
Warszawa, dnia 17 października 2018 r. 

Poz. 1993 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) 

z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żą-

dać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 14:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumenty lub 

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2b. W przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy, dokumenty lub oświadczenia, o których mo-

wa w rozporządzeniu, mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 

i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.”, 

d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pub- 

licznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której

mowa w ust. 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadkach, o których mo-

wa w ust. 2a i 2b, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.”; 

1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości

i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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2) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wąt-

pliwości co do jej prawdziwości.”; 

3) w § 16 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski.”. 

§ 2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pub- 

licznych, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia do dnia 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możli-

wość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elek-

tronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 

z tym że: 

1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, spo-

rządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

§ 3. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

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

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz 




