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Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się_skarżący w sprawie ogłoszeń 

publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 

113, poz. 759 ze zm.) ogłoszenia, o których mowa w ustawie, zamieszcza się 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego 

Urzędu Zamówień Publicznych. Takimi ogłoszeniami są zgodnie z przepisami ustawy, 

między innymi ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Ponadto ustawa w przepisie art. 11 

ust. 6 stanowi, że wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie określa, w drodze 

rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 

28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) zawiera w załączniku 4 wzór ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia. Zgodnie z sekcją IV „Udzielenie zamówienia" wzoru, 

ogłoszenie zawiera nazwę oraz adres pocztowy wykonawcy, któremu zamawiający 

zamierza udzielić zamówienia. 

Z powyższego uregulowania wynika, że taki sam wzór ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia obowiązuje w przypadku udzielenia zamówienia osobie prawnej, osobie 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz osobie fizycznej, która takiej 

działalności nie prowadzi. Publikowanie adresu osoby prawnej lub przedsiębiorcy 
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wydaje się być zasadne, tym bardziej, że takie dane znajdują się w internetowych 

bazach danych - Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. Wątpliwości pojawiają się w związku z 

publikacją w ogłoszeniu prywatnego adresu osoby fizycznej, która nie prowadzi 

działalności gospodarczej. W ocenie Rzecznika zasadne jest rozważenie zmiany wzoru 

w stosunku do osób fizycznych tak, aby w przypadku, gdy nie prowadzą one 

działalności gospodarczej, ogłoszenie zamieszczane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych zawierało tylko imię i nazwisko danej osoby. 

Należy wskazać, że obecnie obowiązująca regulacja może być niezgodna 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 

101, poz. 926 ze zm.). Przepis art. 23 ustawy zawiera przesłanki określające, kiedy 

możliwe jest przetwarzanie danych osobowych. Z powyższego przepisu wynika, że 

przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne min. wtedy, gdy jest to niezbędne 

dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych 

dla dobra publicznego. Z kolei ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 11 ust. 5 

stanowi, że zamawiający może zamieścić w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie w 

Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. W 

rezultacie w Biuletynie zostaje zamieszczone ogłoszenie wraz z danymi osobowymi 

osoby, której udzielono zamówienie, mimo że przetwarzanie danych osobowych nie 

spełniało określonego w ustawie o ochronie danych osobowych wymogu niezbędności, 

gdyż zamieszczenie ogłoszenia było fakultatywne. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zdaje sobie sprawę, że publikacja ogłoszeń 

w Biuletynie Zamówień Publicznych zapewnia transparentność zawieranych umów 

i przejrzystość wydatkowania państwowych środków. Jednak w ocenie Rzecznika 

zamieszczanie prywatnego adresu osób fizycznych jest niezasadne oraz zbędne dla 

osiągnięcia powyższych celów. W związku z tym, działając na podstawie przepisu art. 

16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 

o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w celu zmiany obowiązującego wzorca 
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i rozróżnienia treści ogłoszenia publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zależnie od podmiotu, któremu zostało udzielone zamówienie. 

Jednocześnie proszę o poinformowanie Rzecznika o zajętym w tej sprawie 

stanowisku. 


