
1. W związku z nowelizacją ustawy Pzp zwracamy uwagę na art. 18 ust 5 przepisów 
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym: 

 „W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem  18 kwietnia 2018r,  a 
w przypadku postepowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017r. : (…) 
5) termin o którym mowa w: 
a) art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, wynosi 40 dni 
b) art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, wynosi 35 dni. 
 

Tym samym termin składania ofert w aktualnie wszczynanych przetargach nieograniczonych 
(powyżej progów UE) nie może być krótszy niż 40 dni, a w przypadku przetargów 
ograniczonych – 35 dni. 

2. Dodatkowo przypominamy o konieczności stosowania art. 12a (oraz odpowiednio art. 
134 ust 3a), zgodnie z którymi: 

Art. 12a. 1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach 
lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający 
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania: 
1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie 

przetargu nieograniczonego; 
2)  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba 

udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie 
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 

art. 134 ust 3a: 

3a. W przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności dotyczących określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w postępowaniu, zamawiający 
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
we wnioskach, z tym że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 15 dni 
od dnia przekazania zmiany treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

 

Zwracamy uwagę, że konieczność przedłużania terminu składania ofert wynika z potrzeby 
umożliwienia wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach/ przygotowania nowych ofert, 
w związku z istotnymi zmianami, m.in.  w zakresie warunków udziału w postepowaniu, OPZ 
czy kryteriów oceny ofert. Powyższe ma  szczególne znaczenie w związku z modyfikacją 
formularzy ogłoszeń, które mają obecnie znacznie ograniczoną liczbą znaków. Jeśli zmiana 
dotyczy informacji, które są zawarte w SIWZ, ale z przyczyn technicznych nie znalazły się w 
ogłoszeniu (albo są przedstawione w skróconej formie), to w opinii CUPT także należy 
stosować art. 12a (134 ust 3a) i zapewnić przesunięcie terminu składania ofert.   

 

   

 


