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Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych 
z uwzględnieniem ostatnio opublikowanych zmian: 

 
2012-07-21  zm.  Dz.U.2012.769 art. 21 
Art. 21. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 24 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 
"10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 

10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą 
prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku."; 

2) w art. 133 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
"3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3.". 
2012.11.05    zm.    Dz.U.2012.1101    art. 8 
Art. 8. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 
1)   w art. 163 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2.  Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 

tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. 
zm.11)12))."; 

2)   w art. 190 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4.  Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego 

sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych.". 

2013-01-01     zm.  Dz.U.2012.951  art. 30 
Art. 30. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.25)) w 

art. 31 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Minister 
właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do 
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa". 

2013-01-01   zm. Dz.U.2012.1529  art. 160 
Art. 160. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 
1)   w art. 67 w ust. 3 w pkt 1 uchyla się lit. d; 
2)   w art. 198b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.". 

2013-02-20   zm.  Dz.U.2012.1271  art. 1 
USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi  (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012 r.) 
Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: ---- zaznaczono w tekście wytłuszczeniem ----- 

 
UWAGA.  SPRAWDZAJ zmiany w przepisach! W roku 2013 szykują się co najmniej dwie nowe zmiany.  
Najkorzystniejsza forma dostępu do informacji to bezpłatna internetowa prenumerata informatora 

zamówień publicznych prowadzonego przez portal www.pzp.pl. Istnieje jeszcze dzisiaj możliwość 
zamówienia takiego informatora poprzez skrzynkę biuro@pzp.pl (wystarczy użyć słów „zamawiam 
prenumeratę informatora”) lub poprzez kontakt telefoniczny (48) 36 216 48.  

Uruchamiamy także nową możliwość POMOCY / zamawiającemu/ wykonawcy/ kontrolującemu / 
zainteresowanej osobie / w zakresie praktycznych zagadnień odnoszących się do ustawy pzp. 

 Szczegóły na stronie www.pzp.pl. 
Wiedza jest cenna, informacja o zmianach bezcenna.          :) 

Piotr Sperczyński 
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Zmiany: 
2008-10-24 Dz.U.2008.171.1058 art. 1  
2008-12-27 Dz.U.2008.220.1420 art. 1  
2009-02-20 Dz.U.2009.19.101 art. 35  
2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 180  
2009-05-15 Dz.U.2009.65.545 art. 11  
2009-07-16 Dz.U.2009.91.742 art. 4  
2009-12-07 Dz. U. 2009.206.1591 art. 1  
2009-12-22 Dz. U. 2009.206.1591 art. 1  
2010-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 61  
2010-01-01 Dz.U.2009.219.1706 art. 14  
2010-01-29 Dz. U. 2009. 223.1778 art. 1  
2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1  
2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 152  
2011-02-23 Dz.U.2011.28.143 art. 3  
2011-03-01 Dz.U.2011.5.13 art. 75    
2011-05-11 Dz.U.2011.87.484 art. 1    
2012-01-01 Dz.U.2011.234.1386 art. 21  
2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 6  
2012-07-21 Dz.U.2012.769 art. 21  
2012-11-05 Dz.U.2012.1101 art. 8  
2013-01-01 Dz. U. 2012.951 art. 30  
2013-01-01 Dz.U.2012.1529 art. 160  
2013-02-20 Dz.U.2012.1101 art.1  

 
 

   

Tekst wytłuszczony zacznie obowiązywać z dniem 20.02.2013 r. Tekst pisany kursywą obowiązuje do 
19.02.2013 r. W dniu 20.02.2013 należy go z tekstu ustawy pzp wykreślić. 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
 (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759) 

 
DZIAŁ I. Przepisy ogólne 

Rozdział 1. Przedmiot regulacji 
 
Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania 

zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. 
 
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.); 

1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego 
produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, 
zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie; 

2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 

2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces 
udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na 
podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem 
pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; 

4) uchylono; 
5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w 
przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 
można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 

5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów 
bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania 
lub je zawierają; 

5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, który wiąże się 
z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera; 

5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się 
     z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 
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5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie      
budownictwa lub inżynierii l ądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub 
techniczną; 

6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego; 

7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób 
wykonania zamówienia publicznego; 

7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze 
publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo 
przesłania  zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta 
umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – 
wynegocjowania postanowień takiej umowy; 

8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a 
także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego; 

8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub 
zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały 
wojenne; 

8b) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć: 
a) wojnę, 
b) konflikt zbrojny, 
c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie przekraczająca 

swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób 
lub mająca poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu 
dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia; 

9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych; 

9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą 
liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą 
zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych 
ilości; 

10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a; 

10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub 
art. 2b; 

11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

11a) zakupach cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówienia, o których mowa w 
art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do 
celów logistycznych; 

12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy; 

13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym 
a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 

 
Art. 2a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym 

i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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Art. 2b. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym 

i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na 
roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.. 

 
Art. 2c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z 

uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynuj ącej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 
Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez: 

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; 
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze 

powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa 
w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 

a) finansują je w ponad 50 % lub 
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 

3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3; 
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego 

z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw 
szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, 
bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: 

a) finansują je w ponad 50 % lub 
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub 
d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego; 

5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: 
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez 

podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, 
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, 
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii 

lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków 
szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub 
usługi związane z takimi robotami budowlanymi; 

6) (uchylony); 
7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 

2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim 
udzielają zamówienia w celu jej wykonania.  

2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub 
decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub 
większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich 
praw nie powoduje obowiązku ich przyznania. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich 
przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji 
i przejrzystości. 
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Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 

1) zamówień udzielanych na podstawie: 
a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie, 
b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, 

jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień, 
c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami 

niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony 
tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień; 

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: 
a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi 

finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych, 

b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, 
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, 
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, 
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, 
f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych, 
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych; 

2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: 
a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w 
części dotyczącej: 

- prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na 
rynku międzybankowym, 

- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności 
obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, 

b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz 
płynnością budżetu państwa, 

c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w części 
dotyczącej: 

- otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych 
i działalności na rynku międzybankowym, 

- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji 
kredytowej; 

3) zamówień, których przedmiotem są: 
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 
b) usługi Narodowego Banku Polskiego, 
c) (uchylony); 
d) (uchylony); 
e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w 

całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności, 
f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
f) uchylono 
g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w 

radiu, telewizji lub Internecie, 
h) zakup czasu antenowego, 
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, 
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla 
zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału; 

k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej 
redukcji emisji  oraz jednostek redukcji emisji, w  rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do 
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, 

l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego; 

4) umów z zakresu prawa pracy; 
4a) (uchylony); 
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5) zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes 
państwa; 

5) zamówień, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ ściśle tajne” zgodnie z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa 
publicznego; 

5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu 
przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, 
jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu broni ą, amunicją lub materiałami wojennymi, o których 
mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes 
bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na 
warunki konkurencji na rynku wewn ętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone 
wyłącznie do celów wojskowych; 

6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu 
przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw; 
8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro; 
9) (uchylony); 

10) zamówień, których głównym celem jest: 
a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub 
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub 
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci 

telekomunikacyjnej. 
11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców 

wybranych przez centralnego zamawiającego, 
12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji 

na roboty budowlane lub usługi, 
13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ administracji rządowej wykonujący 

funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 
a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na 

rzecz tego organu administracji rządowej, 
b) organ administracji rządowej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą 

kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności 
polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji, 

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej 
określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

  
Art. 4a. (uchylony). 
 
Art. 4b. 
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień, o których mowa w art. 131a ust. 1: 

1) podlegających: 
a) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub 
porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, 

b) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita 
Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem 
wojsk i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania, 

c) szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienia muszą być udzielane przez 
Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą; 

2) w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby zamawiającego do przekazania 
informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa; 

3) udzielanych do celów działalności wywiadowczej; 
4) udzielanych w ramach programu współpracy opartego na badaniach i rozwoju, prowadzonych wspólnie 

przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej nad 
opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów całości lub 
części cyklu życia tego produktu; 
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5) udzielanych w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej w tym zakupów cywilnych 
realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz sił, do których podstawowych zadań należy 
ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy operacyjne wymagają ich udzielenia wykonawcom 
usytuowanym w strefie prowadzenia działań; 

6) udzielanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związanych z: 
a) dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu, 

b) robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi z takim sprzętem, lub 
c) robotami budowlanymi i usługami do szczególnych celów wojskowych lub newralgicznymi robotami 
budowlanymi lub usługami; 

7) których przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług ubezpieczeniowych. 
2. Zamawiający nie może korzystać z zasad, procedur, programów, układów lub zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz w art. 4b ust. 1, w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy. 

3. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający po wszczęciu programu jest 
obowiązany informować Komisję Europejską o części wydatków na badania i rozwój dotyczących 
ogólnych kosztów programu współpracy, porozumieniu dotyczącym podziału kosztów oraz o 
planowanych zamówieniach dla każdego państwa członkowskiego. 

 
Art. 4c.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 
Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, 
tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając 
na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu 
wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego. 

 
Art. 5.1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania 
wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu 
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.  

1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących 
terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, 
obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz 
przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 

1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone 
odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby 
skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 
1)  naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 
2)  naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań; 
3)  poniesieniem straty w mieniu publicznym; 
4)  uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 

1b. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa 
procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie 
zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie 
stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek 
wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. 

2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy lub roboty 
budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego 
wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 

3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą łączyć innych 
zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1. 
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Art. 6. 1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do 
udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział 
w danym zamówieniu jest największy. 

 
2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub 

innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 
3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do 

udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. 
4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do 

udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. 
 
Art. 6a. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający 

może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż 
wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót 
budowlanych, pod warunkiem  że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia. 

 

Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień 
 

Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują 
osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 
 
Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko 

w przypadkach określonych w ustawie. 
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 9. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się 

z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku 
kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

 
Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji 

bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach 
określonych w ustawie. 

   
Rozdział 3. Ogłoszenia 

 
Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 

1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu 
Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”; 

2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej . 

2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
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4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w 
Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego 
ogłoszenia i jego numer. 

5. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie 
w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu. 

7. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  ogłoszenia 
przekazuje się, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 
2005 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania 
zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 1), jeżeli wartość zamówienia lub konkursu jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8. 

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których 
jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej , mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii 
Europejskiej. 

 
Art. 12. 1. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą 

formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. 
2. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  ogłoszenia 

przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą 
elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 
załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust. 3 
załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, zwanej dalej „stroną internetową określoną w dyrektywie”. 

3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować: 
1) zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego 

zamieszczenia; 
2) publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności przechowywać dowód jego 

publikacji. 
4. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający może zmienić, przekazując 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  ogłoszenie 
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie 
z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w  dyrektywie. 
5. Zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej  ogłoszenie, którego publikacja ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest 
obowiązkowa. 

 
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 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich  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 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  – w trybie przetargu ograniczonego 
lub negocjacji z ogłoszeniem. 
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3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej  zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 
Art. 13. 1. Zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi 

zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu 
finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla 
zamówień, zwanym dalej „profilem nabywcy”, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie 
następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość: 

1) dla robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty 
budowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ; 

2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, w ramach danej grupy określonej w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE 
L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. zm.), 
zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 750 000 euro; 

3) zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, w ramach kategorii 1 – 16 określonej w załączniku nr 2 do Wspólnego Słownika 
Zamówień, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilu nabywcy po przekazaniu ogłoszenia 
o profilu nabywcy Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej 
w dyrektywie. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz 
planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny. 

DZIAŁ II. Post ępowanie o udzielenie zamówienia 
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy 

 
Art. 14. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
Art. 15. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. 
2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. 
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego. 
 
Art. 15a. 1. Centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia, 

udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli 
zamówienie jest związane z działalnością więcej niż jednego zamawiającego. 

2. Zamawiający z administracji rządowej mogą udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez 
centralnego zamawiającego, jeżeli umowa ramowa to przewiduje. 

3. Centralny zamawiający może dokonywać czynności, o których mowa w ust. 1, również na potrzeby innych 
zamawiających. 

4. Prezes Rady Ministrów może wskazać centralnego zamawiającego spośród organów administracji rządowej lub 
jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych. 

5. Prezes Rady Ministrów, wskazując centralnego zamawiającego, może, w drodze zarządzenia, polecić 
zamawiającym z administracji rządowej nabywanie określonych rodzajów zamówień od centralnego 
zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień na 
podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, a także określić zakres informacji 
przekazywanych centralnemu zamawiającemu przez tych zamawiających, niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oraz sposób współdziałania z centralnym zamawiającym. 

6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego zamawiającego. 
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Art. 16. 1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród 

siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu 
i na ich rzecz. 

2. (uchylony). 
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, wskazać, spośród podległych 

jemu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także polecić tym jednostkom 
nabywanie określonych rodzajów zamówień od wskazanego albo centralnego zamawiającego lub od 
wykonawców wybranych przez wskazanego albo centralnego zamawiającego oraz polecić udzielanie zamówień 
na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo centralnego zamawiającego. 

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród podległych samorządowych 
jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia na rzecz tych jednostek. 

5. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o których mowa w ust. 1. 
 
Art. 17. 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy 
lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu 
przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz 
innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

 
Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik 

zamawiającego. 
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby 

w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem 
postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego 
czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. 

3. Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów 
odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące kierownika 
zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu. 

 
Art. 19. 1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

zwaną dalej „komisją przetargową”, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się. 

3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia 
określonych postępowań. 
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Art. 20. 1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny 

spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania 
i oceny ofert. 

2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż określone w ust. 1, 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 

3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia 
wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 
1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 
3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji 

przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej 
członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. 

4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się. 

 
Art. 22.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych 
przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu 
do negocjacji.  

4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany 
z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 

5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu 
zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu 
w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac 
dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać 
zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego 
rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 

 
Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. 
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda 
ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
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1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła 
co najmniej 5 % wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną 
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
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2.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali 
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 
ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3)), złożyli odr ębne oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Art. 24a. Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, 

przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi, o których mowa w art. 154b ust. 1. Prezes Urzędu 
niezwłocznie po otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a. 

 
Art. 24b.  
1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy 
zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ 
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania 
w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 

3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, 
oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. 

 
Art. 25.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające spełnianie: 

1) warunków udziału w postępowaniu, 
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszeniu do składania ofert. 
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2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu również 
oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz że potwierdzeniem niekaralności wykonawcy może być w 
szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, może być w szczególności 
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także że formy dokumentów powinny umożliwiać 
udzielanie zamówień również drogą elektroniczną. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że 
potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast 
dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem, potwierdzeniem niekaralności 
wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, że 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz że 
formy dokumentów powinny umożliwiać udzielanie zamówień również drogą elektroniczną, a także 
potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych 
informacji, zwi ązanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych. 

 
Art. 26.1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2a. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia. 

2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

2d. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się. 

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

5.  (uchylony). 
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Art. 27. 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać 
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

5. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za 
złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 
7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. 

Art. 28. (uchylony). 
  

Rozdział 2. Przygotowanie postępowania 
 
Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty. 

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. 

4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, 
dotyczące: 

1) zatrudnienia osób: 
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 
- lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 
2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w 
tych przepisach; 

3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2. 

 
Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, 

z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 
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3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, 
o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 

4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 
o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 

6. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli 
zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te 
mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. 

7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 
 
Art. 31. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie 
ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 
materiałowe i funkcjonalne. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę:  

1) dokumentacji projektowej, 
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) programu funkcjonalno-użytkowego 
- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. 

 
Art. 31a.  
1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog 

techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania 
opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków 
umowy. 

2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 

 
Art. 31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego 

przedmiocie na swojej stronie internetowej. 
 
Art. 31c. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o 

zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. 
 
Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 

podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać 

jego wartości. 
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień 
uzupełniających. 

4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, 
z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość 
poszczególnych części zamówienia. 
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5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela 

zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od 
wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające 
samodzielność finansową. 

6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których 
zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 

7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie 
trwania umowy ramowej. 

 
Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane; 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamówienia. 

 
Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna 

wartość zamówień tego samego rodzaju: 
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem 

zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 

2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub 
dostawie. 

2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być 
dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 
1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania 

zamówienia; 
2) oznaczony: 

a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 
wykonywania zamówienia, 

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, a w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy 
dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, 
odsetki i inne podobne świadczenia. 

5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia 
się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

 
Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane. 

2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, 
zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 
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3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego 

w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez 
Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur 
udzielania zamówień. 

 
Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 
2) tryb udzielenia zamówienia; 
3) opis przedmiotu zamówienia; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5)  warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu; 
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 
8) wymagania dotyczące wadium; 
9) termin związania ofertą; 
10) opis sposobu przygotowywania ofert; 
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
12) opis sposobu obliczenia ceny; 
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego; 
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 
również: 

1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej; 
3) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 

134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 
5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się drogą elektroniczną; 
6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 

a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 
7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 
a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń 

informatycznych, 
c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej; 
8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot; 
9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: 
a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, 
b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo 

zwiększenia funduszu szkoleniowego, 
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 

29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 
3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, specyfikacja istotnych warunków zamówienia może nie zawierać informacji, o których 
mowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15. 
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4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu 
na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że 
część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

 
Art. 37. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. 
2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. 

 
Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, 

jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
      – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

1b.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą 
elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – 
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  w  przepisach  wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8. 

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w  treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z  ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o  
zamówieniu. 

5. (uchylony). 
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień 

Oddział 1. Przetarg nieograniczony 
 
Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie 

o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 
 
Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie 

o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

4. (uchylony); 
5. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób niż określony w ust. 1–3, 

w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
5a. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej,  bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 
znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty 
budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

6. Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym 
w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie 
o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób: 

1) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ; 

2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o 
którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ; 

3) zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym 
mowa w ust. 3, o dniu jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej . 

 
Art. 41. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 
2) określenie trybu zamówienia; 
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania 

ofert częściowych; 
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 
6) termin wykonania zamówienia; 
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
8) informację na temat wadium; 
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
10) miejsce i termin składania ofert; 
11) termin związania ofertą; 
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na 

której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; 
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 

adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 
15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
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Art. 42. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 

2. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej 
druku oraz przekazania. 

 
Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i 
złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych 
– nie krótszy niż 14 dni. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż: 
1) 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) 47 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  w sposób inny niż określony w pkt 1. 

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne 
ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim 
informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  lub zamieszczone w 
profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż: 
1) 22 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) 29 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  w sposób inny niż określony w pkt 1. 

 
Art. 44. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli 

zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. 
 
Art. 45. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia. 
5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę 

wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Przepis ust. 4 
stosuje się odpowiednio. 

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym 
mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
 

Oddział 2. Przetarg ograniczony 
 
Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie 

o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać 
wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 

 
Art. 48. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje się odpowiednio. 
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:  

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 
2) określenie trybu zamówienia; 
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych; 
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 
5) termin wykonania zamówienia; 
6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także 

znaczenie tych warunków; 
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; 
8a) opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną 

zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu 
będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu; 

9) informację na temat wadium; 
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
11) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
12) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli 

zamawiający udostępnia ją na tej stronie; 
13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 

adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 
15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
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Art. 49. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych 
dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być 
krótszy niż: 

1) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej , w inny sposób niż określony w pkt 1. 

3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może, w przypadkach, o których mowa w ust. 
2, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak 
nie krótszy niż: 

1) 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej , drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  faksem. 

 
Art. 50.1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków, również te dokumenty. 

2. W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o 
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający 
niezwłocznie zwraca wniosek. W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o 
złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
Art. 51. 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. 
1a. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w 
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania 
tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w 
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i 
niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego 
z postępowania o udzielenie zamówienia 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w 
ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te 
warunki. 

4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. 
Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się. 

 
Art. 52. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i 
złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania 
ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania 
ofert. 
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3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne 
ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim 
informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  lub zamieszczone w 
profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 22 dni. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 oraz jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin 
składania ofert nie krótszy niż 10 dni. 

5. Zamawiający może wyznaczyć termin, o którym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni, jeżeli udostępnia specyfikację 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 

 
Art. 53. Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 45 i 46. 
 

 
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem 

 
Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu 

o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania 
ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

 
Art. 55. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo 

dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały 
w istotny sposób zmienione; 

2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko 
uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny; 

3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwi ć wybór 
najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego; 

4) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych 
lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 

5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
2. (uchylony). 
 
Art. 56. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem przepisy art. 49 i 50 stosuje się 

odpowiednio. 
 
Art. 57. 1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 
3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5. Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i 
ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w 
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny 
spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak 
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w 
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych w sposób 
obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak 
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 



Zestawienie aktów prawnych styczeń 2013 r. z uwzględnieniem zmian/nowelizacji. 29  

�Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński;             www.pzp.pl;         adres e’mail: biuro@pzp.pl;      tel./ faks (48) 36 216 48                             

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona 
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te 
warunki. 

5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie stosuje się. 

6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych. 

 
Art. 58. 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne 

niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 
2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub 

warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić 

informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 
4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane 

wykonawcom na równych zasadach. 
 
Art. 59. 1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych 

warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub 

pierwotnych warunków zamówienia. 
 
Art. 60. 1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. Przepisy art. 45 

i 46 stosuje się. 
2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o: 

1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert; 
2) obowiązku wniesienia wadium; 
3) terminie związania ofertą. 

