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Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej?Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej?

 

9 kwietnia uchwalono kolejną z ustaw składających się na rządową „Tarczę antykryzysową”. Obecnie projekt ustawy o

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, skierowany został do

Senatu. 

W projekcie tym znalazł się przepis, który wywołał spore kontrowersje wśród osób zajmujących się zamówieniami

publicznymi. Mianowicie mocą art. 72 pkt 27 lit. c, w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych



rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) proponuje dodać się między innymi ust. 10 o

treści:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  oraz związanych z nimi

ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy o zamówienie publiczne zawierane sumowy o zamówienie publiczne zawierane są pod rygorem niewa pod rygorem nieważnoności wci w

formie pisemnej, albo za zgodformie pisemnej, albo za zgodą zamawiaj zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwali kowanymcego w postaci elektronicznej opatrzonej kwali kowanym

podpisem elektronicznympodpisem elektronicznym.”

Ustawodawca tym samym chce na czas wprowadzonego stanu epidemiologicznego albo stanu epidemii, wprowadzić
odmienne reguły zawierania umów o udzielenie zamówienia publicznego. 

Obecnie formę umowy reguluje art. 139 ust 2 Pzp,  który stanowi iż:

„Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne

wymagają formy szczególnej.”

Co ciekawe również w nowym Pzp, które wejdzie w życie 01.01.2021 r. i wprowadza pełną elektronizację wszystkich

postępowań, przewiduje się formę pisemną umowy – art. 432: 

„Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne

wymagają formy szczególnej.”

W doktrynie, po wprowadzeniu  w 2016 r. do Kodeksu cywilnego odrębnie uregulowanej formy elektronicznej

czynności prawnych, powstał spór co do charakteru tejże formy oraz o możliwość jej stosowania zamiennie z formą
pisemną. Uznaje siUznaje się, , że forma elektroniczna wyewoluowae forma elektroniczna wyewoluowała z formy pisemnej i jest jej emanacja z formy pisemnej i jest jej emanacją odpowiadaj odpowiadająccą
rozwojowi technologicznemu.rozwojowi technologicznemu. Art. 78(1) § 2 k.c. wprowadza zasadę równoważności formy elektronicznej z pisemną:

„Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w

formie pisemnej.”

Do tej pory dosyć powszechnie uznawano, że powyższa regulacja znajduje zastosowanie również do umów w zakresie

zamówień publicznych, do których z mocy art. 139 ust. 1 Pzp, w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Pzp.

Taka interpretacja potwierdzałaby już w obowiązującym stanie prawnym możliwość zawierania umów o zamówienie

publiczne w formie elektronicznej. 

Uwzględniając powyższe, naszym zdaniem art. 139 ust. 2 Pzp nale naszym zdaniem art. 139 ust. 2 Pzp należaałoby zatem odczytywaoby zatem odczytywać tak,  tak, że umowa oe umowa o

udzielenie zamówienia publicznego pod rygorem niewaudzielenie zamówienia publicznego pod rygorem nieważnoności mus byci mus być zawarta w formie pisemnej, ale poniewa zawarta w formie pisemnej, ale ponieważ forma forma

elektroniczna zrównana jest  z formelektroniczna zrównana jest  z formą pisemn pisemną, to zawarcie umowy w formie elektronicznej nie skutkuje jej, to zawarcie umowy w formie elektronicznej nie skutkuje jej

niewanieważnonościcią i jest dopuszczalne i jest dopuszczalne .

Za interpretacją taką przemawia treść art. 25 ust. 2 eIDAS[1] zgodnie z którym:

„Kwali kowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.”

W tym miejscu należy przypomnieć, że z godnie z art. art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach

Członkowskich.



 

Wprowadzenie ust. 10 powoduje jednak wWprowadzenie ust. 10 powoduje jednak wątpliwotpliwość interpretacyjn interpretacyjną..  Skoro ustawodawca dostrzegł problem

ograniczeń spowodowanych epidemią wirusa COVID-19 i wyjątkowo w tym okresie dopuścił możliwość zawierania

umów w formie elektronicznej, to z rozumowania a contrario można wysnuć wniosek,  iż zawarcie umowy o

zamówienie publiczne w tej formie, w innej niż określona w ust. 10 sytuacji nie jest dopuszczalne. 

Za taką z kolei interpretacją przemawia sposób, w jaki ustawodawca w innych ustawach uregulował kwestie możliwości

zastąpienia formy pisemnej zastrzeżonej ad solemnitatem, inną formą. Np. w art. 7 ust.  3 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Prawo bankowe kwestia ta została uregulowana w sposób niebudzący wątpliwości następująco: 

„Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o

której mowa w ust. 1 [postać elektroniczna - przyp. aut.], spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy

forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.”

W ustawie prawo zamówień publicznych obecnie obowiązującej, jak i nowej, która wejdzie w życie w 2021 r.,

analogicznej regulacji jednak nie znajdziemy. 

Powyższe wątpliwości mają olbrzymie znaczenie praktyczne – np. Urząd Zamówień Publicznych zawarł umowę na

platformę e-Zamówienia 31 marca w formie elektronicznej. Z art. 113 ww. projektu ustawy wynika, że ust. 10 wejdzie

w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Zatem nie będzie miał zastosowania do umów zawieranych wcześniej.

W tym stanie faktycznym nasuwają się zatem dwa pytania. Primo - jeśli zawieranie umów w formie elektronicznej

zawsze było dopuszczalne w oparciu o art. 78[1] § 2 k.c., to jaki jest cel wprowadzanego przepisu?  Secundo - jeśli nie

było, to czy umowa na Platformę e-Zamówienia jest nieważna z mocy prawa?

W naszej ocenie, jak już wyżej sygnalizowaliśmy, zawieranie umów o udzielenie zamówienia publicznego zawsze było
dopuszczalne również w formie elektronicznej. Zatem zawarta przez UZP umowa jest ważna i mamy nadzieję że uda się
ją zrealizować w terminie, tak żebyśmy wraz z wejściem w życie nowego Pzp, mogli już  korzystać z nowej Platformy. 

Być może przepis ten jest jedynie niedopatrzeniem legislacyjnym i zostanie on usunięty z projektu w trakcie dalszych

prac. Jeśli nie zostanie usunięty, może stanowić w przyszłości podstawę do prób unieważniania umów zawartych w

formie elektronicznej, (zawartych w innych okolicznościach niż wskazane w tym przepisie). Przyjmując pierwszą z

prezentowanych interpretacji, przepis ten stanowiłby wszak powtórzenie już istniejących regulacji. To niestety nie

pierwsza taka sytuacja, (zob. wpis Martyny Lubienieckiej " Komentarz do "tarczy antykryzysowej" na podstawie

projektu")

Przypisy:

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identy kacji

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające

dyrektywę 1999/93/WE


