie od tego, w którym z dopusz-
czalnych formatów zosta∏ on przekazany. Wykonaw-
ca natomiast musi wype∏niç formularz jednolitego
dokumentu, podpisaç go, zaszyfrowaç i przekazaç
zamawiajàcemu przy u˝yciu Êrodków komunikacji
elektronicznej.

WYBÓR FORMATU PLIKU
JEDNOLITEGO DOKUMENTU

Zamawiajàcy formu∏ujàc wymagania musi oczywi-
Êcie stosowaç si´ do ogólnych zasad obowiàzujàcych
w zamówieniach publicznych, a wi´c wymagania nie
powinny ograniczaç konkurencji. Takim ogranicze-
niem by∏oby np. wymaganie przekazania jednolitego
dokumentu w jakimÊ specyficznym formacie wyma-
gajàcym zastosowania specjalistycznego oprogramo-

wania, które nie jest powszechnie dost´pne lub wy-
maga poniesienia kosztów na zakup licencji, albo
stosowania specjalnych rozwiàzaƒ sprz´towych.

Urzàd Zamówieƒ publicznych wychodzàc na-
przeciw oczekiwaniom zamawiajàcych wyda∏
odpowiednià instrukcj´, zawierajàcà wyjaÊnie-
nia dotyczàce sposobu sk∏adania jednolitego
dokumentu oraz opisujàcà sposób post´powa-
nia przy za∏o˝eniu, ˝e oferta lub wniosek sk∏ada-
ny b´dzie w formie pisemnej, a wybranym przez
zamawiajàcego Êrodkiem komunikacji b´dzie
poczta elektroniczna.

W instrukcji wymieniono m.in. przyk∏adowe forma-
ty danych, spoÊród których zamawiajàcy mo˝e doko-
naç wyboru okreÊlajàc swoje wymagania co do po-
staci pliku, w którym przekazywany b´dzie jednolity
dokument. Wskazano przy tym, ˝e wykonawca mo˝e
przygotowaç dokument tak˝e w ka˝dym innym for-
macie okreÊlonym treÊcià Rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
u˝ycia Êrodków komunikacji elektronicznej w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udost´pniania i przechowywania dokumentów elek-
tronicznych1.

Rozporzàdzenie to w § 4 wskazuje poÊrednio dopusz-
czalne formaty danych, odwo∏ujàc si´ w tym zakre-
sie do przepisów wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania pu-
bliczne, czyli do za∏àcznika nr 2 do Rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram InteroperacyjnoÊci, minimalnych
wymagaƒ dla rejestrów publicznych i wymiany in-
formacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagaƒ dla systemów teleinformatycznych. Zatem,
zgodnie z instrukcjà zamawiajàcy powinien byç przy-
gotowany na odczytanie pliku sporzàdzonego w jed-
nym z ponad czterdziestu formatów.

Wydaje si´, ˝e autorzy instrukcji dbajàc o nie-
ograniczanie konkurencji poszli zbyt daleko. Ko-
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1 Dz. U. z 2017 r. poz. 1320.
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rzystajàcy z instrukcji mogà bowiem uznaç, za
dopuszczalne przes∏anie jednolitego dokumen-
tu w formacie pliku graficznego (np. .jpg, .tiff),
dêwi´kowego (np. .mp3) lub krótkiego filmu (np.
.mp4).

Pozostawienie wykonawcom tak ogromnej dowol-
noÊci w wyborze formatu stwarza ogromne trud-
noÊci po stronie zamawiajàcego, który musi dosto-
sowaç si´ technicznie od odczytywania ogromnej
liczby formatów plików, równie˝ takich, które
utrudniajà dalsze wykorzystanie przekazanych in-
formacji. Tymczasem mo˝liwoÊç okreÊlenia przez
zamawiajàcego dopuszczalnych formatów danych
(§ 2 ust. 1 Rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u˝ycia Êrod-
ków komunikacji elektronicznej w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udost´p-
niania i przechowywania dokumentów elektronicz-
nych) wprowadzona zosta∏a zapewne po to, by
ograniczyç „pomys∏owoÊç” wykonawców i by uzy-
skaç jednolity dokument w postaci najlepiej dosto-
sowanej do potrzeb zamawiajàcego.