3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 
oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. 

4. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1, wraz z zaproszeniem do 
składania ofert przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia lub zamieszcza ją na stronie 
internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie. 

 
 

Oddział 3a. Dialog konkurencyjny 
 
Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu 

zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania 
ofert. 

 
Art. 60b. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie 

następujące okoliczności: 
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, 

ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia 
zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania 
zamówienia; 

2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2. (uchylony). 
 
Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera również: 
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców 

do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu; 
2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące 

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody. 
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1a. Jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia 
kryteriów oceny ofert, w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności 
od najważniejszego do najmniej ważnego. Przepisu art. 48 ust. 2 pkt 10 nie stosuje się. 

2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  dialogu przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50 stosuje się 
odpowiednio. 

 
Art. 60d. 1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, 
a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, nie mniejszej niż 5. 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona 
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych 
warunków. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania. 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w 
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i 
niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania. 

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona 
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 

5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej: 
1) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu; 
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców 

do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu; 
3) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu. 

6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane 
wykonawcom na równych zasadach. 

7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie 
może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. 

 
Art. 60e. 1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań 

proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej 
spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim 
wykonawców. 

2. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem 
dialogu. 

3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zamawiający 
przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się. 

4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 
oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. 
Przepisy art. 45 i 46 stosuje się. 

 
 

Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia 
 
Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki 

umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich 
do składania ofert. 
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Art. 62. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności:  
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego 

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub 
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji 
bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; 

3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub 
rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 

4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla 
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, 
zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

2a. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 
1)  nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 
2)  określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 
3)  uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia; 
4)  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

3. Przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie ust. 1 pkt 1, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający jest obowiązany przekazać Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli 
Komisja Europejska wystąpi o jej przekazanie. 

 
Art. 63. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez 

siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji. 
2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych; 
3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania; 
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym. 

3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w  liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, 
chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest 
mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych 
wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 
stosuje się. 

 
Art. 64. 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie 

i złożenie oferty. 
2. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy art. 45 ust. 

3-8 i art. 46 stosuje się. 
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. 
 
Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 
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Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki 

 
Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po 

negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 
 2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej  
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; 
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić 

zamówienia. 
 
Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:  

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, 
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 

2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji 
w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 

3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie 
mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów 
określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 

4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone 
było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a 
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego 
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 
6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli 
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a 
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o  zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność 
nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego; 

8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją 
działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; 

9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach 
towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; 

10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego 
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
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11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach 
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, 
zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: 
1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: 

a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 
b) dostawy gazu z sieci gazowej, 
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 
d) uchyla się, 
e) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych; 

2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 
można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody o znacznych rozmiarach; 

3) pkt 8 i 9. 
4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 1-3 i art. 68 ust. 1 w przypadku 

zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3. 
 
Art. 68. 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 
37 i 38 nie stosuje się. Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

2. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio. 

 
Oddział 6. Zapytanie o cenę 

 
Art. 69. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do 

wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. 
 
Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 
Art. 71. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką 

liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące 
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5. 

2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się. 

 
Art. 72. 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 

negocjacji w sprawie ceny. 
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
 
Art. 73. Do zapytania o cenę przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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Oddział 7. Licytacja elektroniczna 

 
Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego 

na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające 
automatycznej klasyfikacji. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 
Art. 75.1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,  na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie 
prowadzona licytacja. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 
2) określenie trybu zamówienia; 
3) określenie przedmiotu zamówienia; 
4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń 

informatycznych; 
5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości 

postąpień; 
6) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania; 
7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej; 
9) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
10) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
11) termin związania ofertą; 
12) termin wykonania zamówienia; 
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

15) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 
 
Art. 76. 1. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 

nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia. 
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich 

wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą 
wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego określonym, nie później 
jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się 
odpowiednio. 

4. Zamawiający otwiera licytację elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, z tym że termin 
ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert. 

 
Art. 77. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, 

oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 
 
Art. 78.1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. 
2. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 
 
Art. 79. 1. Licytacja elektroniczna może być jednoetapowa albo wieloetapowa. 
2. Zamawiający może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdego etapu licytacji elektronicznej nie 

zakwalifikować do następnego etapu licytacji elektronicznej tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych 
postąpień, informując ich o tym niezwłocznie. 
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3. W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom 
informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów 
licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji 
elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 

 
Art. 80. 1. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną: 

1) w terminie określonym w ogłoszeniu; 
2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub 
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu. 

2. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu 
o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
 
Art. 81. Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje się. 
 

 
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty 

 
Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci 

elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym 

kryterium wyboru. 
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części 

zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe 
może złożyć jeden wykonawca. 

 
Art. 84. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
Art. 85. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jednak nie dłużej niż: 
1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8; 
2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro; 
3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Art. 86. 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym 

upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

1a. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający 
może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji 
dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający poprawia w  ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
Art. 88. (uchylony). 
 
Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.  2 pkt 3; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. (uchylony). 
 
Art. 90.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według 
zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
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Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, 
w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii 
w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. 

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż 14 dni, zamawiający wypłaca 
nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania 
ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody. 

8.  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w 
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa 
Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. 

 
Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub 

negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu 
wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przepisów art. 91 ust. 4-6 nie 
stosuje się. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej. 
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane 
spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. 

4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. 
 
Art. 91b. 1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający informuje wykonawców o: 

1) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; 
2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej; 
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej; 
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej; 
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej. 

3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia, o 
którym mowa w ust. 1. 

4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmować przeliczanie postąpień na punktową ocenę 
oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej. 

 
Art. 91c. 1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, 

umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają 
kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1 i 2, 
art. 83 i 84 oraz art. 86-89 nie stosuje się. 

2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji 
złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu 
zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 
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4. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji 
elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 

5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji 
bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w  ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert 
niepodlegających odrzuceniu; 

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski 
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta; 

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 
7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia 
postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu 

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo  
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki, albo 
3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania 
o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który 
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
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Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 
1)   nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2)   nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,  
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono 

tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na 
tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze; lub 

2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu 
zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub 

3)   w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz: 
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,  
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji 

elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w 
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 
lub 

4) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia 
wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego 
wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

 
Art. 95. 1. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej . 

3. Zamawiający może przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienia udziela się na podstawie 
umowy ramowej. 

4. W przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów zamawiający może odstąpić od 
przekazywania ogłoszeń zgodnie z ust. 2 i przekazywać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia raz na 3 miesiące. 
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Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań 

 
Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół 

postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający co najmniej: 
1) opis przedmiotu zamówienia; 
2) informację o trybie udzielenia zamówienia; 
3) informacje o wykonawcach; 
4) cenę i inne istotne elementy ofert; 
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert. 

2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, 
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 

2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, 
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu 
technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych 
warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu . 

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 
oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. (uchylony). 
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, mając na względzie wartość 
zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, a także mając na celu zapewnienie możliwości 
zgłaszania uwag do treści protokołu przez osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, mając na względzie 
zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Art. 97. 1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, 

projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 
 
Art. 98. 1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej 

„sprawozdaniem”. 
2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku 

następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 
3. (uchylony). 
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór 

oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego 
Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość 
udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania, a jeżeli ich 
wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót 
budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług - także sposób wykonania zamówień. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, 
jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania 
przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego 
wykonawcy, wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną 
zastosowania, a jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług – także sposób wykonania 
zamówień, oraz biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o: liczbie i 
łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w 
art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz art. 136–138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie 
wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8. 
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DZIAŁ III Przepisy szczególne 

Rozdział 1. Umowy ramowe 
 
Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio 

przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogłoszeniem. 

 
Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot 

zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. 
2. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu, 

podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
3. Umowę ramową zawiera się: 

1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą 
wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne; 

2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców. 
4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. 
 
Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: 

1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie 
ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio; 

2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 
ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio. 

2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać zmiany warunków zamówienia w 
stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli zmiana ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać 
zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej. 

3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być mniej korzystna od oferty 
złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 

4. Do zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową, nie stosuje się przepisów art. 26 oraz art.  169  ust. 2. 
 

Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów 
 
Art. 102. 1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym 

systemem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

2. Dynamiczny system zakupów ustanawia się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot 
zamówienia i szczególny interes zamawiającego system może być ustanowiony na okres dłuższy. 

3. W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający w terminie 3 
dni zawiadamia o tym Prezesa Urzędu, podając wartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień 
objętych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do ograniczania konkurencji. 
 
Art. 103. 1. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający 
i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje 
drogą elektroniczną. 

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty składa się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy 
umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i 
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 
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Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów, a w szczególności: 

1) określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów; 
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów; 
3) przewidywane terminy dokonywania zamówień; 
4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się 

zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert. 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie 

internetowej przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. 
 
Art. 105. 1. W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy mogą składać oferty, 

zwane dalej „ofertami orientacyjnymi”, przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 
45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 

2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty. 

3. Oferta orientacyjna może być w każdym czasie uaktualniona poprzez złożenie nowej oferty orientacyjnej. 
W przypadku uaktualniania oferty orientacyjnej przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

4. Zamawiający dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania. 
5. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu do udziału w dynamicznym systemie zakupów 

albo o odmowie dopuszczenia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, z tym że w okresie przedłużenia nie może 

wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów. 
 
Art. 106. 1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów 

zamawiający zamieszcza na stronie internetowej uproszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6 
stosuje się odpowiednio. 

2. Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: 
1) termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów; 
2) nazwę (firmę) zamawiającego; 
3) określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia; 
4) adres strony internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 

informacje, o których mowa w art. 104 ust. 1; 
5) termin składania ofert orientacyjnych. 

3. Zamawiający może, przed publikacją uproszczonego ogłoszenia, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. O dokonanej zmianie zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 
dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów, a także zamieszcza tę informację na stronie 
internetowej. Przepisów art. 38 ust. 4 i 6  nie stosuje się. 

 
Art. 107. 1. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie był 

dopuszczony do udziału w dynamicznym systemie zakupów, składa ofertę orientacyjną w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie, nie krótszym niż 15 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych albo przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej . 

2. Zamawiający niezwłocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis art. 105 ust. 5 stosuje się. 
 
Art. 108. 1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert orientacyjnych zamawiający wszczyna postępowanie 

o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów, zapraszając do składania ofert wszystkich 
wykonawców dopuszczonych do tego systemu. 

2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 
oferty. 
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Art. 109. 1. Oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów 

ocenia się wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
o której mowa w art. 104. 

2. Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem 
zakupów nie może być mniej korzystna od oferty orientacyjnej. 

3. Wykonawca składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
żąda ich, zapraszając do składania ofert. 

 
 

Rozdział 3. Konkurs 
 
Art. 110. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka 

nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, 
w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-
budowlanego oraz przetwarzania danych. 

 
Art. 111. 1. Nagrodami w konkursie mogą być: 

1) nagroda pieniężna lub rzeczowa; 
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac 

konkursowych lub 
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy 
konkursowej. 

3. Wartością konkursu jest wartość nagród. 
4. Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest 

wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody. 
5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio. 
2. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu 

konkursowego. 
3. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez kierownika 

zamawiającego. 
4. Do członków sądu konkursowego przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio. 
5. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych 

prac konkursowych, z tym że jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy 
konkursowej, co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, w tym jego przewodniczący, posiada wymagane 
uprawnienia. 

 
Art. 113. 1. Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym do oceny 

spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac 
konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. 

2. Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje uzasadnienie 
rozstrzygnięcia konkursu, a także, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie 
konkursu. 

3. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezależny. 
4. Kierownik zamawiającego może powierzyć sądowi konkursowemu inne niż określone w ust. 1 czynności 

związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu. 
 
Art. 114. Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad sądem konkursowym 

w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególności: 
1) unieważnia konkurs; 
2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. 
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Art. 115. 1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 

oraz na stronie internetowej. 
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej: 

1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu konkursu; 
3) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie do 

negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 
22 stosuje się odpowiednio; 

4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 
5) określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu; 
6) termin składania prac konkursowych; 
7) rodzaj i wysokość nagród. 

3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej . 

5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu. 
2. Regulamin konkursu określa w szczególności: 

1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego; 
2) formę konkursu; 
3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu; 
4) maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej; 
5) w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowego opracowania pracy 

konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie 
zamówienia z wolnej ręki; 

6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu 
potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio; 

7) sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów; 

8) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 
9) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej; 
10) miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie; 
11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 
12) skład sądu konkursowego; 
13) rodzaj i wysokość nagród; 
14) termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, 

zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki; 
15) wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot; 
16) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym 

określeniem pól eksploatacji prac konkursowych, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, 
również istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy; 

17) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu; 
18) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu; 
19) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu. 

3. Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku 
o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno żądać za regulamin konkursu, może pokrywać jedynie koszty jego druku 
oraz przekazania. 

4. Do porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu przepisy art. 27 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 117. 1. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy. 
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne, odpowiadające 

wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie sąd konkursowy, na podstawie kryteriów 
określonych w regulaminie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych 
wyłonionych w pierwszym etapie. 

 
Art. 118. 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 
2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami 

konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się 
osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia. 

3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się 
odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. 

 
Art. 119. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym  że termin ten nie może być krótszy niż: 
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o  konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych; 
2) 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o  konkursie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  – jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 
Art. 120. 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych 

uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu. 
2. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu. 
3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 121. 1. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach 

wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ze względu na 

specyfikę przedmiotu pracy konkursowej nie jest możliwe określenie kosztów. 
3. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się do upływu terminu ich składania. 
4. Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy niemożliwe jest zidentyfikowanie 

autorów prac konkursowych. 
 
Art. 122. 1. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. 

Przepis art. 87 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową lub 

najlepsze prace konkursowe. 
3. Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu. 
 
Art. 123. 1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadamia uczestników konkursu 

o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce 
zamieszkania (siedzibę) autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych. 

2. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół. 
 
Art. 124. Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 

w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej 
dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu przepisy art. 93 ust. 
1 pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 125. W terminie określonym w regulaminie konkursu, nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników 

konkursu, zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 
- odpowiednio zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
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Art. 126. 1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego 
wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej . 

 
Art. 127. 1. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników 

konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 
2. Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca złożone 

przez nich prace konkursowe. 
 

Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót publicznych 
 
Art. 128. (uchylony). 
 
Art. 129. (uchylony). 
 
Art. 130. (uchylony). 
 
Art. 131. 1. Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy z dnia 

9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej koncesjonariuszem”, który jest 
zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania 
zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 

2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówień 
na roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, wynikających z wykonywania koncesji: 

1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących: 
a) ogłoszenia o zamówieniu, 
b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane, 
c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 49 ust. 1 i 

2 oraz terminów składania ofert zgodnie z art. 52 ust. 2; 
2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1; 
3) może nie stosować przepisów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, 

o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. 
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom będącym w stosunku do wykonawcy 

podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, a także podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania się 
o udzielenie koncesji. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie 
koncesji, a także podmiotom, na zasobach których koncesjonariusz polegał, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy 
z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ubiegając się o udzielenie koncesji. 

4. Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę o podwykonawstwo, 
stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji. 

5. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji, umowy z 
podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, a także umowy z podmiotami, na zasobach których koncesjonariusz 
polegał, zgodnie z przepisem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, ubiegając się o uzyskanie koncesji na roboty budowlane, nie stanowią umów o 
podwykonawstwo. 

6. Koncesjonariusz przekazuje wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz aktualizuje ją w 
każdym przypadku zaistnienia. 
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Rozdział 4a - Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

 
Art. 131a.  
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, zwanych dalej „zamówieniami w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa”, jeżeli przedmiotem zamówienia są: 

1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 
2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 
3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, 

i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu; 
4) roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty budowlane lub 

usługi. 
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia w 

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz inne zamówienia, do których zastosowanie mają przepisy 
ustawy, jeżeli udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych. 

3. Ustawy nie stosuje się do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa oraz zamówienia, co do których wyłączono stosowanie ustawy, jeżeli udzielenie jednego 
zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych. 

4. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur określonych w ustawie łączyć innych zamówień 
z zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

 
Art. 131b. Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na 

dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8. 

 
Art. 131c.  
1. Zamawiający, po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi 

zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają 
planu finansowego – raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić 
w profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych 
planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu 
konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 
 
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się: 

1) dla robót budowlanych – podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, 
których zamawiający zamierza udzielić; 

2) dla dostaw – zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy, w podziale na grupy 
produktów, w ramach danej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający 
zamierza udzielić w terminie następnych 12 miesięcy; 

3) dla usług – zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na usługi, w każdej z kategorii usług 
określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 
następnych12 miesięcy. 

 
Art. 131d.  
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający 

siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła 
umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. 

2. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, że o zamówienie w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa mogą ubiegać się również wykonawcy z innych państw, niż wymienione w ust. 1. 
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Art. 131e.  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyklucza się: 

1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1–9 i ust. 2; 
2) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio taką osobę, wspólnika, partnera lub 
członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za: 

a) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 

b) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 
3) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, taka osoba, wspólnik, partner lub 
członek zarządu, komplementariusz, urzędujący członek organu zarządzającego: 
a) naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z 

wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, 
b) wprowadził w błąd co do okoliczności będących podstawą uznania przez zamawiającego spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
niespełniania warunków; 

4) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, 
partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w 
związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu 
poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); 

5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa 
dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia 
dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa 
bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych; 

6) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o 
których mowa w art. 131d ust. 1, z zastrzeżeniem art. 131d ust. 2. 

2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. Informacje stanowiące przesłankę utraty wiarygodności wykonawcy, wskazujące na możliwość utraty przez 
niego zdolności ochrony informacji niejawnych, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 
informacji niejawnych. 

4. Zamawiający odstępuje od uzasadnienia decyzji o wykluczeniu, w przypadku gdy informacje otrzymane od 
instytucji wła ściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, 
stanowiące podstawę wykluczenia wykonawcy z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, są 
informacjami niejawnymi i przekazuj ący je zastrzegł, iż nie wyraża zgody na udzielanie informacji o treści 
dokumentu. 

5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 
lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 
Art. 131f.  
1. Zamawiający przekazuje wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa, informacje niejawne niezbędne do wykonania zamówienia, pod warunkiem że wykonawca 
daje rękojmi ę zachowania tajemnicy informacji niejawnych w sposób określony w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych. 

2. Zamawiający informuje wykonawcę o ciążącym na nim obowiązku zapewnienia ochrony informacji 
niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych. 
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3. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawców o ciążącym na nich 

obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w 
przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

  
Art. 131g. 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych zamawiający określa w opisie przedmiotu 

zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu 
wymagania związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w 
opisie przedmiotu zamówienia może określić w szczególności: 

1) zobowiązanie wykonawcy i podwykonawcy do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego 
zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 

2) zobowiązanie wykonawcy do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo 
w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 

3) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych 
podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiaj ą 
zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych, do których maj ą dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z 
wykonywaniem umowy o podwykonawstwo; 

4) prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji 
zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak 
również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów 
bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych 
zamówień. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia 
zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania 
związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w opisie 
przedmiotu zamówienia może określić w szczególności: 

1) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej spełnianie wymogów w zakresie 
wywozu, transferu lub tranzytu towarów związanych z zamówieniem w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, w tym wszelkich dokumentów towarzyszących uzyskanych od danego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej; 

2) zobowiązanie wykonawcy do określenia ograniczeń obowiązujących zamawiającego w zakresie 
ujawniania, transferu lub wykorzystania produktów i  usług lub rezultatów związanych z tymi 
produktami i usługami będących wynikiem postanowień dotyczących kontroli wywozu lub 
bezpieczeństwa; 

3) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej, że organizacja i lokalizacja 
realizowanych dostaw umożliwia mu spełnienie wymogów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw określonych w dokumentacji zamówienia, a także zobowiązanie do zagwarantowania, że 
ewentualne zmiany w realizacji dostaw w trakcie realizacji zamówienia nie wpłyną negatywnie na 
zgodność z tymi wymogami; 

4) zobowiązanie, na uzgodnionych warunkach, wykonawcy do zapewnienia możliwości realizacji 
zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego w wyniku sytuacji kryzysowej; 

5) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji otrzymanej od władz państwowych wykonawcy 
dotyczącej zapewnienia zamawiającego, wynikających z sytuacji kryzysowej; 

6) zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia utrzymania, modernizacji lub adaptacji dostaw stanowiących 
przedmiot zamówienia; 

7) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie, jaka 
zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego 
zobowiązania wobec zamawiającego; 

8) zobowiązanie wykonawcy, na uzgodnionych warunkach, do zapewnienia, w przypadku gdy nie będzie 
on już w stanie zapewnić dostaw zamawiającemu, wszelkich szczególnych środków produkcji części 
zamiennych, elementów oraz specjalnego wyposażenia testowego, w tym rysunków technicznych, licencji 
i instrukcji u żytkowania. 
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3. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie podwykonawstwa, dotyczące: 
1) wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz 

podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są 
oni proponowani – w przypadku, w którym wykonawca nie jest zobowiązany przez zamawiającego do 
wyboru podwykonawców zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale; 

2) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w 
trakcie wykonywania zamówienia; 

3) stosowania przewidzianej w przepisach niniejszego rozdziału procedury wyboru podwykonawców 
wszystkich lub niektórych części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; 

4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131p ust. 1. 
4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w ust. 2, nie może skutkować 

zobowiązaniem wykonawcy do uzyskania od władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
zobowiązania ograniczającego swobodę tego państwa w zakresie stosowania, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa międzynarodowego lub unijnego, swoich krajowych kryteriów dotyczących zezwoleń na 
eksport, transfer lub tranzyt. 

