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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN "Pełnienie kompleksowych usług nadzoru

inwestorskiego dla zadnia : Budowa nowych przyrodniczo-technicznych
zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych
w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Roztoczanka
i Żegiestów - część I i II.”.

Informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/S/001-001196 przekazane do
Publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.12.2020 roku, a które ukazało się
04.01.2021 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z
powyższym w najbliższym możliwym terminie zostanie wszczęte nowe postępowanie na ten sam
przedmiot zamówienia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 08.01.2021 roku (źródło
www.uzp.gov.pl), "(...) gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii
Europejskiej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r., ale jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej nastąpiła po tej dacie, i równocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało przez zamawiającego
zamieszczone na stronie internetowej po dniu 31 grudnia 2020 r. W takim przypadku nie doszło do
wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004.
Nie dokonano bowiem czynności wszczynającej postępowanie, to jest nie zamieszczono ogłoszenia na
stronie internetowej. Nie doszło także do wszczęcia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r., gdyż w myśl
tych przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub
przekraczającej progi unijne wszczyna się, co do zasady poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 ustawy Pzp). Do wszczęcia postępowania w myśl
przepisów ustawy Pzp 2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 nie mogło zatem dojść w sytuacji
przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed tą datą, z uwagi na moment
dokonywania czynności przekazania przypadający na datę przed wejściem w życie ustawy Pzp 2019.
Reasumując w takiej sytuacji nie można uznać aby doszło do wszczęcia postępowania w rozumieniu
przepisów ustawy Pzp 2004 obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. (zamieszczenie ogłoszenia o
zamówieniu po 31 grudnia 2020 r.), ani też przepisów ustawy Pzp2019 obowiązującej od dnia 1 stycznia
2021 (przekazanie ogłoszenia do DUUE przed 1 stycznia 2021 a więc przed datą obowiązywania ustawy
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Pzp2019). W takim przypadku za zasadne należałoby uznać zamieszczenie przez zamawiającego na stronie
internetowej informacji, że ogłoszenie o wskazanym numerze przesłane do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Z poważaniem,
Stanisław Michalik
Nadleśniczy
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