Zdaniem autora wybór formatów dokonany
przez zamawiajàcego powinien wiàzaç wyko-
nawc´, który w razie uznania, ˝e wymagany for-
mat danych uniemo˝liwia lub istotnie utrudnia
przekazanie dokumentu ma do dyspozycji Êrod-
ki odwo∏awcze.

W instrukcji wymieniono przyk∏adowe formaty,
w których mo˝e nastàpiç przekazanie jednolitego
dokumentu. Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e ˝aden
z wymienionych formatów nie jest w∏aÊciwy do dal-
szej automatycznej analizy treÊci dokumentu.
W przyk∏adach pomini´to format .xml, który pozwa-
la na przysz∏à automatyzacj´ procesu weryfikacji
kompletnoÊci dokumentu oraz ocen´ z∏o˝onego w tej
formie oÊwiadczenia.

Wszyscy zamawiajàcy i wykonawcy korzystajàcy
z tego formatu majà do dyspozycji serwis umo˝li-
wiajàcy wype∏nienie i ponowne wykorzystanie elek-
tronicznej wersji Jednolitego Europejskiego Doku-
mentu Zamówienia (eESPD). Serwis udost´pniony
jest bezp∏atnie w internecie przez Komisj´ Europej-

skà. Umo˝liwia on zamawiajàcym wype∏nienie
i ponowne wykorzystanie szablonu jednolitego do-
kumentu z okreÊleniem kryteriów wykluczenia
i wyboru, a wykonawcom wype∏nienie, ponowne
wykorzystanie, pobranie i drukowanie jednolitego
dokumentu w ramach danego post´powania. Te
w∏aÊciwoÊci serwisu istotnie redukujà pracoch∏on-
noÊç zwiàzanà z przygotowaniem jednolitego do-
kumentu zarówno po stronie zamawiajàcego, jak
i wykonawcy.

Zamawiajàcy mo˝e wyeksportowaç eESPD jako plik
dajàcy si´ przetwarzaç cyfrowo i opublikowaç ten
plik wraz z pozosta∏à dokumentacjà przetargowà.
Zamawiajàcy i wykonawcy mogà przetworzyç eESPD
do formatu .pdf, a tak˝e wydrukowaç z koƒcowej
strony wspomnianego serwisu internetowego.
Atrakcyjnà funkcjonalnoÊcià serwisu jest to, ˝e za-
mawiajàcy nie musi wpisywaç wszystkich danych
dotyczàcych post´powania. Internetowy formularz
eESPD Komisji Europejskiej jest w stanie automa-
tycznie pobraç niektóre informacje z og∏oszenia
przekazanego do TED (Tenders Electronic Daily).

Zdaniem autora nale˝y preferowaç wykorzysta-
nie serwisu udost´pnianego przez Komisj´ Eu-
ropejskà m.in. poprzez wskazanie przez zama-
wiajàcego formatu .xml jako tego, w którym
wykonawcy przekazywaç b´dà jednolity doku-
ment.

Taki wybór zamawiajàcego nie mo˝e byç traktowa-
ny jako ograniczenie konkurencji, gdy˝ narz´dzie
do sporzàdzenia dokumentu jest bezp∏atne i ogól-
nie dost´pne. Schemat danych zapisywanych
w pliku .xml, (okreÊlony w pliku .xsd) jest równie˝
ogólnodost´pny, co otwiera mo˝liwoÊç tworzenia
dedykowanych aplikacji zarówno po stronie zama-
wiajàcego, jak i po stronie wykonawcy. Obydwa
formaty wymienione sà w pkt B.1. wspomnianego
wczeÊniej za∏àcznika nr 2, jako formaty do okreÊle-
nia struktury i wizualizacji dokumentu elektro-
nicznego.