 
Art. 131h. 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu 

ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z 
wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 
ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Przepisy art. 91a–91c stosuje się odpowiednio. 

3. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie dialogu konkurencyjnego, 
jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności: 
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, 

ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu 
zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych 
wykonania zamówienia; 

2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 
4. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji z 

ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, iż postępowanie będzie toczyć się w następujących po sobie etapach, do 
udziału w których zamawiający zaprasza wykonawców, których oferty otrzymały najwi ęcej punktów w 
wyniku zastosowania kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane jedynie do celów prac badawczych i rozwojowych z 

wyjątkiem produkcji seryjnej maj ącej na celu osiągnięcie zysku lub pokrycie poniesionych kosztów badań 
lub rozwoju; 

2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem 
albo dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie 
zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze 
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie 
zostały w istotny sposób zmienione; 

3) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą z sytuacji kryzysowej nie można 
zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogłoszeniem; 

4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów, w tym 
terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; 

5) przedmiot zamówienia na usługi lub dostawy jest przeznaczony do celów usług badawczych lub 
rozwojowych, innych niż usługi, o których mowa w art. 4 pkt 5b; 
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6) w przypadku zamówień związanych ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił, do których zadań należy ochrona bezpieczeństwa, 
związanych z uczestniczeniem w misji zagranicznej, jeżeli zamawiający musi zwrócić się o takie usługi do 
wykonawców, którzy gwarantują ważność swoich ofert jedynie przez tak krótki okres, że terminy 
przewidziane dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, w tym skrócone terminy, nie 
mogą być dotrzymane, lub 

7) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem 
albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, pod warunkiem że pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione i zamawiający uwzględni w tym postępowaniu 
wszystkich wykonawców, którzy podczas wcześniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego złożyli oferty. 

6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 5, 8 i 9; 
2) ze względu na sytuację kryzysową wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można 

zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogłoszeniem; 

3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której 
nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować 
terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem; 

4) zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę, których 
celem jest częściowe wznowienie dostaw lub odnowienie instalacji, lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa 
instalacji istniejących, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania 
materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; przy czym czas trwania 
takich zamówień nie może przekraczać 5 lat; 

5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, 
pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, 
negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 

7. W nadzwyczajnych okolicznościach związanych z oczekiwanym okresem funkcjonowania dostarczonych 
urządzeń, instalacji lub systemów, a także trudnościami technicznymi, jakie może spowodować zmiana 
wykonawcy, do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na podstawie: 

1) ust. 6 pkt 4 – nie stosuje się wymogu, aby czas trwania takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat; 
2) ust. 6 pkt 5 – nie stosuje się wymogu udzielenia zamówienia w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego. 
 
Art. 131i.  
1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności bezpieczeństwa, może zawrzeć umowę 

ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania 
zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. 

2. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 7 lat. 
3. Umowę ramową można zawrzeć na okres dłuższy niż 7 lat, jeżeli jest to konieczne ze względu na 

wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, przy uwzględnianiu oczekiwanego okresu funkcjonowania 
dostarczonych urządzeń, instalacji lub systemów, a także trudności technicznych, jakie może spowodować 
zmiana wykonawcy. 

4. W przypadku zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat zamawiający podaje w ogłoszeniu o 
udzieleniu zamówienia uzasadnienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

5. Przepis art. 101 stosuje się. 
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Art. 131j.  
1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu 

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, zaprasza do składania odpowiednio 
ofert, ofert wstępnych albo udziału w dialogu wykonawców, którzy spełniaj ą warunki udziału w 
postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej 
niż 3. 

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest zbyt niska, aby zapewnić 
rzeczywistą konkurencję, zamawiający może: 

1) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając, z zastosowaniem 
przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, nowy termin składania wniosków odpowiednio w trybie przetargu ograniczonego, 
negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego oraz informując o tym wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo 

2) unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich 

wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki 
udziału w postępowaniu. 

 
Art. 131k.  
1. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kryteriami oceny ofert są cena albo 

cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kryteria, o których mowa w 
art. 91 ust. 2 lub kryteria takie, jak koszt cyklu życia produktu, rentowność, serwis posprzedażny i pomoc 
techniczna, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 ust. 8 ie stosuje się. 

2. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji bez ogłoszenia, określa w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert. 

 
Art. 131l. 
1. Zamawiający może: 

1) odrzucić ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki, o których mowa w art. 
89 ust. 1, 

2) unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia postępowania innych niż przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a – pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu i w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie przesłanek odrzucenia oferty 
lub przesłanek unieważnienia postępowania określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 92 stosuje się 
odpowiednio. 

 
 
4. O unieważnieniu postępowania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

Art. 131m.  
1. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do zawarcia umowy o podwykonawstwo, określając w 

ogłoszeniu o zamówieniu przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości 
umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem 
umowy o podwykonawstwo. 
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2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o umowie o podwykonawstwo – należy przez to 
rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej 
jednym innym podmiotem. 

3. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć, nie może 
przekroczyć 30% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy. 

4. Każdy procent wartości umowy o podwykonawstwo mieszczący się w przedziale, o którym mowa w ust. 1, 
uznaje się za spełniający wymogi dotyczące podwykonawstwa, które wykonawca jest zobowiązany zlecić 
podwykonawcy. 

5. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, wskazuje w ofercie część zamówienia, którą powierzy 
podwykonawcom, w celu spełnienia obowiązku zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w zakresie procentowej wartości umowy w sprawie 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jakiej wymaga od niego zamawiający. 

7. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy wobec zamawiającego 
z odpowiedzialności za wykonani zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

 
Art. 131n.  
1. Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131m ust. 1, wszczyna 

postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na 
podwykonawstwo. Wykonawca stosuje odpowiednio przepisy o ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. W ogłoszeniu o zamówieniu na podwykonawstwo wykonawca opisuje sposób dokonywania oceny spełnienia 
warunków przez podwykonawcę. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku spełnienia co najmniej jednej z przesłanek udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h 
ust. 5–7. 

4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 
Art. 131o. Wykonawca może spełnić wymagania zamawiającego dotyczące wyboru podwykonawcy także 

przez zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa. 
 
Art. 131p.  
1. Wykonawca, w ofercie, może zaproponować realizację w ramach podwykonawstwa części wartości umowy 

w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, która wykracza poza przedział, o 
którym mowa w art. 131m ust. 1. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca wskazuje w ofercie, na żądanie zamawiającego, części 
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy (firmy) podwykonawców, 
jeżeli zostali wybrani. 

 
Art. 131r.  
1. Zamawiający, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

albo w czasie wykonywania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 
może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę 
w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla 
wykonawcy zamówienia. 

2. Do oceny spełnienia przez podwykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio opis 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy, mając na uwadze opis 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 

3. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z 
podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany podwykonawca nie 
spełnia. 

4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. 
Art. 131s.  
1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio. 
2. Przepisów art. 131n ust. 1–3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia wykonania części zamówienia w 

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca, zawierając umowę o podwykonawstwo, stosuje zasady 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzysto ści. 

 
Art. 131t.  

Wykonawca nie udziela zamówienia o podwykonawstwo, jeżeli: 
1) żaden z podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru podwykonawców nie 

spełnia warunków udziału w postępowaniu lub 
2) żadna z ofert złożonych przez podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru 

podwykonawców nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu o podwykonawstwo - i 
może to skutkować niespełnieniem przez wykonawcę wymogów wynikających z umowy w sprawie 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

 
Art. 131u.  
1. Za podwykonawcę nie uznaje się: 

1) podmiotu, na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, 
podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca 
podlega ominującemu wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub 
zasad określających jego działanie, w związku z: 
a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub 
b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub 
c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; 

2) grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego 
wykonawcy; 

3) podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2, w sposób określony w pkt 1. 
2. Wykonawca podaje w ofercie wykaz podmiotów, które nie mogą być uznane za podwykonawców, i 

aktualizuje go po zaistnieniu zmian w stosunkach między podmiotami. 
 

Art. 131v.  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 
1) w zakresie udzielania informacji, przepisy art. 8 ust. 3, art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1, art. 60d ust. 1, art. 92 

i art. 93 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio, jednak zamawiający może odmówić udzielania informacji, jeżeli 
jej ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, w szczególności z interesami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem, lub mogłoby 
szkodzić zgodnym z prawem interesom andlowym wykonawców, lub mogłoby zaszkodzić uczciwej 
konkurencji pomi ędzy nimi; 

2) wykonawca może przedstawić inny dokument, potwierdzający w sposób wystarczający spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 
przedstawić dokumentów dotyczących posiadanej wiedzy, doświadczenia, dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymaganych przez 
zamawiającego; 

3) podmioty uczestniczące w nim mogą zapoznać się z dokumentami niejawnymi w czytelni w kancelarii 
tajnej zamawiającego, pod warunkiem posiadania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o 
ochronie informacji niejawnych. 

 
Art. 131w.  

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, jeżeli: 

1) możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, lub 

2) wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 
2. Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 
1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 25% wartości wynagrodzenia wykonawcy; 
2) zasady udzielania zaliczek zostały określone w zaproszeniu do negocjacji i pozostaną niezmienne w toku 

realizacji umowy w sprawie zamówienia. 
3. Przepisy art. 151a ust. 4–7 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 5. Zamówienia sektorowe 

 
Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, 
zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli zamówienie jest 
udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: 

1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych 
pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych; 

2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom 
powietrznym, morskim i śródlądowym; 

3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub 
dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do 
takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 

4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją 
wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 

5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, 
koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych; 

6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 
7) świadczenia usług pocztowych. 

2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału 
również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną 
z pozyskiwaniem wody pitnej. 

3. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosują przepisy niniejszego rozdziału 
również do zamówień związanych ze świadczeniem usług: zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania 
zakodowanych dokumentów za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, zarządzania bazami 
adresowymi, przesyłania poleconej poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych 
w szczególności przewozu przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowania i magazynowania. 

 
Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa w 

art. 98, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3. 
 
Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu 

ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy 

dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji 
z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem zamawiający 
może wyznaczyć: 

1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy niż: 
a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  drogą elektroniczną lub faksem, 
b) 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  w inny sposób niż określony w lit. a, 
c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie 
oferty; 

3) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, 
wyrazili na to zgodę. 
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3a. W przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności dotyczących 

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 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 Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii 
Europejskiej. Przepisu art. 12a ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

5. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli: 
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1; 
2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a 
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 

6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9; 
2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest 

udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 
3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót 

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe 
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, 
a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego 
i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego; 

4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność 
nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a 
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i 
dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. 

 
Art. 134a.  
1. Zamawiający może ustanowić system kwalifikowania wykonawców, do udziału w którym dopuszcza 

wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące 
określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. 

2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiaj ący 
wykonawcom składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w systemie i ich aktualizację przez cały okres 
trwania systemu. 

 
Art. 134b.  
1. Zamawiający, w celu ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców, przekazuje do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców. 
2. W przypadku systemu kwalifikowania wykonawców ustanowionego na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszenie 

o ustanowieniu systemu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co roku. 
3. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania 

wykonawców  
 
Art. 134c.  
1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców składa 

wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty. 

2. Zamawiający, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, wybiera wykonawców 
dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców. 
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Art. 134d.  
1. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału 

w systemie kwalifikowania wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców wpisywani są do wykazu 

zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez 
zamawiającego i aktualizowanego przez cały okres trwania systemu. 

3. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców nie są zobowiązani do 
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w ogłoszeniu o systemie 
kwalifikowania wykonawców przy kolejnych zamówieniach objętych tym systemem, o ile złożone 
dokumenty są aktualne, w rozumieniu odrębnych przepisów. 

 
Art. 134e. 
1. Zamawiający może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu 

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przez zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu 
kwalifikowania wykonawców zgodnie z art. 134b ust. 1. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za dopuszczonych do udziału w postępowaniu uważa się 
wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, w określonej kategorii 
zamówień sektorowych. 

 
Art. 135. 1. Zamawiający, co najmniej raz w roku, może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  lub zamieścić w profilu nabywcy okresowe ogłoszenie 
informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach sektorowych lub umowach 
ramowych, których wartość dla: 

1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ; 

2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, 
jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro; 

3) usług - zsumowana w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień, 
z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 
euro. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilu nabywcy po przekazaniu ogłoszenia 
o profilu nabywcy Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej 
w dyrektywie. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz 
planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub 
negocjacje z ogłoszeniem. 

4. Jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień 
planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 
dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej , zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż: 

1) 24 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej , drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) 31 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej , w inny sposób niż określony w pkt 1. 

5. Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych może zawierać zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie sektorowe. W takim przypadku zamawiający, udzielając zamówienia w trybie 
przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiający zaprasza wykonawców, którzy po opublikowaniu 
okresowego ogłoszenia informacyjnego poinformowali zamawiającego, że są zainteresowani udziałem w 
postępowaniu, do potwierdzenia tego zainteresowania, informując jednocześnie o terminie składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, przepis art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 136. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlane, a w przypadku gdy 
wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4, również na dostawy, jeżeli są udzielane 
podmiotom: 

1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, 

2) w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, posiadają ponad połowę głosów 
wynikających z udziałów albo akcji, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub posiadają prawo 
mianowania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, 

3) które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, posiadają ponad połowę głosów 
wynikających z udziałów albo akcji zamawiającego, sprawują nadzór nad jego organem zarządzającym lub 
posiadają prawo mianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub zarządzającego, 

4) które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt 3 wpływowi innego przedsiębiorcy 
- jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodów tych podmiotów osiąganych ze 
świadczenia usług, dostaw lub wykonywania robót budowlanych pochodziło ze świadczenia usług, dostaw lub 
wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4; 
w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata, uwzględnia się przychody uzyskane 
w okresie tej działalności oraz przychody, które przewiduje się uzyskać w okresie pozostałym do upływu 3 lat. 

2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlane udzielanych przez podmiot 
utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o której mowa w art. 132: 

1) jednemu z tych zamawiających lub 
2) podmiotowi powiązanemu z jednym z tych zamawiających w sposób określony w ust. 1, jeżeli w okresie 

poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług 
lub wykonywania robót budowlanych pochodziło ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych 
na rzecz podmiotów, z którymi jest powiązany w sposób, o którym mowa w ust. 1. 

3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych podmiotowi utworzonemu przez zamawiających w 
celu wspólnego wykonywania działalności, o której mowa w art. 132, przez jednego z tych zamawiających, pod 
warunkiem że podmiot ten został utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego 
został utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną jego członkami w tym okresie. 

4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacje w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1-3. 

5. Jeżeli spośród podmiotów, o których mowa w ust. 1, więcej niż jeden podmiot świadczy takie same lub podobne 
usługi albo wykonuje takie same lub podobne roboty budowlane na rzecz zamawiającego, uwzględnia się 
całkowity przychód wszystkich tych podmiotów osiągany ze świadczenia usług lub wykonywania robót 
budowlanych. 

 
Art. 137. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania działalności 

polegającej na dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli: 
1) produkcja gazu lub ciepła stanowi niezbędną konsekwencję prowadzenia działalności innej niż określona w art. 

132 oraz 
2) dostarczanie gazu lub ciepła ma na celu wyłącznie ekonomiczne wykorzystanie produkcji i w okresie ostatnich 

3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 20 % przeciętnych obrotów 
wykonawcy. 

2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na 
dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli: 

1) produkcja energii elektrycznej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w art. 132 oraz 
2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzależnione wyłącznie od własnego zużycia i w okresie ostatnich 3 lat 

łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30 % łącznej produkcji. 
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na 

dostarczaniu wody pitnej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, jeżeli: 
1) produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w art. 132 oraz 
2) dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie 

z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30 % łącznej produkcji. 
 
Art. 138. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajmu 

przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że zamawiający nie posiada szczególnego lub 
wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń 
sprzedawać lub wynajmować na tych samych warunkach co zamawiający. 

2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych mających na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, 
jeżeli koncesje takie są udzielane w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132. 
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3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane w celu wykonywania działalności, o której 
mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć 
znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej. 

4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacje w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1 i 2. 

 
Art. 138a. 1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do 

udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii. 
2. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie stosują ustawy do udzielania 

zamówień na dostawy wody. 
3. Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 6, 

nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularne mogą być świadczone także przez innych przewoźników na tym 
samym obszarze i tych samych warunkach. 
 

Art. 138b. 1. Udzielając zamówienia sektorowego, kierownik zamawiającego może odstąpić od powołania komisji 
przetargowej. 

2. Odstępując od powołania komisji przetargowej, kierownik zamawiającego określa sposób prowadzenia 
postępowania zapewniający sprawność udzielania zamówień, indywidualizację odpowiedzialności za 
wykonywane czynności oraz przejrzystość prac. 

 
Art. 138c. 1. Zamawiający może: 

1) zobowiązać wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 
2, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania 
przez wykonawców tych warunków; 

3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym 
traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50 %, jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki 
wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej 
samej cenie lub przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nie przewidziano odrzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4, zamawiający 
wybiera ofertę, która nie mogłaby zostać odrzucona na podstawie ust. 1 pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach są 
takie same, jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszej oferty a cenami innych ofert, które nie mogłyby zostać 
odrzucone na podstawie ust. 1 pkt 4, nie przekracza 3 %. 

 
Art. 138d. (uchylony). 
 
Art. 138e. (uchylony). 
 
Art. 138f. 1. Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji Europejskiej działają na rynku 

konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, nie stosują przepisów ustawy. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio w przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji w terminie 7 miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

2. Organ właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego może po przeprowadzeniu analizy 
właściwego rynku wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący 
działalność, o której mowa w art. 132, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest 
ograniczony. 

3. Organ właściwy przeprowadza analizę rynku w zakresie danej działalności i sporządza wniosek zgodnie 
z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącej 
szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7). Wniosek 
uzgadnia się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Prezesem Urzędu. 
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4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do występowania z wnioskiem, o którym 
mowa w ust. 2, mając na względzie rodzaj działalności oraz zakres działania organów, a także znajomość przez 
te organy funkcjonowania rynku w zakresie danej działalności. 

 
 

DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych 
 
Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają 

formy szczególnej. 
3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 
 
Art. 140. 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 
2. (uchylony). 
3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Art. 141. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Art. 142. 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 

4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji 
zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi 
zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 

3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia 
Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów: 
1) kredytu i pożyczki; 
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 
4) uchylony, 
5) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 
Art. 143. 1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 

1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci; 
2) uchylony; 
3) gazu z sieci gazowej; 
4) ciepła z sieci ciepłowniczej; 
5) licencji na oprogramowanie komputerowe. 

1a. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub 
dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się. 
 
Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 
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Art. 144a. 1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie: 

1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3; 
2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1; 
3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy. 
 
Art. 145. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 

1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;  
2)   nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o 

zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej;  

3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie 
uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;  

4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału 
w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału 
w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 
ramach tego systemu;  

5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli 
nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 

6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.  
2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli: 

1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa 
zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o 
zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji 
takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; lub 

2) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa 
zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1. 

3. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b. 
4.  Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie można żądać stwierdzenia nieważności umowy na podstawie art. 

189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm).  
5.  Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia umowy na podstawie art. 705 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
6.  Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego 

czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć 
wpływ na wynik postępowania. 

 
Art. 147. 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. (uchylono). 
4. (uchylono). 
 
Art. 148. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym 

i rejestrze zastawów. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 
Art. 149. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 
2. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 2. 
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 
 
Art. 150. 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie 
podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być 
tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 
30 % kwoty zabezpieczenia. 

5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty 
faktury. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż 
do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

 
Art. 151. 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. 
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 

zabezpieczenia. 
 3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
Art. 151a.1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została 

przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Zaliczki mogą być udzielane, jeżeli: 
1) zamówienie jest finansowane z udziałem: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
c) niepodlegających zwrotowi środków innych niż wymienione w lit. a i b, pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, lub 
2) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

Ograniczenie to nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków oraz innych jednostek sektora 
finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu 
terytorialnego. 

3. Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub 
z wolnej ręki. 
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4. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie 
w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. 

5. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach 
wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2. 

6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

7. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie określa się formę lub formy zabezpieczenia 
zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać 
możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy. 

8. Przepisy ust. 2–4 i 6 nie mają zastosowania do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2–7. 
 
 

DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Rozdział 1. Zakres działania 

 
Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes 

Urzędu. 
2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 
3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 
4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. 
 
Art. 153. 1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. 
2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
2) jest obywatelem polskim; 
3) korzysta z pełni praw publicznych; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
5) posiada kompetencje kierownicze; 
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu. 

3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu 
powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 
1) nazwę i adres Urzędu; 
2) określenie stanowiska; 
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 
5) wskazanie wymaganych dokumentów; 
6) termin i miejsce składania dokumentów; 
7) informację o metodach i technikach naboru. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

5. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie 
dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe 
kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz 
kompetencje kierownicze. 

