
al. Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa, skr. poczt. 203
tel.: (+48) 22 579 05 55 | fax: (+48) 22 579 00 01
e-mail: kontakt@uprp.gov.pl | www.uprp.gov.pl

  Dyrektor Generalny
        Marcin Dobruk
 

1/1

Warszawa, 14.01.2021 r.                                                        
          

Ogłoszenie w sprawie postępowania nr BG-II.211.38.2020
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Serwis pogwarancyjny oraz usługi dedykowanej asysty technicznej dla 
Systemu telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta wraz z Rejestratorem 

Rozmów w okresie 36 miesięcy” 

                             Zamawiający informuje, że głoszenie o numerze 2021/S 002-002947 o zamówieniu o numerze 
BG-II.211.38.2020 w przedmiocie „Serwis pogwarancyjny oraz usługi dedykowanej asysty 
technicznej dla Systemu telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta wraz z Rejestratorem 
Rozmów w okresie 36 miesięcy” przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 
31.12.2021 r. i opublikowane w dniu 5.01.2021 r. nie zainicjowało postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31 
grudnia 2020 r., ale jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła po tej 
dacie i 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, zwanej dalej „nową 
ustawą Pzp”, 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 nowej ustawy Pzp). Do 
wszczęcia postępowania w myśl przepisów nowej ustawy Pzp, 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 nowej Pzp.

W przedstawionych powyżej okolicznościach nie doszło do wszczęcia postępowania w 
rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu po 31 
grudnia 2020 r.), ani też przepisów nowej ustawy Pzp obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 
(przekazanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed 1 stycznia 2021 r. a 
więc przed datą obowiązywania nowej ustawy Pzp).
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