W ka˝dym przypadku, w którym zamawiajàcy nie
b´dzie w stanie odczytaç otrzymanego pliku albo
pliku po prostu nie otrzyma – mo˝e i powinien
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skorzystaç z uprawnieƒ, które daje mu treÊç art. 26
ust. 3 Prawa zamówieƒ publicznych, wzywajàc
wykonawc´ do dokonania odpowiednich uzupe∏-
nieƒ.

PODPISANIE
JEDNOLITEGO DOKUMENTU

Aby przes∏any za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej jednolity dokument wywo∏ywa∏
skutki prawne wymagane dla tego oÊwiadcze-
nia, musi on zostaç opatrzony podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomocà kwalifiko-
wanego certyfikatu. Tylko wówczas zapewniona
jest integralnoÊç jednolitego dokumentu oraz
mo˝liwoÊç w pe∏ni jednoznacznej identyfikacji
osoby podpisujàcej.

Mówiàc o podpisie elektronicznym warto na wst´pie
zwróciç uwag´ na fakt, ˝e samo poj´cie podpis elek-
troniczny (bez dodatkowego doprecyzowania) obej-
muje wszelkie podpisy z∏o˝one za pomocà Êrodków
elektronicznych. Podpisem elektronicznym jest za-
tem ciàg znaków majàcy znaczenie imienia i nazwi-
ska wprowadzony pod treÊcià elektronicznego doku-
mentu za pomocà edytora tekstów. Jest nim tak˝e
zeskanowany podpis odr´czny.

WiarygodnoÊç tych podpisów jest znikoma, gdy˝
okreÊlone imi´ i nazwisko mo˝e wprowadziç ka˝dy.
Ka˝dy te˝ mo˝e pos∏u˝yç si´ skanem podpisu rów-
nie˝ bez wiedzy osoby, którà ma wskazywaç podpis,
a tak˝e mo˝e zmieniç treÊç tak podpisanego doku-
mentu. W kontekÊcie zamówieƒ publicznych oczy-
wiÊcie nie chodzi o taki podpis, lecz o podpis elektro-
niczny specjalny – weryfikowany za pomocà kwali-
fikowanego certyfikatu. Opatrywanie dokumentu
takim podpisem ma na celu jednoznacznà identyfi-
kacj´ osoby podpisujàcej oraz mo˝liwoÊç stwierdze-
nia, ˝e informacja zawarta w dokumencie nie zosta-
∏a zmieniona po drodze mi´dzy nadawcà (podpisujà-
cym), a odbiorcà.

Podpisanie dokumentu podpisem cyfrowym nie jest
równoznaczne z jego zaszyfrowaniem, chocia˝ przy
sk∏adaniu podpisu zawsze wykorzystywane sà tech-
niki kryptograficzne. Aby zapewniç integralnoÊç do-

kumentu podczas sk∏adania podpisu obliczany jest
tzw. skrót dokumentu. Wykorzystywany jest przy
tym algorytm gwarantujàcy, ˝e najdrobniejsza zmia-
na treÊci dokumentu powoduje zmian´ jego skrótu.
Zaszyfrowany skrót wraz z samym dokumentem
oraz klucz publiczny pozwalajàcy na odszyfrowanie
skrótu zapisywany jest w pliku podpisanego doku-
mentu. Odbiorca takiego dokumentu, korzystajàc
z oprogramowania do weryfikacji podpisu oblicza
ponownie skrót dokumentu korzystajàc z tego sa-
mego algorytmu, z którego korzysta∏ podpisujàcy.
Otrzymany skrót porównywany jest z odszyfrowa-
nym za pomocà do∏àczonego klucza publicznego
skrótem do∏àczonym do podpisanego dokumentu.
JeÊli skróty sà identyczne, to otrzymany dokument
jest identyczny z dokumentem podpisanym przez
nadawc´. Ta technika gwarantuje pe∏nà integralnoÊç
dokumentu.