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana na zlecenie zespołu 
przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 
dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 
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9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres Urzędu; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu 
spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 
6) skład zespołu. 

10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru 
zawiera: 
1) nazwę i adres Urzędu; 
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze 

oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
 
Art. 154. Prezes Urzędu: 

1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; 
2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 
3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia 

przewidziane ustawą; 
4) (uchylony); 
5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 

ochrony prawnej; 
5a) prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym 
orzeczeniem sądu, oraz dokonuje wykreśleń wykonawców z wykazu; 

6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej; 
7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień; 
8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 
9) (uchylony); 
10) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych 

dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania 

zamówień w zakresie przewidzianym ustawą; 
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień; 
13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa 

sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień; 

14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami; 
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień; 
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania 

o funkcjonowaniu systemu zamówień; 
17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu Krajowej Izby Odwoławczej, 

uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa; 
18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 
19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej; 
20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych; 
21) przekazuje Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z roku 

poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono 
unieważnienia umowy ze względu na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich 
uzasadnieniem. 
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Art. 154a. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie 

przepisów o: 
1)   izbach gospodarczych; 
2)   rzemiośle; 
3)   samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców; 
4)   organizacjach pracodawców; 
5)   samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

2. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 
 
Art. 154b. 1. W wykazie wykonawców, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, zamieszcza się następujące dane: 

1)   oznaczenie wykonawcy, obejmujące: 
a)   w odniesieniu do osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli 

prowadzi działalność gospodarczą także firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 

b)   w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 
firmę oraz siedzibę, a także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

– z tym że w przypadku wykonawców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio imię i nazwisko, firmę, siedzibę, miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz informację o wpisie do równoważnego rejestru prowadzonego na podstawie 
przepisów prawa państwa jego siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2) wskazanie orzeczenia sądu stwierdzającego wyrządzenie szkody przez wykonawcę, obejmujące datę jego 
wydania, sygnaturę akt, określenie sądu, który je wydał, oraz datę, od której orzeczenie jest prawomocne. 

2. Podstawą zamieszczenia wpisu w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, jest odpis orzeczenia przesłany 
Prezesowi Urzędu na podstawie art. 24a. 

3. Wpis zamieszczony w wykazie podlega wykreśleniu z upływem 3 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu stanowiącego podstawę jego zamieszczenia.”; 

 
Art. 155. 1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie więcej niż 2 wiceprezesów 

Urzędu. 
2. Wiceprezesów Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 

i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urzędu. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów Urzędu 
na wniosek Prezesa Urzędu. 

3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje Prezes Urzędu. 
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 153 ust. 2-11. 
 
Art. 156. (uchylony). 
 
 

Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych 
 
Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej „Radą”, która jest organem doradczo-

opiniodawczym Prezesa Urzędu. 
2. Rada w szczególności: 

1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu; 
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; 
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień; 
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień; 
5) (uchylony). 
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Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. 
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje 

samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców. 
3. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady spośród osób, które: 

1) są obywatelami polskimi; 
2) korzystają z pełni praw publicznych; 
3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady. 

4. Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera 
wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona. 

5. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady. 
6. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę. 
 
Art. 159. 1. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu. 
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierci członka Rady, jego odwołania albo 

rezygnacji. 
3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych 

w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie: 
1) niewykonywania obowiązków członka Rady; 
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady; 
3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady. 

 
Art. 160. 1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd. 
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres 
obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady. 

 
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień 

Oddział 1. Przepisy ogólne 
 

Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu. 
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą 

dokumentów zawierających informację niejawną, której nadano klauzulę „tajne” albo „ ściśle tajne”, 
można przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. 

4. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów 
ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. 

 
Art. 162. 1. Pracownik Urzędu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli: 

1) uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio związanych z jego 
przygotowaniem po stronie zamawiającego lub wykonawcy; 

2) pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie 
zamawiającego lub wykonawcy, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się 
o udzielenie kontrolowanego zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania  pozostawał w stosunku pracy lub 
zlecenia z zamawiającym lub wykonawcą albo był członkiem władz osób prawnych ubiegających się 
o udzielenie kontrolowanego zamówienia; 

4) pozostaje z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie zamawiającego lub wykonawcy w 
takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu  o  przyczynach  powodujących jego wyłączenie z udziału 
w kontroli. 

3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia. 
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Art. 163. 1. Prowadząc postępowanie wyjaśniające lub kontrolę, Prezes Urzędu może: 

1) żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z  oryginałem przez kierownika 
zamawiającego; 

2) żądać od kierownika zamawiającego, od pracowników zamawiającego oraz innych podmiotów udzielenia, 
w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli; 

3) zasięgnąć opinii biegłych, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy  lub dokonanie innych czynności 
kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych. 

2.  Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wysokości ustalonej zgodnie 
z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.). 

3. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku postępowania 
wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień 
kierownika i  pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów. 

 
Art. 164. 1. Z kontroli sporządza się protokół. 
2.  Protokół kontroli zawiera w szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 
3) imiona i nazwiska kontrolujących; 
4) oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli; 
5) informację o stwierdzeniu naruszeń. 

Oddział 2. Kontrola doraźna 
 
Art. 165. 1. Prezes  Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego 

przypuszczenia,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które 
mogło mieć wpływ na jego wynik. 

2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. 

3. Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę  o  wszczęciu kontroli doraźnej albo o odmowie wszczęcia kontroli 
doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach 
o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, jeżeli z  uzasadnienia wniosku instytucji 
wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do 
naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. 

 
Art. 166. 1. Zakończeniem kontroli doraźnej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli 

zawierającej w szczególności: 
1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli; 
2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. 

2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 167 ust. 1, zakończeniem kontroli jest doręczenie 
zamawiającemu informacji o  ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń. 

 
Art. 167.1. Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu 

umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. 
2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w  terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. W  przypadku nieuwzględnienia 

zastrzeżeń Prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
3. Krajowa Izba Odwoławcza w  składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w 

terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu. 
5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń. 
6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia przepis art. 188 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 168. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może: 
1) (uchylony); 
2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w  dziale VII; 
3) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części. 
 

Art. 168a. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę 
finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

 

Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
 
Art. 169. 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 
2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), 

jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 
1) robót budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro; 
2) dostaw lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro. 

3. Wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi Urzędu kopii dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. 

4. Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli 
w ocenie instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w  sposób zgodny z przepisami ustawy. Informację o 
odstąpieniu od kontroli Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy. 

 
Art. 170. 1. Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a 
przed zawarciem umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówie-
nia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli 
uprzedniej. 

2. Zamawiający niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu o wniesieniu odwołania lub skargi po przekazaniu 
dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu 
wydania przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 
ust. 2. 

3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, 
informując o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa w  ust. 1. 

4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia zakończenia kontroli. 
 
Art. 171.1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli 

zawierającej w szczególności: 
1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli; 
2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku; 
3) zalecenia pokontrolne – jeżeli w toku kontroli stwierdzono,  że jest zasadne unieważnienie postępowania lub 

usunięcie stwierdzonych naruszeń. 
2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 171a, zakończeniem kontroli jest doręczenie 

zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń. 
3. Doręczenie informacji o wyniku kontroli następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

materiałów, o których mowa w  art. 163 ust. 1, a w przypadku kontroli szczególnie skomplikowanej – nie 
później niż w  terminie 30 dni od dnia doręczenia materiałów, o których mowa w art. 163 ust. 1. 

4.  Do czasu doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie można zawrzeć umowy. 
5. Kierownik  zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzędu, pisemnie informuje o sposobie wykonania zaleceń 

pokontrolnych. 
 
Art. 171a.Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu 

umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. Przepisy art. 167 
ust. 2-6 stosuje się. 
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Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza 

 
Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej „Izbą”, właściwą do rozpoznawania odwołań 

wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Organami Izby są: 

1) Prezes; 
2) wiceprezes; 
3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby. 

 
 
3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności: 

1) reprezentuje Izbę na zewnątrz; 
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu; 
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza łączne rozpoznanie odwołań; 
4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego; 
5) czuwa nad sprawnością pracy Izby; 
6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną informację o działaniu Izby 

uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa. 
3a. Prezes Izby określi, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacji pracy Izby. 
4. Zgromadzenie ogólne Izby: 

1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą problemy wynikające 
z orzecznictwa; 

2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego; 
3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego; 
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub zgłoszone przez członków zgromadzenia 

ogólnego. 
5. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek co 

najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego 
złożenia. Uchwały zgromadzenia ogólnego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Izby; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby. 

 
Art. 173. 1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady 

Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. Członkiem Izby może być osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim; 
2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze; 
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
4) korzysta z pełni praw publicznych; 
5) ma nieposzlakowaną opinię; 
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na 

stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem 
projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami; 

8) ukończyła 29 lat. 
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu 

spośród zgłoszonych członków Izby. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis 
art. 174 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa 
Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ ściśle tajne” lub złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje 
rękojmi ę zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis 
art. 174 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa i wiceprezesa Izby w razie odmowy wydania albo cofnięcia 
poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych. 
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4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołania w terminie określonym w akcie 
powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu. 
W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.). 

5. Przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przed Prezesem Rady Ministrów ślubowanie 
według następującej roty: „Ślubuję uroczyście wypełniać obowiązki członka Izby, orzekać bezstronnie, zgodnie 
z przepisami prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”; składający ślubowanie 
może na końcu dodać: „Tak mi dopomóż Bóg”. Złożenie ślubowania członek Izby potwierdza podpisem pod 
jego treścią. 

6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz pozostałych członków Izby 
stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późń. zm.) dla pracowników państwowej sfery 
budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy. 

7. Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od szóstego roku pracy, 5 % 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po każdym roku pracy o 1 %, aż do osiągnięcia 20 % 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

8. Członkom Izby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości: 
1) 75 % wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy; 
2) 100 % wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy; 
3) 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy; 
4) 200 % wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy; 
5) 300 % wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy; 
6) 350 % wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy. 

9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy 
zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze. Do obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach 
urzędów państwowych. 

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6, 
mając na względzie funkcję pełnioną przez członka Izby oraz to, że wielokrotność nie może być mniejsza niż 4,5. 

11. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd. 
 
Art. 174. 1. Członkostwa w Izbie nie można łączyć z: 

1) mandatem posła lub senatora; 
2) mandatem radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z członkostwem w zarządzie powiatu 

lub województwa; 
3) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorządowym kolegium odwoławczym; 
4) przynależnością do partii politycznej lub prowadzeniem działalności politycznej. 

2. Członkowie Izby nie mogą: 
1) podejmować dodatkowego zatrudnienia ani innych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku 

dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego 
wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli to zatrudnienie nie przeszkadza 
w pełnieniu obowiązków członka Izby; 

2) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać 
taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; 

3) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pełnomocnikiem spółek handlowych; 
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 
5) posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału 

zakładowego - w każdej z tych spółek. 
3. Członek Izby składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie: 

1) czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania; 
2) o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, stosując odpowiednio formularz, 

którego wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne. 

4. Członkostwo w Izbie wygasa z powodu śmierci albo odwołania. 
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5. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Izby w przypadku: 

1) utraty obywatelstwa polskiego; 
2) utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych; 
3) utraty praw publicznych; 
4) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Izby; 
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) upływu 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1; 
7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby; 
8) niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 3; 
9) odmowy złożenia ślubowania; 
10) nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w akcie powołania; 
11) złożenia przez członka Izby wniosku o odwołanie. 

6. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

7. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami 
obowiązującego prawa. 

 
Art. 175. 1. Członek Izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków i uchybienie 

godności zawodowej. 
2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 
2) usunięcie z zajmowanej funkcji; 
3) wykluczenie ze składu Izby. 

3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza niemożność sprawowania przez 3 lata funkcji Prezesa, 
wiceprezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz członka sądu dyscyplinarnego. 

4. W sprawach dyscyplinarnych członków Izby orzekają: 
1) w pierwszej instancji - sąd dyscyplinarny w składzie pięciu członków Izby, powoływany przez zgromadzenie 

ogólne Izby spośród członków Izby; 
2) w drugiej instancji - zgromadzenie ogólne Izby. 

5. Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje 
spośród członków Izby na trzyletnią kadencję Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Rzecznik 
dyscyplinarny może być w każdym czasie odwołany i pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego 
rzecznika. 

6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego - sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na siedzibę Urzędu, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna. 

7. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego oraz tryb wyboru składu orzekającego sądu dyscyplinarnego 
określa regulamin uchwalony przez zgromadzenie ogólne Izby. 

 
Art. 176. 1. Prezes Rady Ministrów zawiesza członka Izby w jego prawach i obowiązkach w przypadku 

przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 
2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakończenia postępowania karnego, nie dłużej jednak 

niż przez 6 miesięcy. 
3. W okresie zawieszenia członek Izby zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia. 
 
Art. 176a. 1. Członków Izby wyłania się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które składa się z: 

1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień 
publicznych; 

2) rozmowy kwalifikacyjnej. 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli 

zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby. 
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, a także w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 
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4. Ogłoszenie zawiera: 

1) informację o limicie osób, które zostaną powołane w skład Izby w danym postępowaniu kwalifikacyjnym; 
2) określenie terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń na członków Izby; termin nie może być krótszy niż 30 dni 

od dnia ogłoszenia; 
3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia na członka Izby; 
4) określenie terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1; 
5) informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów. 

5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Izby Prezes Rady Ministrów powołuje 
komisję kwalifikacyjną, której członkami mogą być wyłącznie osoby, których wiedza i doświadczenie 
w zakresie przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz autorytet dają rękojmię 
prawidłowego i bezstronnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. 

6. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym minimalną liczbę punktów uzyska mniejsza liczba osób, niż wynika to 
z limitu osób określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Prezes Rady Ministrów ogłasza 
uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy ust. 1-5 stosuje się. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 
o którym mowa w ust. 1 i 6, sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowy zakres 
postępowania kwalifikacyjnego - biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia obiektywnego sprawdzenia 
teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania postępowań 
odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa w art. 173 ust. 2, 
mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego. 

 
Rozdział 5. (uchylony) 

Art. 177. (uchylony). 
Art. 178. (uchylony). 
 

DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej 
Rozdział 1. Przepisy wspólne 

 
Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 

 
Rozdział 2. Odwołanie 

 
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 
ust. 2. 
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Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.  
 
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

 
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:  
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej 
ręki; 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 
zapytania o cenę.  

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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Art. 183. 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba 

może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla 
interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, 
w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. 
Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne 
skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające 
korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania 
odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się. 

4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie 
postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje 
skarga. 

5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w  ust. 
2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu: 
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; 
2) cofnięcia wniosku. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
 
Art. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod 

rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na 
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 
najkorzystniejszą. 

 
Art. 185. 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie 
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do 
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca 
nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba 
oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu 
niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami 
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 
ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 
186 ust. 2 i 3.  

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
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Art. 186. 1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub 

ustnie do protokołu. 
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może 

umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku 
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie 
z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie 
wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, 
Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, 
wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje 
odwołanie.  

5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 
6. Koszty postępowania odwoławczego: 

1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie; 
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3: 

a)   ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu 
rozprawy, 

b)   znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed 
otwarciem rozprawy; 

3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi: 
a)   odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę, 
b)   wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę. 

 
Art. 187. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 
2) uiszczono wpis.  

2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza 
się do odwołania. 

3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, 
w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes 
Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub 
złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania 
lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.  

4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, 
nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone. 

5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 
dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu 
najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania. 

6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, 
o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie 
wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania 
Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia. 

7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład 
orzekający Izby, przepisy ust. 1 – 6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi 
orzekającemu Izby. 

8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza 
postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % 
wpisu. 

 
Art. 188. 1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie 

sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub 
precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu 
orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków. 
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2. Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzekającym”, jest wyznaczany przez Prezesa Izby według 
kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. 
Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej 
przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego. 

3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie 
drugie. 

4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 
zdanie drugie. 

5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach uzasadniających 
wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które 
mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego 
wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.  

6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia 
rozstrzyga Prezes Rady Ministrów. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby 
według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby. 

 
Art. 189. 1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może 

zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego. 

2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez 

Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego 
odwołującego się; 

5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, 
w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym 
w odwołaniu; 

6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2; 

7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5. 
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba,  jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do 

udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych. 
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę. 
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. 
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu 

odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się 
wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników. 

6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy 
rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie 
odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji 
niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników. 

7. Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może być 
ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

8. W przypadku określonym w ust. 7, Izba może postanowić o rozpatrzeniu odwołania na rozprawie, której 
jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony. 

9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na 
wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji 
niejawnych, wskazuje miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 
Art. 190. 1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia 

faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony 
przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. 

2.  Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. 
3.  Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron. 
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4.  Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa 
właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. 
Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty 
przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co 
do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. 

6.  Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już 
stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki. 

7.  Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego 
rozważenia zebranego materiału. 

8.  W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek 
unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy. 

9. Członkowie Izby zachowują poufność informacji niejawnych lub innych informacji zawart ych w 
dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz przystępujących do 
postępowania odwoławczego i działają w postępowaniu odwoławczym zgodnie z interesami w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa. 

 
Art. 191. 1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu 

głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. 
2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. 
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla 

rozstrzygnięcia odwołania. 
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze. 
 
Art. 192. 1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba 

wydaje postanowienie. 
2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć 

istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 

1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać wykonanie lub powtórzenie 
czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo 

2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których 
mowa w art. 146 ust. 1: 
a) unieważnić umowę; albo 
b)   unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy 
podlegającej unieważnieniu; albo 

c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że 
utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo 

c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku 
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; albo 

3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie 
– stwierdzić naruszenie przepisów ustawy. 

4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, 
zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy.  

5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy związany 
bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: 
opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy. 
Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w 
przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje. 

6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy. 
6a. Izba nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla szerszego programu 

obrony i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy związane z bezpieczeństwem 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 
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8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach 
złożonych odwołań. 

9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania 
odwoławczego. 

10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. 
 
Art. 193. Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na zamawiającego 

w wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod 
uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, 
za które kara jest orzekana. 

 
Art. 194. Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone 

z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w wysokości do 5 % wartości 
wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne 
okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.  

 
Art. 195. 1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o 

nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.  
2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła niezwłocznie 

Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku 
orzeczenia sądu – wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu 
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się prawomocne odpowiednio z dniem 
upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie 
Izby wyroku oddalającego skargę.  

4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary finansowej jest prawomocne z dniem 
jego wydania. 

5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się. 
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa. 
 
Art. 196. 1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy 

rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia. 
2. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu 

o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, 
może go dokonać przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu 
orzekającego. 

3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia. 
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba 

uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła 
wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. 

5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie 
było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego lub ich pełnomocnikom.  

6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki 
popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale 
orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem 
postanowienia o sprostowaniu. 

 
Art. 197. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem 

sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się 
odpowiednio. 

2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do 
wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby. 

3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu 
klauzulę wykonalności. 
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Art. 198. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania formalne 

odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem, 
przygotowanie rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego 
przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozprawy; 

2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób 
ich rozliczania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a 
także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony. 

 
Rozdział 3. Skarga do sądu 

 
Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej. 

 
Art. 198b. 1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem..  

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni 
od dnia jej otrzymania. 

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może 
także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

 
Art. 198c. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

 
Art. 198d. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 

występować z nowymi żądaniami. 
 
Art. 198e. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną 

z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca 

termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny 

uchybienia terminowi. 
 
Art. 198f. 1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu 

skargi do sądu. 
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia 

zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 
Przepisy art. 192 – 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.   

3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub 
zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. 

4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści 

orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania. 
 
Art. 198g. 1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 

kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 
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2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze 
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego. 

 
DZIAŁ VII. Odpowiedzialno ść za naruszenie przepisów ustawy 

 
Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5. 
 
Art. 200. 1. Zamawiający, który:  

1) udziela zamówienia:  
a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: 

negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
b) bez wymaganego ogłoszenia, 
c) bez stosowania ustawy, 

2) (uchylony), 
3) (uchylony), 
4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy 
- podlega karze pieniężnej. 

 
2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 

1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą 
konkurencję, 

2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, 
3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności, 
4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie, 
5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających 

przesłanki wykluczenia, 
6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty, 
7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy 
- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Art. 201. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości zamówienia. 
2. Jeżeli wartość zamówienia: 

1) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
- kara pieniężna wynosi 3 000 zł; 
2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest 

mniejsza niż 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych 
- kara pieniężna wynosi 30 000 zł; 
3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 

20 000 000 euro dla robót budowlanych  
- kara pieniężna wynosi 150 000 złotych. 

 
Art. 202. 1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 
1a. Prezes Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyli 

karę finansową. 
2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności. 
 
Art. 203. 1. Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa. 
2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 
 

DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowi ązujących 
Art. 204. (pominięty). 
Art. 205. (pominięty). 
Art. 206. (pominięty). 
Art. 207. (pominięty). 
Art. 208. (pominięty). 
Art. 209. (pominięty). 
Art. 210. (pominięty). 
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Art. 211. (pominięty). 
Art. 212. (pominięty). 
Art. 213. (pominięty). 
Art. 214. (pominięty). 
Art. 215. (pominięty). 
Art. 216. (pominięty). 
Art. 217. (pominięty). 
Art. 218. (pominięty). 
Art. 219. (pominięty). 
 

DZIAŁ IX. Przepisy przej ściowe i końcowe 
Art. 220. (pominięty). 
Art. 221. (pominięty). 
Art. 222. (pominięty). 
Art. 223. (pominięty). 
Art. 224. (pominięty). 
Art. 225. (pominięty). 
Art. 226. (pominięty). 
Art. 227. (pominięty). 
 
Dz.U.2012.1271   
 

USTAWA 
z dnia 12 października 2012 r. 

o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi1) 
(Dz. U. z dnia 19 listopada 2012 r.) 

 
Art. 2. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z 

późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 
1)   art. 26 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 26.  Do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu koncesji 

stosuje się art. 131 oraz dział III rozdział 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych."; 
2)   użyte w art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "Urząd Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich" zastępuje się, użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami "Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej". 

 
Art. 3. 1. Materiały niejawne z postępowania kontrolnego lub odwoławczego, związanego z ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, mogą zostać zdeponowane w kancelarii 
tajnej zamawiającego lub innego podmiotu, z którym zostało zawarte porozumienie, nie dłużej jednak niż przez 
5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą deponować 
materiały niejawne związane z tym postępowaniem, z postępowaniem kontrolnym oraz z postępowaniem 
wszczętym na skutek wniesienia środka ochrony prawnej, w kancelarii tajnej zamawiającego lub innej kancelarii 
wskazanej przez zamawiającego, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy materiały niejawne, o których mowa w ust. 1 i 2, są 
przekazywane do siedziby Urzędu Zamówień Publicznych i przechowywane w jego kancelarii tajnej. 

 
Art. 4. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 
 
Art. 5. Zamawiający, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy udzielił zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, udziela zamówień dodatkowych na zasadach przewidzianych w ustawie 
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, 

zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy, o której 
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy. 

 
Art. 7. (pominięty) 
 
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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AKTY WYKONAWCZE – wykaz wa żniejszych. 

 
ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).  

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 29 stycznia 2010 r.  

 

⇒ Rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 

(Dz. U. 2012 nr 1372). 

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 20 lutego 2013 r.  

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z dnia 26 listopada 2010 r).  

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 11 grudnia 2010 r.  

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 

Nr 226, poz. 1817). 

 - Data wejścia w życie rozporządzenia: 31 grudnia 2009 r. 

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280). 

 - Data wejścia w  życie rozporządzenia: 29 marca 2010 r.  

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 

Nr 41, poz. 238). 

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 17 marca 2010 r. 

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze 

priorytetowym i niepriorytetowym(Dz. U. Nr 12, poz. 68). 

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 29 stycznia 2010 r. 

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej  (Dz. U. Nr 282, poz. 1649). 

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 1 stycznia 2012 r. 

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, 

poz. 1650). 

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 1 stycznia 2012 r. 

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru 

oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 175, poz. 1226). 

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 9 października 2007 r. 

 

⇒ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych 

kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych1) (Dz. U. Nr 96, 

poz. 559). 

- Data wejścia w życie rozporządzenia: 25 maja 2011 r. 
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ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) – tekst ujednolicony. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, 

poz. 2075) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, 

poz. 464)  

- Data wejścia w   życie rozporządzenia: 7 maja 2010 r.  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217) 

- Data wejścia w   życie rozporządzenia: 8 marca 2011 r.  

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 

2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 365) 

- Data wejścia w   życie rozporządzenia: 12 kwietnia 2012 r. 

 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

Nr 130, poz. 1389). 

 

 

Uwaga: 

 

W roku 2013 zostaną wprowadzone nowe rozporządzenia obejmujące ustawę pzp.  

 

Część z nich zacznie obowiązywać z dniem 20.02.2013 r.  
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Dz. U. Nr 223, poz. 1458  

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 pa ździernika 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.1228) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania 
zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami. 

2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej "protokołem", zawiera 
także informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po  zakończeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
§ 2. 1. Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia                  

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zawiera, w zależności od 
zastosowanego trybu postępowania, informacje dotyczące: 

1) zamawiającego; 
2) przedmiotu zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem";  
3) określenia wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu 

zakupów, wartości zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających 
oraz daty i sposobu ich ustalenia; 

4) powodów zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg 
nieograniczony lub przetarg ograniczony; 

5) osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1; 

6) ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń; 
7) wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, negocjacjach, składania ofert, ofert 

wstępnych lub ofert orientacyjnych; 
8) zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie 

zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia; 
9) wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożyli oferty, 

oferty wstępne lub oferty orientacyjne; 
10) wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów; 
11) miejsca i terminu składania ofert; 
12) otwarcia ofert; 
13) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub części 

zamówienia;  
14) zestawienia ofert;  
15) oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
16) wykonawców wykluczonych z postępowania; 
17) ofert, które zostały odrzucone; 
18) zastosowania aukcji elektronicznej; 
19) wyboru najkorzystniejszej oferty; 
20) zatwierdzenia wyniku postępowania;  
21) zawiadomienia o wyborze albo unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia 

postępowania; 
22) środków ochrony prawnej; 
23) udzielenia zamówienia publicznego; 
24) załączników do protokołu; 
25) uwag do protokołu. 
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2. Protokół podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz kierownik zamawiającego. 
 
§ 3. Wzór protokołu postępowania: 
1) o udzielenie zamówienia w trybie: 

a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, 
b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, 
c) negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, 
d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, 
e) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, 
f) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, 
g) zapytania o cenę stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, 
h) licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; 

2) w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych 
dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

 
§ 4. Wzór druku dodatkowego ZP-1 stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.  
 
§ 5. 1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  
2. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

3. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 
przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i 
oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 
wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.  

 
§ 6. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
§ 7. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154). 
 
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 
     

 PREZES RADY MINISTRÓW 
 
Data wejścia w życie rozporządzenia: 11 grudnia 2010 r 

 

 

UWAGA: wzory druków ZP w formie edytowalnej można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 

http://www.uzp.gov.pl/  (adres internetowy z dnia 25.08.2012 r: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1801) 
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oznaczenie sprawy …………….. DRUK ZP-PN  

 

pieczęć zamawiającego 

  

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Protokół dotyczy:   

 zamówienia publicz nego   
 umowy ramowej   

1. Zamawiaj ący  

 Pełna nazwa (firma) zamawiającego: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Adres: 
ul. ………………………………………………....... 

  

 …… - ……………….   

 telefon: ……………………… faks: ……………………….  

 e-mail: …………..@.....................   

2. Przedmiot zamówienia  

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

   Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.  

 2. Wartość 
(można wypełnić po otwarciu ofert) 

 

   zamówienia 
 

 

   zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej, 
 

 

została ustalona na kwotę ………………… zł, co stanowi równowartość ……………………………. euro, 
 

   w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 
 

 
………………… zł, co stanowi równowartość …………………….. euro, 

 
   jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona 

 

 
na kwotę …………………. zł, co stanowi równowartość ………………………. euro 

 
 3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu ……………….. r. na podstawie (wskazać odpowiedni 

dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:  

   nie  

   tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: ………………………………………….. % (podać, o ile jest znany)  
w ramach (wskazać projekt/program)  
 ……… ……… ………………………… ……………………… …………………………… …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Osoby wykonuj ące czynno ści zwi ązane z przeprowadzeniem post ępowania o udzielenie  
zamówienia 
(jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej – oprócz 
imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej) 

 

numer strony 1 ......................................................................... 
 
 

(podpis osoby sporządzającej protokół)  



Zestawienie aktów prawnych styczeń 2013 r. z uwzględnieniem zmian/nowelizacji. 88  

�Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński;             www.pzp.pl;         adres e’mail: biuro@pzp.pl;      tel./ faks (48) 36 216 48                             

 

oznaczenie sprawy       DRUK ZP-PN 

 A. Osoby wykonuj ące czynno ści w post ępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 1. Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone 
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), na załączonym druku ZP-1. 

  nie wykonuje czynności w postępowaniu (kierownik nie składa oświadczenia określonego w art. 17 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) 

i przekazał pisemne upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 

  …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  (podać zakres czynności) 

  Pani/Panu 
  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  (imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

  Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie 
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył 
oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień 
publicznych, na załączonym druku ZP-1. 

 2. Komisja przetargowa: 

  została powołana w dniu ………………… na podstawie  decyzji  zarządzenia  uchwały 
 lub innego aktu (załączyć odpowiedni dokument): …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  w składzie: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  (imiona i nazwiska członków komisji) 

  Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. — Prawo zamówień publicznych, na załączonych drukach ZP-1. 

  nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności 
w postępowaniu oraz podać zakres czynności): 

  ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………. 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

  (imię, nazwisko) (czynność w postępowaniu) 

  Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, na załączonych drukach 
ZP-1. 

 3. Biegli: 
  zostali powołani (imiona i nazwiska biegłych): 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

  Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamówień publicznych, na załączonych drukach ZP-1. 

  nie zostali powołani 

 4. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz 
 

  podać zakres czynności): 
  ……………………………………………………

……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………. 

  (imię, nazwisko) (czynność w postępowaniu) 

numer strony 2 ......................................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 
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Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na załączonych drukach ZP-1. 

 B. Osoby wykonuj ące czynno ści zwi ązane z przygotowaniem post ępowania 
(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 3 lit B pkt 1-4, w tym osoby wymienione w cz. 3 lit. A 
pkt 1—4, jeżeli dokonują tych czynności) 

 1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 4. Imiona i nazwiska osób określających kryteria oceny ofert: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby 
wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności): 

  ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

  (imię, nazwisko) (czynność związana z przygotowaniem postępowania) 

4. Ogłoszenia informacyjne o planowanych   zamówieniach   zamówieniach sektorowych 

 1. Informacja o zamówieniu  nie została zawarta  została zawarta  we wstępnym  w okresowym 
 

ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym 
 

Unii Europejskiej ……../S ……...
- ………….. 

z dnia …………….. r. 

 2. Informacja o zamówieniu  nie została zawarta  została zawarta  we wstępnym  w okresowym 
 

ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym w profilu nabywcy w dniu ……………… r. 

5. Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana tre ści ogłoszenia 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……….. ……………. r. pod 

 

nr ………………. 
  przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu …. …….. r. oraz 

 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej …/ S …- ......... z dnia ………… r. (załączyć 
 

dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE). 

 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: 
 

…….. od dnia …. …..… r. do dnia ……………… r. 
 

 3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej (podać adres 
 

strony): …… od dnia …….. r. do dnia ……….. r. 

 4. O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 40 ust. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych: 

  nie zostali poinformowani wykonawcy 
  zostali poinformowani następujący wykonawcy: 

1.…………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………..…..................
............................................................................................................................................................. 
 

numer strony 3 ......................................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 



Zestawienie aktów prawnych styczeń 2013 r. z uwzględnieniem zmian/nowelizacji. 90  

�Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński;             www.pzp.pl;         adres e’mail: biuro@pzp.pl;      tel./ faks (48) 36 216 48                             

 

oznaczenie sprawy ……………………. DRUK ZP-PN 

  2.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 5. Zmiana treści ogłoszenia: 
  nie zmieniono treści ogłoszenia 
  zmieniono treść ogłoszenia: 
    ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………. r. pod 
 

nr ………………… 
    ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania 

zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 
…………… r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ……. /S ……… -

 …………. 
 

z dnia …………… r. (załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji 
w Dz. Urz. UE) 
(wypełnić odrębnie dla każdej zmiany ogłoszenia) 

 6. W związku ze zmianą treści ogłoszenia: 

  nie przedłużono terminu składania ofert 
  przedłużono termin składania ofert 

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

 SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej (podać adres strony) ............................................................. 
…………………………………………………. od dnia …………… r. do dnia ………………. r. 

7. Miejsce i termin składania ofert 

 1. Miejsce składania ofert ……………….. 

 2. Termin składania ofert upłynął w dniu …………. ………….. r. o godz. ………. : …………….. 
8. Otwarcie ofert 

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie: 

  zamówienia, w wysokości ………………………….. zł brutto 
  części …… zamówienia, w wysokości ………………………………. zł brutto 

 2. W postępowaniu: 
  nie wpłynęła żadna oferta, 

(w przypadku oznaczenia pola nie wypełniać rubryk 9 – 13, 17 – 19) 
  wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu …………………… r. o godz. ….. : …........ 
 w: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 adres: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
9. Zestawienie ofert 

 Do upływu terminu składania ofert złożono: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli 
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę i inne elementy oferty podlegające ocenie przy zastosowaniu kryteriów oceny 
ofert – w przypadku, gdy przedstawienie kryteriów oceny ofert wiązałoby się z koniecznością przeniesienia do protokołu znacznej części 
oferty lub z trudnościami technicznymi, można określić to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego nazwy) 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Wezwanie do zło żenia dokumentów lub poprawienie omyłek 

 1. Zastosowano art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 
  nie 
  tak 

 2. Zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 
  nie 
  tak 

numer strony 4 ......................................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 
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11. Wykonawcy wykluczeni 

 Z postępowania wykluczono wykonawców: 
  nie 
  tak, wykluczono następujących wykonawców: 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Oferty odrzucone 

 Odrzucono oferty: 
  nie 
  tak, odrzucono oferty następujących wykonawców: 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. Najkorzystniejsza oferta 

 1. Zastosowanie aukcji elektronicznej: 
  nie zostało przewidziane 
  zostało przewidziane i najkorzystniejszą ofertę wybrano: 

   z zastosowaniem aukcji elektronicznej (załączyć zestawienie wiążących postąpień w postaci wydruku 
z platformy, na której prowadzono aukcję, albo – jeżeli brak możliwości wydruku – zestawienie w innej formie) 

   bez zastosowania aukcji elektronicznej ze względu na ……………. 

 2. Ocena ofert (wypełnić, gdy cena nie jest jedynym kryterium, podać łączną punktację przyznaną ofertom w kolejności 
przyznanych punktów wraz z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska wykonawcy oraz łącznej punktacji) 

  1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
  2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
  3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano (podać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko wykonawcy oraz adres siedziby lub 

miejsca zamieszkania i cenę brutto): 

  ofertę ………………………………………………………………………………………………………….. 

  oferty wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa:  
  1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
  2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
  3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. Uzasadnienie wyboru 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Zatwierdzenie wyniku post ępowania 

 1. Prace  komisji przetargowej  osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 
 

……….. r. 
  1. …………………………………………………… ...................................................... 
  2. …………………………………………………… ...................................................... 
  3. …………………………………………………… 

 
...................................................... 

   (imię i nazwisko) (podpis) 

 2. Prace  komisji przetargowej  osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wynik 
 

postępowania zatwierdził: 

numer strony 5 ......................................................................... 
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   kierownik zamawiającego 
   pracownik zamawiającego upoważniony pisemnie przez kierownika zamawiającego 

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofer ty/uniewa żnieniu post ępowania 

 1. Zawiadomienie o: 
   wyborze najkorzystniejszej oferty 
   unieważnieniu postępowania (w przypadku zaznaczenia pola nie wypełniać rubryki 19) 
  zostało przesłane w dniu       r. w sposób:       
  (wskazać formę przesłania zawiadomienia) 

 2. Powody unieważnienia (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):       

16. Środki ochrony prawnej 

 1. W trakcie postępowania: 
  wykonawca ……………………………. poinformował zamawiającego o czynności 

bezprawnie podjętej lub zaniechanej 
  nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej 
  nie wniesiono odwołania 
  wykonawca …………………………………….. wniósł odwołanie w dniu ……………………… r. 

 2. Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej ……………………. 

 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej: 
   nie została wniesiona skarga 
   została wniesiona skarga przez ……………………………………………………………………………. 

 4. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Czynno ści nowe/czynno ści powtórzone 

  nie dokonano nowych czynności/nie powtórzono czynności 
  dokonano nowych czynności/powtórzono następujące czynności: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (podać zwięzły opis czynności nowych/powtórzonych w wyniku rozstrzygnięcia środków ochrony prawnej albo zaleceń 
pokontrolnych) 

18. Zatwierdzenie po dokonaniu czynno ści nowych/czynno ści powtórzonych 

 1. Prace  komisji przetargowej  osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 
 

………………………. r. 
  1. …………………………………………………………. .................................................................. 
  2. ………………….……………………………………… .................................................................. 
  3. …………………………………………………………. 

 
.................................................................. 

   (imię i nazwisko) (podpis) 

 2. Czynności nowe/powtórzone zatwierdził: 
  kierownik zamawiającego 
  pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego 

numer strony 6 
......................................................................... 

(podpis osoby sporządzającej protokół) 
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19. Udzielenie zamówienia 

 1. Umowa została zawarta w dniu ……….. r., z ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: 
  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……… r. pod nr ……………… 
  przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu ……… r. oraz 

 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: ….. /S …. - …. z dnia ……………. r. 
 

(załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE) 

20. Załączniki do protokołu 

 Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki): 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
21. Uwagi do protokołu 

 Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania: 
  nie zapoznały się z treścią protokołu (podać imię i nazwisko) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  zapoznały się z treścią protokołu i: 
  nie zgłosiły uwag do protokołu 
  zgłosiły następujące uwagi do protokołu (wypełnić odrębnie dla każdej osoby zgłaszającej uwagi): 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 .................................................................. 
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej uwagi) 

22. Osoba sporz ądzająca protokół 

 Protokół sporządził: ………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół) 

23. Zatwierdzenie protokołu 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego) 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 (miejscowość i data) 

numer strony 7 ......................................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 
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Dz. U. z 2010 r.  Nr 12 poz. 69 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów 
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
2) uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów, stanowiący 
załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
3) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 
4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 
5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 
6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 
7) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. 
 
2. Wzory, o których mowa w ust. 1, dotyczą zamówień publicznych oraz konkursów o wartości mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych. 
 
§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów 
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1153). 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 r. 
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Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU        
  Zamieszczanie obowi ązkowe  

  Zamieszczanie nieobowi ązkowe  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

Zamówienia publicznego  Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

Zawarcia umowy ramowej   

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 

 

Adres pocztowy:  

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

   

Tel.: Faks: 

  

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 

dotyczy):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna  Uczelnia publiczna 

 Administracja rządowa terenowa  Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

 Administracja samorządowa  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 Podmiot prawa publicznego  Inny (proszę określić):       

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

      sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane                   Dostawy                                   Usługi                                       

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia 

 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących tak  nie  

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących 

 

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot    .   .   .   -   

  

Dodatkowe przedmioty 
   .   .   .   -   

   .   .   .   -   

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej (jeżeli dotyczy): tak     liczba części: ____1) nie   

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak   nie   

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 2) 

Okres w miesi ącach:   lub          dniach:      

lub 

data rozpocz ęcia:    /   /     (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:    /   /     (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

____ 

1) W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu 

wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I. 

2) Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
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III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia  tak  nie  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3) 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

___ 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

___ 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

___ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

___ 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

___ 

3) Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyć 

każdego z warunków 
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć4): 

 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych 
oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 sprawozdanie finansowe w całości  / w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego 
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inny 
dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 /2/ 1/ 
lata/rok obrotowe/-y 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

4) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt III.3.
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finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert 
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 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

III.4.3.2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale ży przedło żyć5): 

 próbki, opisy lub fotografie 

 opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług 

oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej 

jakości realizowanego zamówienia 

 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z 

normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na 

odpowiednich normach europejskich 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z 

europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania 

środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania 

środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty 

działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi 

certyfikacji 

 Inne dokumenty 

___ 

5) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom. 
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III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

___ 

 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne 

nie  

tak  należy przedłożyć  \ nie należy przedkładać  oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% 

osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych 

państwach. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony          Przetarg ograniczony        

Negocjacje z ogłoszeniem        Dialog konkurencyjny       

Licytacja elektroniczna             

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do udziału w post ępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

 Liczba wykonawców:      

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do udziału w post ępowaniu 

___ 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 6) 

6) Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
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Najni ższa cena     

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

Kryteria Znaczenie 

1. CENA ___ 

2. ___ ___ 

3. ___ ___ 

4. ___ ___ 

5. ___ ___ 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna 

tak   adres strony, na której będzie prowadzona: ___ nie   

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

tak   nie   

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

___ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest d ostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 

dotyczy): ___ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: ___ 

IV.4.2) Opis potrzeb i wymaga ń zamawiaj ącego okre ślonych w sposób umo żliwiaj ący przygotowanie si ę 

wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu  

(jeżeli dotyczy): 

 ___ 

IV.4.3) Informacja o wysoko ści nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ko nkurencyjnego przedstawili 

rozwi ązania stanowi ące podstaw ę do składania ofert, je żeli zamawiaj ący przewiduje nagrody: 

___ 



Zestawienie aktów prawnych styczeń 2013 r. z uwzględnieniem zmian/nowelizacji. 103  

�Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński;             www.pzp.pl;         adres e’mail: biuro@pzp.pl;      tel./ faks (48) 36 216 48                             

 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 

 Data:   /   /     (dd/mm/rrrr) Godzina: ___ 

Miejsce: 

___ 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą 

 Do:   /   /     (dd/mm/rrrr) 

lub 

 okres w dniach:   (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której b ędzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): 

 ___ 

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest d ostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektron icznej    

(jeżeli dotyczy): 

 ___ 

IV.4.8) Wymagania dotycz ące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytac ji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urz ądzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): 

 ___ 

IV.4.9) Sposób post ępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre ślenie minimalnych wielko ści post ąpień   

(jeżeli dotyczy): 

 ___ 

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elek tronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): 

Licytacja jednoetapowa          czas trwania: ___ 

Licytacja wieloetapowa             

etap nr czas trwania etapu  

___ ___  

___ ___  

___ ___  

Czy wykonawcy, którzy nie zło żyli nowych post ąpień, 

zostan ą zakwalifikowani do nast ępnego etapu? 
tak   nie   

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie d o udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

 Data:   /   /     (dd/mm/rrrr) Godzina: ___ 

Miejsce: 

 

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

 ___ 
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IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

 ___ 

IV.4.14) Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy ( dotyczy licytacji elektronicznej): 

 ___ 

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zos taną wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego ( dotyczy licytacji elektronicznej): 

 ___ 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej    

(jeżeli dotyczy): 

 ___ 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia 

tak   nie   
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ZAŁĄCZNIK I 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Część nr        Nazwa:  ___ 

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

___ 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot    .   .   .   -   

  

Dodatkowe przedmioty 
   .   .   .   -   

   .   .   .   -   

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesi ącach:   lub          dniach:      

lub 

data rozpocz ęcia:    /   /     (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:    /   /     (dd/mm/rrrr) 

4) KRYTERIA OCENY OFERT 

Najni ższa cena     

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

Kryteria Znaczenie 

1. CENA ___ 

2. ___ ___ 

3. ___ ___ 

4. ___ ___ 

5. ___ ___ 

----------------------(Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części) ---------------------- 
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Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl 

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

Ogłoszenia o zamówieniu  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu 

objętym dynamicznym systemem zakupów 
 Ogłoszenia o konkursie  

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy  Ogłoszenia o wynikach konkursu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer  i data   /   /     (dd/mm/rrrr) 

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie zamówie ń publicznych 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 

 

Adres pocztowy:  

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

   

Tel.: Faks: 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć (jeżeli dotyczy): 

Miejsce, w którym znajduje się 

zmieniany tekst (podać nr sekcji 

i pkt): 

W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu powinno być: 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

II.2) Tekst, który nale ży doda ć (jeżeli dotyczy): 

Miejsce, w którym należy dodać 

tekst (podać nr sekcji i pkt): 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 

___ ___ 

___ ___ 

___ ___ 

___ ___ 

----------------------(Wykorzystać sekcję II  formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ---------------------- 
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Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

  Zamieszczanie obowi ązkowe  

  Zamieszczanie nieobowi ązkowe  

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

Zamówienia publicznego  Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  

Zawarcia umowy ramowej   

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych?  

tak   Numer ogłoszenia w BZP: ___ nie   

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmian ie ogłoszenia?  

tak   nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 

 

Adres pocztowy:  

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

   

Tel.: Faks: 

  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna  Uczelnia publiczna 

 Administracja rządowa terenowa  Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

 Administracja samorządowa  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 Podmiot prawa publicznego  Inny (proszę określić): ___ 

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

      sąd lub trybunał 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: 

___ 

II.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane              Dostawy    Usługi    

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 

___ 

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot    .   .   .   -   

 

Dodatkowe przedmioty 
   .   .   .   -   

   .   .   .   -   

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Przetarg nieograniczony          Negocjacje bez ogłoszenia      

Przetarg ograniczony        Zamówienie z wolnej r ęki       

Negocjacje z ogłoszeniem       Zapytanie o cen ę       

Dialog konkurencyjny       Licytacja elektroniczna       

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

tak   wskazać projekt/program: ___ nie   
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1)     NAZWA (jeżeli dotyczy):1) ___ 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA    /   /     (dd/mm/rrrr) 

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:      

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:      

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) 

Nazwa: 

 

Adres pocztowy: 

 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

   

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT)3) 

Wartość ___PLN 

Oferta z najniższą ceną ___ / Oferta z najwyższą ceną ___ 

Waluta: ___ 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty4) ___ 

Oferta z najniższą ceną5) ___ / Oferta z najwyższą ceną5) ___ 

Waluta: ___ 

----------------------(Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ---------------------- 
1) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej. 

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców. 

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia. 

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen 

jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych 

przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK I 

 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cen ę 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzono w trybie ___ 

na podstawie art. ___ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

___ 
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Dz. U. Nr 226, poz.1817 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane. 
 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” , których opis sposobu 
oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy 
zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, 
następujących dokumentów: 

1) koncesji, zezwolenia lub licencji; 
2) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 

3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami; 

5) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót 
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku 
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 

6) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

7) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

8) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 
jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie 
dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten 
okres; 

9) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

10) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
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2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2. 

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega 
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9, dotyczącej tych podmiotów. 

 
§ 2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach 
określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 
2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
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§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zamawiający może żądać oświadczenia 

wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50 % osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu 
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. 

 
§ 4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1: 
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

 
§ 5.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 
1) próbek, opisów lub fotografii; 
2) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę 

dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia 
zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia; 

3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 
wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania 
jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 
wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki 
zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na 
roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) 
lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach 
poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub 
międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. 
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2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, złożyć równoważne 
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, złożyć inne dokumenty 
potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia 
jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem. 

 
§ 6.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 
podmioty. 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 
ustawy. 

 
§ 7. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
§ 8. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz z 2008 r. Nr 188, poz. 1155). 

 
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

Data wejścia w życie rozporządzenia: 31 grudnia 2009 r. 
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  Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 68 
 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu 
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. 

 
Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się wykaz: 
1) usług o charakterze priorytetowym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
2) usług o charakterze niepriorytetowym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 r. 

 
 

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. (poz. 68) 
 

Załącznik nr 1   
WYKAZ USŁUG O CHARAKTERZE PRIORYTETOWYM   

 
Numer 

kategorii 
Wyszczególnienie Numer CPC Numer CPV 

1 2 3 4 

1 Usługi konserwacyjne i 
naprawcze 

6112, 6122, 
633, 
886 

Od 50100000-6 do 50884000-5 
(z wyjątkiem 50310000-1 do 50324200-4 i 50116510-9, 

50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0) i od 
51000000-9 do 51900000-1 

2 Usługi transportu lądowego, 
w tym usługi samochodów 
opancerzonych oraz usługi 

kurierskie z wyjątkiem 
transportu poczty 

712 (z wyjątkiem 
71235), 7512, 87304 

Od 60100000-9 do 60183000-4 
(z wyjątkiem 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) i od 

64120000-3 do 64121200-2 

3 Usługi transportu lotniczego 
pasażerów i towarów, z 

wyjątkiem transportu poczty 

73 (z wyjątkiem 
7321) 

Od 60410000-5 do 60424120-3 
(z wyjątkiem 60411000-2, 60421000-5) i 60500000- 3 

Od 60440000-4 do 60445000-9 

4 Transport poczty drogą 
lądową i lotniczą 

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 
60411000-2, 60421000-5 

5 Usługi telekomunikacyjne 752 Od 64200000-8 do 64228200-2 
72318000-7 i od 72700000-7 do 72720000-3 

6 Usługi finansowe 
a) usługi ubezpieczeniowe; 

b) usługi bankowe i 
inwestycyjne 

ex 81, 812, 814 Od 66 100000-1 do 66720000-3 
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Numer 

kategorii 
Wyszczególnienie Numer CPC Numer CPV 

1 2 3 4 

9 Usługi w zakresie 
księgowości, audytu oraz 

prowadzenia ksiąg 
rachunkowych 

862 Od 79210000-9 do 79223000-3 

10 Usługi badania rynku i opinii 
publicznej 

864 Od 79300000-7 do 79330000-6 
i 79342310-9, 79342311-6 

11 Usługi konsultacyjne w 
zakresie zarządzania i usługi 

z nimi związane 

865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0 od 79400000-8 do 
79421200-3 

i 
79342000- 3, 79342100-4 
79342300-6, 79342320-2 

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 
98362000-8 

12 Usługi architektoniczne, 
inżynieryjne i zintegrowane 
usługi inżynieryjne; usługi 
urbanistyczne, architektury 
krajobrazu, związane z nimi 

usługi konsultacji 
naukowych i technicznych; 

usługi badań i analiz 
technicznych 

867 Od 71000000-8 do 71900000-7 
(z wyjątkiem 71550000-8) i 79994000-8 

13 Usługi reklamowe 871 Od 79341000-6 do 79342200-5 
(z wyjątkiem 79342000-3 i 79342100-4) 

14 Usługi sprzątania budynków 
i usługi zarządzania mieniem 

874, 82201 do 82206 Od 70300000-4 do 70340000-6 i 
od 90900000-6 do 90924000-0 

15 Usługi w zakresie 
publikowania i drukowania - 
wykonywane na podstawie 
wynagrodzenia lub umowy 

88442 Od 79800000-2 do 79824000-6 
Od 79970000-4 do 79980000-7 

16 Usługi w zakresie 
odprowadzania 
ścieków i wywozu 

nieczystości; usługi sanitarne 
i podobne 

94 Od 90400000-1 do 90743200-9 
(z wyjątkiem 90712200-3) 

Od 90910000-9 do 90920000-2 i 
50190000-3, 50229000-6 

50243000-0 
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Załącznik nr 2   

WYKAZ USŁUG O CHARAKTERZE NIEPRIORYTETOWYM 
 

Numer 
kategorii 

Wyszczególnienie Numer CPC Numer CPV 

1 2 3 4 

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne 64 Od 55100000-1 do 55524000-9 i od 98340000-8 do 
98341100-6 

18 Usługi transportu kolejowego 711 Od 60200000-0 do 60220000-6 

19 Usługi transportu wodnego 72 Od 60600000-4 do 60653000-0 
i od 63727000-1 do 63727200-3 

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi 
transportowe 

74 Od 63 000000-9 do 63 734000-3 
(z wyjątkiem 63711200-8, 63712700-0, 

63712710-3 i od 63727000-1 do 
63727200-3) i 98361000-1 

21 Usługi prawnicze 861 Od 791 00000-5 do 79140000-7 

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania 
personelu 

872 Od 79600000-0 do 79635000-4 
(z wyjątkiem 79611000-0, 79632000-3, 79633000-

0) i od 98500000-8 do 98514000-9 

23 Usługi detektywistyczne i 
bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług 

samochodów opancerzonych 

873 (z wyjątkiem 
87304) 

Od 79700000-1 do 79723000-8 

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 92 Od 80100000-5 do 80660000-8 
(z wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 

80533200-1) 

25 Usługi społeczne i zdrowotne 93 79611000-0 i od 85000000-9 do 85323000-9 (z 
wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2) 

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne i 
sportowe 

96 Od 79995000-5 do 79995200-7 i od 92000000-1 do 
92700000-8 (z wyjątkiem 92230000-2, 92231000-9, 

92232000-6) 

27 Inne usługi   
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Dz.U.11.282.1649 

 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1)  

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.) 
 

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli 

wartość zamówień: 
  1)   udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji 
filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla 
których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych 
przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a)  130.000 euro - dla dostaw lub usług, 
b)  5.000.000 euro - dla robót budowlanych; 
   
2)   udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 

3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 
a)  200.000 euro - dla dostaw lub usług, 
b)  5.000.000 euro - dla robót budowlanych; 
   
3)   sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 
a)  400.000 euro - dla dostaw lub usług, 
b)  5.000.000 euro - dla robót budowlanych. 
 
§ 2. Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość 

konkursów: 
  1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji 
filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla 
których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych 
przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 euro; 

  2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w 
złotych równowartość kwoty 200.000 euro; 

  3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400.000 euro. 

 
§ 3. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
§ 4. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
______ 
1)   Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 
-   dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielenia zamówień 

publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.), 

-   dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.). 

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. 
Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429. 
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Dz.U.11.282.1650 
 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych. 
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.) 

 
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych wynosi 4,0196. 
 
§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, 

poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429. 
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 Dz. U.  z 2010 r. Nr 48 poz. 280 

 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań 
 

Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Rozporządzenie określa regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający 

w szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, 
a także postępowanie z wniesionym odwołaniem. 

 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Odwoławczą; 
2) Prezesie Izby - należy przez to rozumieć Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 
3) składzie orzekającym - należy przez to rozumieć skład orzekający Izby; 
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych; 
5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 3. Przepisy dotyczące rozprawy stosuje się odpowiednio do posiedzeń, w których dopuszcza się udział 

stron, świadków lub biegłych. 
 

Rozdział 2 
Wymogi formalne odwołania, czynności wstępne i przygotowawcze 

 
§ 4. 1. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz 
adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz 
numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 

3) określenie przedmiotu zamówienia; 
4) wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o wynikach konkursu - w przypadku 
ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy; 

6) przedstawienie zarzutów; 
7) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 
8) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 
9) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli); 
10) wykaz załączników. 

2. Do odwołania dołącza się: 
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; 
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania odwołującego. 
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§ 5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez 

wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpisem kwalifikowanym) oraz 
dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 
podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu. 

 
§ 6. Odwołanie wpisuje się niezwłocznie po jego wniesieniu do komputerowej bazy danych Izby oraz do 

repertorium spraw odwoławczych, nadając mu numer porządkowy (sygnaturę akt). 
 
§ 7. Z wyjątkiem wniesienia odwołania i zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez 

wykonawcę korespondencja w sprawie odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania 
odwoławczego do Izby, a także korespondencja kierowana przez Izbę może być przesyłana faksem lub 
drogą elektroniczną. W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną 
domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną jest dniem 
doręczenia, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej. 

 
§ 8. 1. Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z 
wniesionym odwołaniem stanowią akta sprawy odwoławczej. 

2. Akta sprawy odwoławczej udostępnia się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub 
innym podmiotom na ich wniosek w siedzibie Izby, w ustalonym z Izbą terminie, z zastrzeżeniem, że 
udostępnieniu nie podlegają informacje stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną, a do czasu ogłoszenia 
wokandy nie udostępnia się także informacji o składzie orzekającym wyznaczonym do rozpoznania 
odwołania. 

 
§ 9. W przypadku gdy odwołanie zawiera braki formalne, w szczególności z zakresu, o którym mowa w § 

4 ust. 1 pkt 5-8, bądź nie zawiera dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, Prezes Izby wzywa 
odwołującego do usunięcia braków formalnych odwołania w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu 
odwołania. 

 
§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia, że w odwołaniu nie występują braki formalne w szczególności z 

zakresu, o którym mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, oraz że odwołanie zawiera dokumenty, o których 
mowa w § 4 ust. 2, Prezes Izby wzywa zamawiającego do niezwłocznego złożenia kopii dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu. 

2. Prezes Izby może odstąpić od wezwania, o którym mowa w ust. 1, lub wezwać do uzupełnienia 
dokumentacji w oznaczonym zakresie, w przypadku uprzedniego złożenia przez zamawiającego do Izby 
kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku gdy złożenie 
pełnej dokumentacji jest bezprzedmiotowe. 

3. Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy. 

 
§ 11. Jeżeli odwołanie odpowiada warunkom formalnym, Prezes Izby wyznacza w drodze zarządzenia 

skład orzekający oraz termin posiedzenia do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych i 
sprawdzających. 

 
§ 12. 1. W przypadku zarządzenia łącznego rozpoznania odwołań wyznaczenie składu orzekającego do 

rozpoznania tych odwołań odbywa się pod numerem repertorium pierwszego zarejestrowanego 
odwołania. 
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2. Jeżeli zostanie wniesione kolejne odwołanie podlegające łącznemu rozpoznaniu z odwołaniem, do 
którego rozpoznania wyznaczono już skład orzekający, Prezes Izby, zarządzając o łącznym rozpoznaniu 
odwołań, kieruje je do rozpoznania przez skład orzekający wyznaczony zgodnie z ust. 1. 

 
§ 13. 1. Skład orzekający dokonuje na posiedzeniu niejawnym niezbędnych czynności formalnoprawnych i 

sprawdzających. 
2. W zależności od poczynionych ustaleń faktycznych skład orzekający w szczególności: 

1) wzywa odwołującego do poprawienia lub uzupełnienia odwołania; 
2) wydaje postanowienie odpowiednio: o zwrocie lub o odrzuceniu odwołania, lub o umorzeniu 

postępowania odwoławczego, lub o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji; 
3) wzywa uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego, do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do 
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania wezwania pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego; 

4) może poinformować o przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego oraz może 
zwrócić się do zamawiającego oraz odwołującego o złożenie oświadczenia w przedmiocie zgłoszenia 
opozycji przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy; 

5) kieruje odwołanie do rozpoznania na posiedzeniu z udziałem stron, świadków lub biegłych; 
6) kieruje odwołanie do rozpoznania na rozprawie. 

3. W przypadku łącznego rozpoznania odwołań, jeżeli na posiedzeniu skład orzekający stwierdzi, że co 
najmniej jedno z odwołań podlega odrzuceniu albo co najmniej jedno odwołanie zostało cofnięte, odrzuca 
to odwołanie lub umarza postępowanie odwoławcze w zakresie cofniętego odwołania, a pozostałe 
odwołanie albo odwołania kieruje na rozprawę. Do odwołań rozpoznawanych łącznie stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące rozpoznawania jednego odwołania. 

4. Kierując odwołanie do rozpoznania na rozprawie, skład orzekający w uzasadnionych przypadkach może 
wystąpić do Prezesa Izby z umotywowanym wnioskiem o wyznaczenie do rozpoznania sprawy składu 
trzyosobowego. 

 
§ 14. Posiedzenia i rozprawy odbywają się w siedzibie Urzędu. Urząd zapewnia ich obsługę, a w 

szczególności: 
1) protokolanta na rozprawę; 
2) salę rozpraw umożliwiającą rozpoznanie odwołania albo odwołań z udziałem publiczności; 
3) wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia lub 

rozprawy; 
4) pomieszczenie na archiwum, do którego przekazuje się akta spraw odwoławczych po zakończeniu 

postępowań odwoławczych. 
 
§ 15. 1. Skład orzekający w uzgodnieniu z Prezesem Izby wyznacza termin rozprawy. 
2. Zawiadomienie o terminie i miejscu rozprawy doręcza się stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego za potwierdzeniem odbioru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy. 
3. Zawiadomienie o terminie i miejscu rozprawy doręcza się również świadkom i biegłym, jeżeli skład 

orzekający postanowił o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłego, a stawiennictwo 
świadka lub biegłego jest konieczne. 

4. Za doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uważa się również zawiadomienie przesłane 
faksem stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, jeżeli potwierdziły fakt jego otrzymania. 
Prezes Izby niezwłocznie przesyła zawiadomienie również w formie pisemnej. 

 
§ 16. 1. W przypadku niestawienia się na rozprawę członka wyznaczonego składu orzekającego albo 

wyłączenia członka składu orzekającego od udziału w sprawie, albo z innych uzasadnionych przyczyn, 
rozprawa ulega odroczeniu, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepis § 15 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli Prezes Izby poweźmie wiadomość o niestawiennictwie albo wyłączeniu od udziału w sprawie 
członka wyznaczonego składu orzekającego, przed terminem rozprawy, wyznacza nowego członka 
składu orzekającego. Jeżeli nowy członek składu orzekającego wyrazi zgodę na udział w rozprawie w 
terminie wyznaczonym, rozprawa nie ulega odroczeniu. 
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Rozdział 3 
Rozprawa 

 
§ 17. 1. Wykaz spraw odwoławczych skierowanych do rozpoznania na rozprawie, obejmujący również 

skład orzekający w tych sprawach (wokandę), podaje się do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem 
rozprawy nie wcześniej niż w dniu, na który wyznaczono rozpoznanie odwołań objętych wykazem, przez 
jego zamieszczenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Izby, przy drzwiach sali rozpraw, w 
której sprawy będą rozpoznane, oraz bez podawania informacji dotyczącej składu orzekającego na stronie 
internetowej Urzędu. 

2. Wykaz spraw odwoławczych, o których mowa w ust. 1, obejmuje również ogłoszenia orzeczeń 
odroczonych przez Izbę w sprawach zawiłych. 

 
§ 18. Bezpośrednio przed otwarciem rozprawy protokolant wywołuje sprawę z przytoczeniem imion i 

nazwisk lub nazw (firm) stron, a także sygnatury akt sprawy. 
 
§ 19. 1. Rozprawa odbywa się w języku polskim. 
2. Strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który nie włada językiem polskim, bierze udział w 

rozprawie przy udziale tłumacza przysięgłego. 
3. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, 

strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich 
tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może żądać przedstawienia 
tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 

 
§ 20. 1. Rozprawę prowadzi przewodniczący składu orzekającego, w szczególności otwiera rozprawę, 

zarządza przerwy w rozprawie, udziela głosu stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, 
zadaje pytania, umożliwia zadawanie pytań członkom składu orzekającego, podaje brzmienie zapisów do 
protokołu oraz zamyka rozprawę i ogłasza orzeczenie. 

2. Przewodniczący składu orzekającego może wyrazić zgodę na rejestrowanie przebiegu rozprawy za 
pomocą aparatury utrwalającej obraz lub dźwięk, gdy przemawia za tym uzasadniony interes społeczny, a 
ważny interes strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego temu się nie sprzeciwia, i gdy 
dokonywanie tych czynności nie utrudni przeprowadzenia rozprawy. 

 
§ 21. 1. Po otwarciu rozprawy przewodniczący składu orzekającego sprawdza, czy strony oraz uczestnicy 

postępowania odwoławczego zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie rozprawy oraz czy osoby 
reprezentujące strony oraz uczestników postępowania odwoławczego są uprawnione do występowania w 
ich imieniu. 

2. W razie stwierdzenia niestawiennictwa strony lub uczestnika postępowania odwoławczego na rozprawie 
i braku dowodu skutecznego doręczenia zawiadomienia o terminie rozprawy, przewodniczący składu 
orzekającego odracza rozprawę i wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem Izby, nowy termin rozprawy. 

3. Niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o 
terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania. 