NiezaprzeczalnoÊç tego, ˝e nikt nie podszywa
si´ pod osob´ podpisujàcà zapewniona jest
przez stosowanie odpowiednich, ÊciÊle zdefinio-
wanych procedur przez podmiot wydajàcy pod-
pis. Gwarancjà tego, ˝e odpowiednie procedury
zosta∏y zastosowane jest to, ˝e podpis mo˝na
zweryfikowaç na podstawie do∏àczonego do nie-
go kwalifikowanego certyfikatu.

To˝samoÊç podpisujàcego jest gwarantowana przez
wydawc´ podpisu, natomiast wiarygodnoÊç wydaw-
cy gwarantuje Narodowe Centrum Certyfikacji b´-
dàce pod kontrolà Ministra Cyfryzacji.

KoniecznoÊç opatrzenia pliku jednolitego doku-
mentu podpisem sprawia, ˝e osoba upowa˝niona
w danym post´powaniu do sk∏adania oÊwiadczeƒ
musi posiadaç podpis elektroniczny weryfikowany
za pomocà kwalifikowanego certyfikatu. W przy-
padku, gdy nie jest to osoba, której uprawnienia do
podpisywania nie wynikajà z odpowiedniego reje-
stru, wraz z wnioskiem lub ofertà konieczne b´dzie
dostarczenie pe∏nomocnictwa. Zakupujàc podpis
elektroniczny przedstawiciel wykonawcy uzyskuje
licencj´ na oprogramowanie pozwalajàce na sk∏ada-
nie, a tak˝e weryfikacj´ podpisu. Podpisujàcy mo˝e
tak˝e skorzystaç z innych programów do podpisy-
wania.
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Zamawiajàcy, aby zweryfikowaç podpisany do-
kument nie musi posiadaç w∏asnego podpisu
elektronicznego. Wystarczy posiadanie (dost´p-
nej tak˝e bezp∏atnie) licencji na oprogramowa-
nie do weryfikacji podpisu.

W ka˝dym przypadku, w którym weryfikacja podpi-
su wypadnie negatywnie lub podpis zostanie z∏o˝ony
przez osob´ niew∏aÊciwie umocowanà zamawiajàcy
powinien skorzystaç z uprawnieƒ, które daje mu
treÊç art. 26 ust. 3 lub 3a Prawa zamówieƒ publicz-
nych, wzywajàc wykonawc´ do dokonania odpo-
wiednich uzupe∏nieƒ.

SZYFROWANIE JEDNOLITEGO DOKUMENTU

Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e jednolity doku-
ment, poza przypadkiem o którym mowa w art. 26
ust. 3 Pzp przekazywany jest zamawiajàcemu przed
terminem sk∏adania ofert. Zatem do tego czasu jego
treÊç nie powinna byç odczytana przez inne strony
post´powania. Mo˝na to osiàgnàç szyfrujàc doku-
ment i przekazujàc has∏o pozwalajàce na odszyfro-
wanie wraz z ofertà sk∏adanà (do 17 paêdziernika
2018 r.) w formie pisemnej. Takie rozwiàzanie gwa-
rantuje, ˝e zamawiajàcy nie b´dzie móg∏ zapoznaç
si´ z treÊcià otrzymanego oÊwiadczenia przed otwar-
ciem ofert lub wniosków.

Instrukcja UZP, którà wspomniano wczeÊniej,
sugeruje zastosowania jednego z dost´pnych
programów szyfrujàcych. Wymienia si´ w niej
m.in. programy AES Crypt, 7Zip, Smart Sign
oraz komercyjny Adobe Acrobat. Zatem wyko-
nawca, który nie posiada ˝adnego programu
szyfrujàcego powinien zainstalowaç któryÊ
z programów i u˝yç go do zaszyfrowania jedno-
litego dokumentu po jego wczeÊniejszym podpi-
saniu. Has∏o u˝yte do zaszyfrowania powinien
do∏àczyç do oferty lub wniosku.

Zamawiajàcy korzystajàc z has∏a otrzymanego
wraz ofertà lub wnioskiem, stosujàc odpowiednie
oprogramowanie, odszyfrowuje jednolity doku-
ment. Równie˝ w tym miejscu warto podkreÊliç,
˝e w ka˝dym przypadku, w którym odszyfrowanie
nie powiod∏o si´ zamawiajàcy powinien skorzy-

staç z uprawnieƒ, które daje mu treÊç art. 26 ust.
3 lub 3a Prawa zamówieƒ publicznych, wzywajàc
wykonawc´ do dokonania odpowiednich uzupe∏-
nieƒ.

SPODZIEWANY WP¸YW ELEKTRONIZACJI
NA SYSTEM ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH

Ton publikacji ukazujàcych si´ w prasie jest zró˝-
nicowany. WÊród nich pojawiajà si´ informacje
wró˝àce zapaÊç systemu zamówieƒ publicz-
nych, spowodowanà brakiem rozwiàzaƒ telein-
formatycznych. Zdaniem autora takie przewidy-
wania sà zbyt daleko idàce i nie znajdujà pod-
staw w stanie faktycznym.

Nale˝y wyraênie odró˝niç dwa etapy wprowadzania
(obowiàzywania) zmian. Etap pierwszy wyznacza
data 18 kwietnia, a drugi 18 paêdziernika 2018 r.

JeÊli chodzi o etap pierwszy, trudnoÊci zwiàzane
z jego wdro˝eniem w znacznym stopniu rozwiàzuje
opublikowana przez UZP Instrukcja. Szkoda jedy-
nie, ˝e nie wprowadzi∏a ona sugestii stosowania
formatu .xml i narz´dzia Komisji Europejskiej,
o czym pisa∏em wczeÊniej. Szkoda równie˝, ˝e in-
strukcja nie nada∏a (w granicach obowiàzujàcego
prawa) odpowiednio wysokiej rangi wymaganiom
zamawiajàcego odnoÊnie stosowanych formatów
plików.

Sam obowiàzek korzystania ze Êrodków komu-
nikacji elektronicznej nale˝y oceniç pozytywnie.
Jego wprowadzenie pozwoli na budow´ zaufa-
nia dla tej formy wymiany informacji. Stosowa-
nie poczty elektronicznej doprowadzi do stop-
niowego rozstania si´ z archaicznym faksem,
który poza formà pisemnà stanowi nadal g∏ów-
ny Êrodek komunikacji w zamówieniach publicz-
nych.

Obecnie nie wszyscy zamawiajàcy podajà swoje ad-
resy poczty elektronicznej. Cz´sto w og∏oszeniach
podawane sà adresy prywatne utrzymywane na ser-
werach b´dàcych w dyspozycji przypadkowych us∏u-
godawców, a tak˝e tworzone wy∏àcznie na potrzeb´
okreÊlonego post´powania. Wiele systemów poczty
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blokuje za∏àczniki przekraczajàce okreÊlonà wielkoÊç
lub za∏àczniki okreÊlonego typu, np. samorozpako-
wujàce si´ archiwa, pliki arkuszy kalkulacyjnych itp.
Istniejà przypadki, w których systemy antyspamowe
(zabezpieczajàce przed niechcianà pocztà) zatrzymu-
jà wiadomoÊç gdy adres nadawcy zarejestrowany jest
w domenie uznanej za system za niebezpiecznà.
Obowiàzek stosowania poczty elektronicznej (na ra-
zie wy∏àcznie w odniesieniu do jednolitego doku-
mentu) wymusi na zamawiajàcych koniecznoÊç do-
stosowania swoich programów pocztowych do wy-
magaƒ wynikajàcych z roli, w której b´dà wykorzy-
stywane.

Etap drugi jest na razie przysz∏oÊcià. Jego wdro-
˝enie bez wàtpienia wywrze znacznie powa˝-
niejsze skutki na dzia∏ania stron post´powania.
Z pewnoÊcià êle si´ sta∏o, ˝e Platforma e-Zamó-
wieƒ najprawdopodobniej nie osiàgnie w odpo-
wiednim czasie oczekiwanej od niej funkcjonal-
noÊci.