 
§ 22. 1. Przewodniczący składu orzekającego przedstawia stan sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem 

zarzutów i żądań przedstawionych w odwołaniu. 
2. Przewodniczący składu orzekającego udziela kolejno głosu odwołującemu, a następnie zamawiającemu. 
3. Jeżeli do postępowania odwoławczego, po stronie odwołującego lub zamawiającego, skutecznie 

przystąpią inni wykonawcy, przewodniczący składu orzekającego udziela im głosu odpowiednio po 
odwołującym albo zamawiającym według ustalonej przez siebie kolejności. 

4. W przypadku łącznego rozpoznawania odwołań przewodniczący składu orzekającego udziela głosu 
odwołującym i zamawiającemu oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po 
ich stronie. Kolejność wystąpień odwołujących oraz wykonawców, którzy przystąpili do postępowania 
odwoławczego, ustala przewodniczący składu orzekającego przy uwzględnieniu, że odwołujący 
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występuje przed zamawiającym, a wykonawcy, którzy zgłosili przystąpienie do postępowania 
odwoławczego - po wystąpieniu strony, do której przystąpili. 

 
§ 23. Skład orzekający w toku rozprawy podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności udostępnienia 

stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego treści dokumentacji postępowania odwoławczego, 
która może zawierać tajemnicę ustawowo chronioną. 

 
§ 24. 1. Skład orzekający może zobowiązać strony oraz uczestników postępowania odwoławczego do 

przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych do rozstrzygnięcia odwołania. 
2. Pisma przedkładane w toku rozprawy przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi 

się również w odpisach dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego. 
 
§ 25. 1. Dopuszczając dowód z opinii biegłego, skład orzekający powołuje biegłego i określa przedmiot 

opinii oraz odracza rozprawę do czasu sporządzenia opinii. 
2. Prezes Izby w drodze zarządzenia określa termin sporządzenia opinii oraz wykonuje czynności 

organizacyjne wynikające z powołania biegłego, w szczególności przekazuje biegłemu potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię postanowienia o powołaniu biegłego oraz kopię dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnej do sporządzenia opinii wraz z 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu z rozprawy, w toku której zapadło 
postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. 

3. Po sporządzeniu opinii przez biegłego skład orzekający w uzgodnieniu z Prezesem Izby wyznacza 
termin odroczonej rozprawy i zawiadamia o tym strony oraz uczestników postępowania odwoławczego w 
sposób określony w § 15. 

4. Prezes Izby, przed wyznaczeniem terminu odroczonej rozprawy, przesyła stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opinii biegłego. 

 
§ 26. W przypadku powołania dowodu z zeznań świadka przewodniczący składu orzekającego poucza 
świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 
§ 27. 1. Skład orzekający może odroczyć rozprawę w celu przeprowadzenia dowodów, których nie można 

było przeprowadzić w wyznaczonym terminie, albo z innych ważnych przyczyn. Termin rozprawy 
wyznacza się, stosując odpowiednio § 15. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący składu orzekającego poucza strony oraz 
uczestników postępowania odwoławczego o obowiązku stawienia się w nowym terminie bez osobnego 
zawiadomienia. Nieobecne na rozprawie strony oraz uczestników postępowania odwoławczego 
zawiadamia się o nowym terminie, stosując odpowiednio § 15. 

 
§ 28. 1. Przed zamknięciem rozprawy przewodniczący składu orzekającego udziela głosu kolejno 

odwołującemu, a następnie zamawiającemu. Przepis § 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
2. Do czasu zamknięcia rozprawy strona, wnoszący sprzeciw lub ich pełnomocnicy mogą złożyć wniosek 

dotyczący kosztów postępowania odwoławczego. 
 
§ 29. 1. Z rozprawy, w której dopuszcza się udział stron, sporządza się protokół oraz rozliczenie kosztów 

postępowania odwoławczego. 
2. Protokół oraz rozliczenie kosztów postępowania odwoławczego podpisują przewodniczący składu 

orzekającego i protokolant. 
3. Sprostowanie protokołu lub rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego może nastąpić na wniosek 

lub z urzędu. 
4. O sprostowaniu protokołu lub rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego decyduje 

przewodniczący składu orzekającego. Dokonując sprostowania, czyni się o tym wzmiankę w protokole 
lub w rozliczeniu kosztów postępowania odwoławczego. O odmowie sprostowania protokołu lub 
rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego skład orzekający rozstrzyga postanowieniem, na które 
nie przysługuje skarga. 
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Rozdział 4 
Orzeczenia 

 
§ 30. 1. Po zamknięciu rozprawy lub zakończeniu posiedzenia skład orzekający wydaje orzeczenie. 
2. Jeżeli rozpoznanie odwołania następuje w składzie trzyosobowym, Izba wydaje orzeczenie po niejawnej 

naradzie składu orzekającego. Naradą kieruje przewodniczący składu orzekającego. 
3. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami 

rozstrzygnięcia. W głosowaniu uczestniczą wszyscy członkowie składu orzekającego, w kolejności 
ustalonej przez przewodniczącego, z tym że przewodniczący głosuje ostatni. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, orzeczenia zapadają większością głosów. 
5. Członek składu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może złożyć zdanie 

odrębne do wydanego orzeczenia, czyniąc o tym wzmiankę obok swojego podpisu pod rozstrzygnięciem. 
Przewodniczący składu orzekającego, ogłaszając orzeczenie, informuje o zgłoszeniu zdania odrębnego. 

6. Członek składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne, sporządza, na osobnej karcie, w terminie 
właściwym do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, uzasadnienie zdania odrębnego. 

7. Zdanie odrębne dołącza się do akt sprawy odwoławczej. 
 
§ 31. 1. Ogłoszenie orzeczenia następuje w dniu, w którym zakończono posiedzenie lub zamknięto 

rozprawę, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W sprawie zawiłej skład orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia, wyznaczając termin jego 

ogłoszenia. 
 
§ 32. Ogłoszenie postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu 

niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby, a 
informacja o ogłoszeniu podawana jest na stronie internetowej Urzędu. Odpis postanowienia przesyła się 
stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego. 

 
§ 33. W czasie ogłoszenia wyroku wszyscy obecni, z wyjątkiem składu orzekającego, stoją. 
 
§ 34. 1. Orzeczenie zawiera: 

1) rodzaj orzeczenia (wyrok, postanowienie); 
2) miejsce i datę wydania; 
3) wskazanie składu orzekającego, protokolanta, stron oraz uczestników postępowania odwoławczego; 
4) w przypadku wyroku rozstrzygnięcie o żądaniach odwołującego albo odwołujących lub rozstrzygnięcie 

o karze finansowej, unieważnieniu umowy w całości bądź w części, o skróceniu okresu obowiązywania 
umowy albo o stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy; 

5) rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego; 
6) pouczenie o możliwości wniesienia skargi. 

2. Orzeczenie oraz uzasadnienie podpisuje skład orzekający. 
3. Podpisany oryginał orzeczenia wraz z uzasadnieniem opatruje się okrągłą pieczęcią z napisem „Krajowa 

Izba Odwoławcza”. 
4. Odpisy wydanego orzeczenia wraz z uzasadnieniem, w zależności od jego nazwy, opatruje się pieczęcią: 

„Odpis wyroku” albo „Odpis postanowienia” oraz pieczęcią: „Na oryginale właściwe podpisy. Za 
zgodność” . Zgodność odpisu z oryginałem poświadcza Prezes Izby, wiceprezes Izby albo inny 
upoważniony członek Izby. 

 
§ 35. W razie odmowy uwzględnienia wniosku o sprostowanie orzeczenia złożonego przez strony lub 

uczestnika postępowania odwoławczego odpis postanowienia o odmowie sprostowania orzeczenia Prezes 
Izby doręcza wyłącznie wnioskodawcy. 
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§ 36. 1. Prezes Izby, wiceprezes lub upoważniony członek Izby stwierdza z urzędu albo na wniosek strony 

lub uczestnika postępowania odwoławczego prawomocność orzeczenia. Adnotację o prawomocności 
orzeczenia zamieszcza się na oryginale orzeczenia ze wskazaniem daty, od której orzeczenie jest 
prawomocne, oraz z podpisem osoby stwierdzającej prawomocność orzeczenia. 

2. Na odpisie zamieszcza się adnotację o prawomocności orzeczenia z podaniem daty, od której orzeczenie 
jest prawomocne, oraz z podpisem osoby sporządzającej adnotację. 

 
§ 37. Po zakończeniu postępowania odwoławczego Prezes Izby przekazuje do archiwum akta sprawy 

odwoławczej. 
 

Rozdział 5 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 38. Do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych 

od dnia 29 stycznia 2010 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. Czynności dokonane na 
podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 39, pozostają w mocy. 

 
§ 39. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 187, poz. 1327 oraz z 2008 r. Nr 188, 
poz. 1156). 

 
§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
Data wejścia w  życie rozporządzenia: 29 marca 2010 r.  
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 Dz.U.2010.41.238 

 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania 
 
Na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy lub usługi, którego wartość jest: 
1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” , od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń 
o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7 500 zł; 

2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od 
których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15 000 zł. 

2. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, którego wartość jest: 

1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest 
uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10 000 zł; 

2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od 
której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20 000 zł. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do konkursów. 
 
§ 2. 1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący uiszcza na rachunek bankowy Urzędu Zamówień 

Publicznych, zwanego dalej „Urz ędem”, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
zwanego dalej „Prezesem Urzędu” . 

2. Prezes Urzędu ogłasza na stronie internetowej Urzędu informację o rachunku bankowym, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy 
odwołującego na rzecz Urzędu. 

 
§ 3. Do kosztów postępowania odwoławczego, zwanych dalej „kosztami”, zalicza się: 
1) wpis, obejmujący w szczególności: 
a) wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, 

archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami członków Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą” , 
przygotowującymi do należytego rozpoznawania odwołań, 

b) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy, 
c) koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym; 
2) uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, a w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 

1 pkt 3 lit. b lub § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po 
stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków 
przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności: 

a) koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Izby, 
b) wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3 600 zł. 
 
§ 4. W przypadku zwrotu odwołania zwraca się odwołującemu z rachunku Urzędu kwotę uiszczoną 

tytułem wpisu. 
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§ 5. 1. W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli: 
1) w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a 

zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu 
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości 
zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba 
zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego; 

2) uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł 
sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający 
uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości: 

a) przed otwarciem rozprawy - Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 
uiszczonej tytułem wpisu, 

b) po otwarciu rozprawy - Izba zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego; 
3) odwołujący cofnął odwołanie: 
a) przed otwarciem rozprawy - Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu 90 % 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu, 
b) po otwarciu rozprawy - Izba zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz 

zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw. 
2. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Izbę: 
1) Izba zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego; 
2) jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wniósł 

sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba zasądza od 
wnoszącego sprzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty, o których mowa 
w § 3 pkt 2, na rzecz odwołującego lub zamawiającego. 

3. W przypadku odrzucenia albo oddalenia odwołania przez Izbę: 
1) Izba zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty, o których mowa w § 3 pkt 2; 
2) jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wniósł 

sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba zasądza od 
odwołującego na rzecz wnoszącego sprzeciw koszty, o których mowa w § 3 pkt 2. 

4. W przypadkach nieuregulowanych w ust. 1-3 Izba orzeka o kosztach postępowania, uwzględniając, że 
strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. 

 
§ 6. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego w sprawie odwołań skierowanych do łącznego 

rozpoznania, Izba stosuje odpowiednio przepisy § 3-5. 
 
§ 7. Do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych 

od dnia 29 stycznia 2010 r. oraz wniesionych do Prezesa Izby do dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
§ 8. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu 
ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1122). 

 
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
Data wejścia w życie rozporządzenia: 17 marca 2010 r. 
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Dz.U.1964.16.93 
zmiany: (67) 
ostatnia: 2012-04-28   zm. Dz.U.2011.230.1370 art. 44 
 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 
 KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA 

Tytuł I.   
PRZEPISY WSTĘPNE 

 
 Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami 

prawnymi. 
 Art. 2.  
 Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.  
 Art. 4.  
 Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie 
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.  

 Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.  
 Art. 7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej 

wiary. 
 

Tytuł IV. 
CZYNNOŚCI PRAWNE 

Dział I. 
PRZEPISY OGÓLNE 

  
Art. 56. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z 

ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.  
 
Art. 57.  § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, 

obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne.  
 § 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona 

oznaczonych rozporządzeń prawem.  
 
Art. 58.  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, 

chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych 
postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.  

 § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 
 § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do 

pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością 
czynność nie zostałaby dokonana.  

 
Art. 59. W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym 

zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w 
stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania 
umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.  

 
Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej 

może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, 
w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). 

 
Art. 61.  § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do 

niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, 
jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.  
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 § 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy 
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z 
jego treścią. 

 
 Art. 62. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do 

tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego 
wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności. 

 
 Art. 63.  § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może 

wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego 
złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty.  

 § 2. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące 
zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie.  

 
 Art. 64. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego 

oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.  
 
 Art. 65.  § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w 

których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.  
§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej 

dosłownym brzmieniu.  
........ 
 

Dział II. 

ZAWARCIE UMOWY 
Art. 66.§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne 

postanowienia tej umowy. 
  
§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta 

złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje 
wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać 
odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. 

 
Art. 661. § 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie 

potwierdzi jej otrzymanie. 
§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy 

poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; 
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie 

treści zawieranej umowy; 
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych 

danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie; 
5) językach, w których umowa może być zawarta; 
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia 
negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób. 

§ 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo 
podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w 
stosunkach między  przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły. 
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Art. 662. § 1. W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, 
jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia 
o przyjęciu oferty. 

§ 2. Jednakże oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin przyjęcia. 
 
Art. 67. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z 

okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że 
składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje 
umowę za nie zawartą. 

 
Art. 68. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za 

nową ofertę.  
 
Art. 681. § 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub 

uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony 
wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. 

 § 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być 
przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do 
umowy, albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na 
włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała. 

 
 Art. 682. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, 

ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za 
przyjęcie oferty. 

 
 Art. 69. Jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do 

składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności jeżeli 
składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona 
w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać. 

 
 Art. 70.  § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez 

składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o 
jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. 

§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę 
oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest 
wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie 
składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. 

 
 Art. 701.  § 1. Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. 
 § 2. W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo 

przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków. 
§ 3. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy 

zastrzeżono to w ich treści. 
 § 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z 

ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a 
także warunków aukcji albo przetargu. 

 
 Art. 702. § 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył 

ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej. 
§ 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. 
 § 3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, 

zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia 
umowy. 
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 Art. 703.  § 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy 
przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu 
zastrzeżono inaczej. 

§ 2. Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego 
wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 

 § 3. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia 
oferty, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Przepis art. 702 § 3 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 704.  § 1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo 

przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo 
ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). 

 § 2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, 
której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator 
aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu 
zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a 
ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia 
umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo 
naprawienia szkody. 

 
 Art. 705.  § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej 

umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na 
wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa 
została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa 
została zawarta, lub dający zlecenie. 

§ 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o 
istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. 

 
 Art. 71. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, 

poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. 
 
 Art. 72.  § 1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje 

zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem 
negocjacji. 

 § 2. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, 
w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona 
poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. 

 
 Art. 721. § 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga 

strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do 
niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. 

§ 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1, uprawniony 
może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. 

 
Dział III. 

FORMA CZYNNO ŚCI PRAWNYCH 
 

Art. 73.§ 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez 
zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.  

 § 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez 
zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy 
szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.  
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Art. 74.  § 1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie 
niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z 
przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy 
pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. 

 § 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze 
świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, 
jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej 
będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. 

§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności 
prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami. 

 Art. 75.  
 
 Art. 751.  § 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania 

powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.  
§ 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru powinno być wpisane do rejestru.  
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia 

na nim użytkowania.  
§ 4. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom o formie czynności prawnych dotyczących 

nieruchomości. 
 
 Art. 76. Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być 

dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej 
formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, nie określając skutków 
niezachowania tej formy, poczytuje się w razie wątpliwości, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów 
dowodowych.  

 
 Art. 77.  § 1. Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony 

przewidziały w celu jej zawarcia. 
 § 2. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również 

odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. 
 § 3. Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga 

zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast odstąpienie 
od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. 

 Art. 771. W wypadku gdy umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej 
jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera 
zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej treści, strony wiąże umowa o treści 
określonej w piśmie potwierdzającym, chyba że druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła na 
piśmie. 

 
 Art. 78.  § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego 

podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana 
dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, 
lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią 
podpisany.  

 § 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z 
oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 
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Dział IV. 

WADY OŚWIADCZENIA WOLI 
 
 Art. 82. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów 

znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. 
Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby 
nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. 

  
Art. 83.  § 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli 

oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się 
według właściwości tej czynności. 

 § 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej 
na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub 
zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. 

  
Art. 84.  § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego 

oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego 
skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby 
bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie 
dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. 

 § 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie 
woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd 
istotny).  

 
 Art. 85. Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak 

błąd przy złożeniu oświadczenia.  
 
 Art. 86.  § 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych 

oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, 
jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.  

 § 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie 
zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna.  

  
Art. 87. Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, 

ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł 
się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. 

 
 Art. 88.  § 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie 

pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. 
 § 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie 

groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. 
 

 Dział VI. 
PRZEDSTAWICIELSTWO 

Rozdział I. 
Przepisy ogólne 

 
 Art. 95.  § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości 

czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.  
 § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki 

bezpośrednio dla reprezentowanego.  
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 Art. 96. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo 
ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).  

 
 Art. 97. Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje 

się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają 
dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.  

 
Rozdział II. 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba 
że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.  

 
 Art. 99.  § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do 

dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.  
 § 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. 
 
 Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma 

wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.  
 
 Art. 101.  § 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się 

odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą 
pełnomocnictwa.  

 § 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej 
zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.  

 
 Art. 102. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument 

pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania 
powinno być na odpisie zaznaczone. 

 
 Art. 103.  § 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego 

zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została 
zawarta.  

 § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin 
do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.  

 § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co 
otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona 
poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.  

 
 Art. 104. Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z 

przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli 
w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o 
zawarciu umowy bez umocowania.  

 
 Art. 105. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności 

prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o 
wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. 

 
 Art. 106. Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy 

umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego 
podstawą pełnomocnictwa.  
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 Art. 107. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, 
każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił. 

  
 Art. 108. Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu 

mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności 
prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio 
w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.  

 
 Art. 109. Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy oświadczenie woli ma być 

złożone przedstawicielowi.  
 

Rozdział III. 
PROKURA 

 
 Art. 1091.  § 1. Prokura  jest  pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego 

obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i 
pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. 

 
 Art. 1092.  § 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przepisu art. 99 § 1 

nie stosuje się. 
 § 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

Tytuł V. 
TERMIN 

 
 Art. 110. Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna 

oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe.  
 
 Art. 111.  § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.  
 § 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy 

obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 
  
 Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą 

lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - 
w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z 
początkiem ostatniego dnia.  

 
 Art. 113. § 1. Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to 

pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. 
§ 2. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.  
 
 Art. 114. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, 

miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.  
 
 Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego.  
 
 Art. 116. § 1. Jeżeli skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje się 

odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.  
 § 2. Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy 

o warunku rozwiązującym.  
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KSIĘGA TRZECIA 
ZOBOWI ĄZANIA 

 Tytuł I. 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
 Art. 353.  § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik 

powinien świadczenie spełnić. 
 § 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.  
 
 Art. 3531. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. 

 
 Art. 354.  § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający 

jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym 
zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.  

 § 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.  
 
 Art. 355.  § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju 

(należyta staranność).  
 § 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa 

się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. 
 

Tytuł II. 
WIELO ŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI 

 Dział I. 
ZOBOWI ĄZANIA SOLIDARNE 

 
 Art. 366.  § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości 

lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a 
zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność 
dłużników).  

 § 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. 
 
 Art. 367. § 1. Kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe 
świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa 
względem wszystkich (solidarność wierzycieli).  

§ 2. Dłużnik może spełnić świadczenie, według swego wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli 
solidarnych. Jednakże w razie wytoczenia powództwa przez jednego z wierzycieli dłużnik powinien 
spełnić świadczenie do jego rąk.  

 
 Art. 368. Zobowiązanie może być solidarne, chociażby każdy z dłużników był zobowiązany w sposób 

odmienny albo chociażby wspólny dłużnik był zobowiązany w sposób odmienny względem każdego z 
wierzycieli.  

 
 Art. 369. Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej.  
 
 Art. 370. Jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane 

solidarnie, chyba że umówiono się inaczej. 
 
 Art. 371. Działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom. 
 
 Art. 372. Przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników 

solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.  
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 Art. 373. Zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z 

dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. 
 
 Art. 374.  § 1. Odnowienie dokonane między wierzycielem a jednym z dłużników solidarnych zwalnia 

współdłużników, chyba że wierzyciel zastrzegł, iż zachowuje przeciwko nim swe prawa.  
§ 2. Zwłoka wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych ma skutek także względem 

współdłużników.  
 
 Art. 375.  § 1. Dłużnik solidarny może się bronić zarzutami, które przysługują mu osobiście względem 

wierzyciela, jak również tymi, które ze względu na sposób powstania lub treść zobowiązania są wspólne 
wszystkim dłużnikom. 

 § 2. Wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych zwalnia współdłużników, jeżeli 
uwzględnia zarzuty, które są im wszystkim wspólne. 