Fakt ten nie mo˝e stanowiç jednak podstaw do
wniosków, ˝e czeka nas za∏amanie systemu zamó-
wieƒ. Przepisy dyrektyw UE nakazujà paƒstwom
cz∏onkowskim do 18 paêdziernika tego roku wpro-
wadzenie, w obszarze zamówieƒ publicznych, komu-
nikacji za pomocà Êrodków komunikacji elektronicz-
nej, a nie wybudowanie jakiegokolwiek systemu in-
formatycznego.

Bez wàtpienia wdro˝ona i przetestowana Platforma
e-Zamówieƒ, w po∏àczeniu z odpowiednio dostoso-
wanymi Portalami e-Us∏ug, u∏atwi∏aby wywiàzanie
si´ z obowiàzku wynikajàcego z przepisów prawa.
Przewidywane jest jednak rozwiàzanie w postaci Mi-
niportalu oraz zmiany w prawie, odsuwajàce obo-
wiàzek stosowania Êrodków komunikacji elektro-
nicznej w post´powaniach nie obj´tych dyrektywa-
mi. Ocena faktycznych zagro˝eƒ mo˝liwa b´dzie po
udost´pnieniu informacji na temat funkcjonalnoÊci
Miniportalu.

WA˚NA UWAGA NA KONIEC

Funkcjonuje b∏´dne przekonanie, ˝e skan pisma
opatrzonego piecz´cià i odr´cznym podpisem

jest bardziej wiarygodny, ni˝ to samo pismo
w postaci pliku edytowalnego podpisanego
imieniem i nazwiskiem. Nadawca pisma zadaje
sobie trud, by pismo wydrukowaç, zeskanowaç,
podpisaç i opiecz´towaç oraz przetworzyç do
postaci pliku np. .pdf.

CzynnoÊci te sprawiajà, ˝e pismo staje si´ nieczy-
telne dla komputera. Niemo˝liwe lub bardzo trud-
ne (czasoch∏onne i kosztowne) jest jego automa-
tyczne dalsze wykorzystanie, a w tym przetwarza-
nie jego treÊci z zastosowaniem funkcji kopiuj
i wklej oraz wyszukiwanie okreÊlonych fraz. Warto
te˝ zauwa˝yç, ˝e to samo pismo po zeskanowaniu
zajmuje du˝o wi´cej miejsca na dysku i potrzebuje
du˝o wi´cej czasu na przes∏anie, ni˝ edytowalny
orygina∏.

Dla przyk∏adu, niniejszy artyku∏ w postaci pierwot-
nej zajmuje na dysku ok. 30 KB, po przetworzeniu
tekstu do pliku tekstowego w formacie pdf ju˝
195 KB, a po wydrukowaniu, podpisaniu podpisem
odr´cznym, opatrzeniu piecz´cià oraz zeskanowa-
niu i zapisaniu w formacie .pdf – ponad 4 500 KB.
W wyniku tych operacji, które pozbawi∏y go wa˝-
nych funkcjonalnoÊci, wielkoÊç pliku wzros∏a 150
razy.

Warto przy tym podkreÊliç, ˝e wiarygodnoÊç obu
pism jest identyczna – obydwa po prostu nie sà wia-
rygodne. W przypadku, w którym pe∏na wiarygod-
noÊç jest wymagana, konieczne jest opatrzenie doku-
mentu podpisem weryfikowanym za pomocà kwali-
fikowanego certyfikatu.

Istnieje obawa, ˝e nadawcy nies∏usznie niedowierza-
jàc podpisowi elektronicznemu, b´dà elektronicznie
podpisywaç skany z piecz´cià i podpisem odr´cznym
tracàc tym samym funkcjonalnoÊç, którà posiada
plik oryginalny – stworzony za pomocà któregoÊ
z edytorów tekstów lub innych powszechnie dost´p-
nych programów.

Goràco zach´cam zamawiajàcych i wykonaw-
ców do uwzgl´dnienia wniosków wynikajàcych
z powy˝szej uwagi w post´powaniach, w któ-
rych uczestniczà.
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