 
 Art. 376.  § 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między 

współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od 
współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, 
może żądać zwrotu w częściach równych.  

 § 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników.  
 
 Art. 377. Zwłoka dłużnika, jak również przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia względem 

jednego z wierzycieli solidarnych ma skutek także względem współwierzycieli. 
 
 Art. 378. Jeżeli jeden z wierzycieli solidarnych przyjął świadczenie, treść istniejącego między 

współwierzycielami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach jest on 
odpowiedzialny względem współwierzycieli. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, 
wierzyciel, który przyjął świadczenie, jest odpowiedzialny w częściach równych.  

 
Tytuł XI. 

SPRZEDAŻ 
Dział II. 

RĘKOJMIA ZA WADY 
 
 Art. 556.  § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 

zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z 
okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił 
kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady 
fizyczne).  

 § 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność 
osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest 
odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne). 

 
 Art. 557.  § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział 

o wadzie w chwili zawarcia umowy.  
§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w 

przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o 
wadzie w chwili wydania rzeczy. 
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 Art. 558.  § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. 

Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. 

 § 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca 
zataił podstępnie wadę przed kupującym.  

 
 Art. 559. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po 

przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio 
w rzeczy sprzedanej.  

 
 Art. 560.  § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia 

ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz 
wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, 
jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. 

 § 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie 
nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.  

 § 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić 
w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z 
uwzględnieniem istniejących wad. 

 § 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł 
kupujący.  

 
 Art. 561.  § 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może 
żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz 
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

 § 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej 
rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z 
zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca 
może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.  

§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia 
ceny.  

 
 Art. 562. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić 

częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej 
ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają 
być dostarczone później. 

 
 Art. 563.  § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi 

sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych 
stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w 
którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w 
drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.  

 § 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z 
tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach 
tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada 
wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. 

 § 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed 
upływem tych terminów listu poleconego.  

 
 Art. 564. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym utrata uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego 
i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił 
kupującego, że wady nie istnieją.  
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 Art. 565. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy 

wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza 
się do rzeczy wadliwych.  

 
 Art. 566.  § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda 

obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda 
jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku 
kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o 
istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, 
przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w 
jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.  

 § 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad 
zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.  

 
 Art. 567.  § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości kupujący odstępuje 

od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać 
rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o jej 
przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie 
mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.  

 § 2. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, kupujący jest uprawniony, a gdy interes 
sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Powyższe 
uprawnienie przysługuje kupującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo 
gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych kosztów lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach 
kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.  

§ 3. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możności zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś 
razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. 

  
 Art. 568.  § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o 

wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.  
 § 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca 

wadę podstępnie zataił.  
 § 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed 

ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.  
 Art. 569.  
 
 Art. 570. Do sprzedaży zwierząt, które wymienia rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w 

porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu, stosuje się przepisy o 
rękojmi za wady fizyczne ze zmianami wskazanymi w dwóch artykułach poniższych. 

  
 Art. 571.  § 1. Sprzedawca zwierzęcia jest odpowiedzialny tylko za wady główne i jedynie wtedy, gdy 

wyjdą one na jaw przed upływem oznaczonego terminu. Wady główne i terminy ich ujawnienia, jak 
również terminy do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie głównej określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

 § 2. Za wady, które nie zostały uznane za główne, sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy 
to było w umowie zastrzeżone.  

§ 3. Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w rozporządzeniu wyjdzie na jaw wada główna, domniemywa się, 
że istniała ona już w chwili wydania zwierzęcia. 

 
 Art. 572. § 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami 

może postanawiać, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli kupujący w określonym przez 
rozporządzenie terminie nie zgłosi choroby zwierzęcia właściwemu organowi państwowemu lub nie 
podda chorego zwierzęcia zbadaniu we właściwej placówce lekarsko-weterynaryjnej.  
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§ 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady główne wygasają z upływem trzech miesięcy, licząc od końca 
terminu rękojmi, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa wydanym w porozumieniu z 
właściwymi ministrami. 

 
 Art. 5721. Kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba trzecia 

nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.  
 
 Art. 573. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, 

obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. 
Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje 
zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w 
postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo 
bezzasadne.  

 
 Art. 574. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda 

obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda 
jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W ostatnim wypadku 
kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o 
istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, 
przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w 
jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać 
zwrotu kosztów procesu.  

 
 Art. 575. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie 

trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku 
zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył 
rzecz na własne niebezpieczeństwo.  

 
 Art. 5751. Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej 

obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, 
sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą 
sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.  

 
 Art. 576.  § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku 

od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu 
wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym 
orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 

 § 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca 
wadę podstępnie zataił.  

 § 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed 
jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.  

 
Dział III. 

GWARANCJA JAKO ŚCI 
 
 Art. 577.  § 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości 

rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany 
do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego w gwarancji.  

§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz 
została kupującemu wydana.  

 
 Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko 

wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 
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 Art. 579. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji.  
 
 Art. 580.  § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt 

gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy 
udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w 
którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.  

 § 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i 
dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie 
poprzedzającym.  

§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi 
do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.  

 
 Art. 581.  § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej.  

 § 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.  

 
Tytuł XV. 

UMOWA O DZIEŁO 
 
 Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego 

dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.  
 
 Art. 6271. Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z 

osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością 
gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. 

 
 Art. 628.  § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do 

jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego 
ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło 
tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się 
wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego 
zamówienie.  

 § 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych 
stosuje się odpowiednio. 

 
 Art. 629. Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i 

przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie 
właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w 
obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego 
wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen 
lub stawek.  



Zestawienie aktów prawnych styczeń 2013 r. z uwzględnieniem zmian/nowelizacji. 144  

�Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński;             www.pzp.pl;         adres e’mail: biuro@pzp.pl;      tel./ faks (48) 36 216 48                             

 
 Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były 

przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać 
odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac 
sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy 
mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.  

§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.  

 
 Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność 

znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, 
powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część 
umówionego wynagrodzenia.  

 
 Art. 632.  § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac.  

 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

 
 Art. 633. Jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie 

powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część. 
 
 Art. 634. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania 

dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, 
przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.  

 
 Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania 
dzieła.  

 
 Art. 636.  § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z 

umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy 
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i 
niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. 

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia 
wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.  

 
 Art. 637.  § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 

przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała 
nadmiernych kosztów.  

 § 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli 
wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To 
samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

 
 Art. 638. Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się 

odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.  
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 Art. 639. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli 
przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących 
zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie 
oszczędził z powodu niewykonania dzieła. 

  
 Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania 

brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

 
 Art. 641.  § 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła 

obciąża tego, kto materiału dostarczył.  
 § 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez 

zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może 
żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził 
zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła. 

  
 Art. 642.  § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w 

chwili oddania dzieła. 
§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, 

wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. 
 
 Art. 643. Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu 

zgodnie ze swym zobowiązaniem.  
 
 Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić 

płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co 
przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. 

 
 Art. 645.  § 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego 

zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.  
 § 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo wykonane przedstawia 

ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego 
spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą 
jego wartości oraz odpowiedniej części wynagrodzenia. 

 
 Art. 646. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia 

oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być 
oddane.  
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 Tytuł XVI. 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 
 Art. 647. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w 

umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor 
zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 
przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do 
odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

 
 Art. 6471.  § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a 

wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał 
osobiście lub za pomocą podwykonawców. 

 § 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 

 § 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora 
i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

 § 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 § 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne. 
 
 Art. 648.  § 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.  
 § 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy. 
§ 3.  
 
 Art. 649. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych 

projektem stanowiącym część składową umowy.  
 
Art. 6491. § 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwarancją zapłaty”, inwestor udziela 

wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego 
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 

§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub 
poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. 

§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności. 
 
Art. 6492. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy 

(generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. 
§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy) 

przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne. 
 
Art. 6493. § 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie żądać od 

inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia 
wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, 
zaakceptowanych na piśmie przez inwestora. 

§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty do łącznej wysokości 
określonej w § 1. 
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Art. 6494. § 1. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w 
wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z 
winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. 

§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn 
dotyczących inwestora. 

§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli 
wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn 
dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny 
wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. 

 
Art. 6495. Przepisy art. 6491-6494 stosuje się do umów zawartych między wykonawcą (generalnym 

wykonawcą) a dalszymi wykonawcami (podwykonawcami). 
 Art. 650.  
 
 Art. 651. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie 

nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą 
przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
inwestora.  

 
 Art. 652. Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili 

oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  
 Art. 653.  
 
 Art. 654. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy 

przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części 
wynagrodzenia. 

  
 Art. 655. Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych 

przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek 
inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli 
uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo 
zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora 
materiałów, maszyn lub urządzeń.  

 
 Art. 656.  § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem 

obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do 
rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy 
przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.  

  
 Art. 657. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub przez inwestora może być 

ograniczone lub wyłączone przez przepisy szczególne.  
 
 Art. 658. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku 

lub budowli.  
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Dz.U.2007.50.331  
  
zmiany: 
2007-06-20   zm. Dz.U.2007.99.660 art. 1 
2007-12-21   zm. Dz.U.2007.171.1206 art. 20 
2008-12-31   zm. Dz.U.2008.157.976 art. 14 
2009-01-01  zm. Dz.U.2008.223.1458 art. 52 
2009-03-07   zm. Dz.U.2009.18.97 art. 63 
2009-03-24   zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 188 
2010-01-01   zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 74 
2011-05-17   zm. Dz.U.2011.34.173 art. 15 

 
USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) 
 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie 

publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. 
2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom 

naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom 
przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać 
skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. 
……. 
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji; 

3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w 
rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; 

4) przejęciu kontroli  - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę 
lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 
na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
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d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 
5) porozumieniach - rozumie się przez to: 

a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między 
przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, 

b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich 
związki, 

c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 
6) porozumieniach dystrybucyjnych - rozumie się przez to porozumienia zawierane między 

przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów 
dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży; 

7) towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa 
majątkowe, usługi, a także roboty budowlane; 

8) cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i 
narzuty do cen; 

9) rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę 
oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na 
obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, 
preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki 
konkurencji; 

10) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie 
skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym 
zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że 
przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %; 

11) konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo 
nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym; 

12) konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); 

13) organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich związków 
organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów; 
organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, o ile 
dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych; 

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
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. 
Dz.U.2003.139.1323 
zmiany: 
2004-03-02 Dz.U.2004.19.177  art. 218 
2004-05-01 Dz.U.2004.96.959  art. 93 
2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808  art. 59 
2010-01-01 Dz.U.2009.157.1241  art. 56 
 

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
 
Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami 

zapłaty w transakcjach handlowych.  
 
Art. 2. Transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne 

dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z 
wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
Art. 3. Ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: 
1) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1807);  
2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej; 
 3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177); 
4)  
5) osoby wykonujące wolny zawód; 
6) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; 
7) podmioty zagraniczne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa na 

podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i 
fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z późn. zm.). 

 
Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 
1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa upadłościowego i 

prawa układowego; 
2) umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.); 
3) umów, których przedmiotem jest świadczenie polegające na odpłatnym dostarczaniu towarów 

lub świadczeniu usług, finansowane w całości lub w części ze środków: 
a) międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi 

ma zawarte umowy o współpracy, 
b) pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, 
c) pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej; 
4) umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 
  
Art. 5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać 

odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i 
doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego. 

 
Art. 6. 1. Jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują 

odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego - do dnia 
zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. 
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2. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień określony w 
pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub 
rachunku. 

 
Art. 7. Jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie 

dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, 
wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej 
na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z 
późn. zm.), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia 
pieniężnego do dnia zapłaty. 

 
Art. 8. O zapłatę odsetek, o których mowa w art. 5-7, w imieniu i na rzecz wierzyciela będącego 

podmiotem, o którym mowa w art. 3, może wystąpić, na jego wniosek, krajowa lub regionalna 
organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów takich podmiotów. 

 
Art. 9. Czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o 

których mowa w art. 5-8, jest nieważna. 
 
Art. 10. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 485: 
a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 
„§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia 

wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli 
powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych 
określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 
Nr 139, poz. 1323).”; 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Dopuszczalne jest dołączenie odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2a, jeżeli ich zgodność z 

oryginałem jest poświadczona przez notariusza albo występujących w tej sprawie adwokata, radcę 
prawnego lub rzecznika patentowego. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla lub czeku albo dokumentów 
określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na 
podstawie art. 130.”; 

2) art. 486 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 486. § 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę, 

chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. 
§ 2. W sprawach, o których mowa w art. 485 § 2a, sąd wydaje nakaz zapłaty, a w razie braku podstaw do 

jego wydania przewodniczący wyznacza rozprawę albo posiedzenie niejawne nie później niż przed 
upływem 2 miesięcy od dnia wniesienia pozwu albo od dnia uzupełnienia braków pozwu.”. 

 
Art. 11. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 9, poz. 88 i Nr 233, poz. 1955 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 96, poz. 874) w art. 10 dodaje się 
pkt 9 w brzmieniu: 

„9) powództwa o zapłatę należności, o których mowa w art. 485 § 2a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 
Kodeks postępowania cywilnego.”. 

  
Art. 12. Ustawy nie stosuje się do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

jeżeli dostarczenie towaru lub świadczenie usługi nastąpiły przed tym dniem. 
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Art. 13. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej przepisów 

ustawy nie stosuje się do umów, w których stroną zobowiązaną do świadczenia pieniężnego jest: 
1) publiczny zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych; 

2) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa prowadząca zakład lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 
23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 
162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w zakresie udzielania świadczeń zapobiegawczych i 
leczniczych. 

 
Art. 14. Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. 

Nr 129, poz. 1443). 
 
Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 
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Dz.U.2001.112.1198 
zmiany: 
2004-01-01   zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 82 
2004-11-23   zm. Dz.U.2004.240.2407 art. 9 
2005-07-21   zm. Dz.U.2005.64.565 art. 44 
2005-08-19   zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 15 
2011-01-02   zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 142 
2011-12-29  zm. Dz.U.2011.204.1195 art. 1 
2012-04-30  zm. Dz.U.2011.204.1195 art. 1 
2012-09-08   zm. Dz.U.2012.908 art. 22 
2012-09-29  zm. Dz.U.2011.204.1195 art. 1 

 
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1.1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i 

podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej 
ustawie. 

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do 
informacji będących informacjami publicznymi. 

 
Art. 2.1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane 

dalej "prawem do informacji publicznej". 
2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego 

lub faktycznego. 
 
Art. 2a.1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej. 
2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji 

publicznej ani wolności jej rozpowszechniania. 
 
Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim 

jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 
2) wglądu do dokumentów urzędowych, 
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

wyborów. 
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji 

publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 
 
Art. 4.1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 
1) organy władzy publicznej, 
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych, 
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, 
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz 

podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne 
samorządu terytorialnego, 

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub 
dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu 
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców 

reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z 
późn. zm.), oraz partie polityczne. 

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w 
posiadaniu takich informacji. 

 
Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub 

tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje 
publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania 
funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w 
postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub 
cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub 
innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie 
tych zadań lub funkcji. 

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do 
informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i 
miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw. 

 
Rozdział 2 

Dostęp do informacji publicznej 
 
Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: 
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, 
b) projektowaniu aktów normatywnych, 
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach 

realizacji tych zadań, 
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: 
a) statusie prawnym lub formie prawnej, 
b) organizacji, 
c) przedmiocie działalności i kompetencjach, 
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, 
f) majątku, którym dysponują, 
3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: 
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie 

wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, 
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w 

nich zawartych, 
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach 

odrębnych, 
h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, 
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4) danych publicznych, w tym: 
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją 

przeprowadzających, 
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy 

publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, 
5) majątku publicznym, w tym o: 
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, 
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz 

majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, 
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, 

o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, 
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję 

dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i 
sposobie pokrywania strat, 

f) długu publicznym, 
g) pomocy publicznej,  
h) ciężarach publicznych. 
2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i 

podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. 

 
Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w art. 8, 
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11, 
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w 

tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia, 
4) umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych, o którym 

mowa w art. 9b, zwanym dalej "centralnym repozytorium". 
2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. 
 
Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu 

powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci 
teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej". 

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 i 2. 

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i 
d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji 
Publicznej również inne informacje publiczne. 

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich 
posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się 
zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które 
dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego 
dokonano wyłączenia jawności. 
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6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do: 
1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację, 
2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub 

odpowiada za treść informacji, 
3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do 

Biuletynu Informacji Publicznej, 
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia, 
5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji. 
 
Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji 

Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami 
umożliwiającymi połączenie z ich stronami. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na 
których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze. 

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do 
spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji: 
1) gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez 

podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, 
2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1, 
3) udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie 

Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 
lub kody źródłowe tego oprogramowania. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji 

Publicznej, w szczególności: 
a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1, 
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2, 
2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, 
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a 

także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę 
umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji 
oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych. 

 
Art. 9a.1. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania 
pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie, w sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór zwany 
dalej "zasobem informacyjnym" i są udostępniane w centralnym repozytorium. 

2. Do przekazania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także do 
systematycznego jego weryfikowania i aktualizowania obowiązane są: 

1) organy administracji rządowej, 
2) fundusze celowe, 
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
5) Narodowy Fundusz Zdrowia, 
6) państwowe instytuty badawcze, 
7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 

publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. 
Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092). 
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3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 
1) zasób informacyjny przeznaczony do umieszczenia w centralnym repozytorium, wraz ze wskazaniem 

podmiotu obowiązanego do jego przekazania, mając na względzie szczególne znaczenie określonych 
informacji publicznych dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, 

2) wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego, mając na względzie sposób koordynacji 
informacji stanowiących zasób informacyjny oraz związane z nim metadane opisujące ten dokument, 
ułatwiające jego wyszukiwanie, kontrolę, długotrwałe przechowywanie i zarządzanie, oraz możliwość jak 
najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i ich maszynowego odczytu, 

3) harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, mając na względzie 
konieczność zagwarantowania aktualności informacji. 

 
Art. 9b.1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi centralne repozytorium, powszechnie 

dostępne w sieci teleinformatycznej. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić 
wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z prowadzeniem centralnego repozytorium. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje przekazywany zasób informacyjny do 
centralnego repozytorium pod względem spełnienia wymogów określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9a ust. 3. 

3. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw 
informatyzacji wzywa do niezwłocznego dostosowania zasobu informacyjnego do tych wymogów. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i kryteria weryfikacji zasobu informacyjnego, 
jego przetwarzania i udostępniania oraz standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium, 
uwzględniając zasadę neutralności technologicznej, konieczność zapewnienia przeszukiwalności i 
dostępności informacji jak najszerszej grupie użytkowników, możliwości zastosowania automatyzacji 
procesów oraz potrzebę zapewnienia ich użyteczności i efektywności. 

 
Art. 10.1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub 

centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub 

pisemnej bez pisemnego wniosku. 
 
Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana: 
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, 
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z 

tą informacją. 
 
Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane 

danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która 
wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która 
udostępniła informację, oraz datą udostępnienia. 

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość: 
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub 
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik 

informacji. 
 
Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. 
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot 

obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w 
jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

 
Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z 

wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie 
umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 
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2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, 
podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku 
możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie 
informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od 
powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie 
wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

 
Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 

1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we 
wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we 
wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi 
wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 
14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany 
wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 

 
Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie 

informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze 
decyzji. 

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z 
tym że: 

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje 

osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie 
podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie 
udostępnienia informacji. 

 
Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami 

władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie 
informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio. 

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania. 

 
Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów 

są jawne i dostępne. 
2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i 

dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy 
tak postanowi. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki 
umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się 
transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1. 

4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub 
technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym 
podmiotom. 

 
Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy 

swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne 
rejestrujące w pełni te obrady. 

 
Art. 20. Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów 

kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych 
organów pomocniczych. 
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Art. 21. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 
U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 
 
Art. 22. (13) (uchylony). 
 
Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 

Rozdział 2a 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

 
Art. 23a. 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu 
podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, 
elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub 
niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja 
została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach 
określonych w niniejszym rozdziale. 

2. Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i 
w trybie określonych w ustawie są: 

1) Prezes Rady Ministrów, 
2) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 
3) inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
4) inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze 

powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo 
wspólnie z podmiotami, o których mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio: 

a) finansują je w ponad 50% lub 
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, 
5) związki podmiotów, o których mowa w pkt 2-4 
- zwani dalej "podmiotami zobowiązanymi". 
3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 
1) archiwów państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji materiałów archiwalnych, 
2) jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych 
oraz innych przekazów, 

3) instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiotów prowadzących działalność 
kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), w zakresie informacji 
publicznych stanowiących przedmiot ich działalności, 

4) uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki, w zakresie informacji publicznych służących ich działalności 
badawczej oraz dydaktycznej, 

5) jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w zakresie informacji publicznych 
służących ich działalności oświatowej. 



Zestawienie aktów prawnych styczeń 2013 r. z uwzględnieniem zmian/nowelizacji. 160  

�Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński;             www.pzp.pl;         adres e’mail: biuro@pzp.pl;      tel./ faks (48) 36 216 48                             

 
4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 
1) informacji publicznych, których udostępnienie zostało uzależnione od wykazania interesu 

indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odrębnych przepisów, 
2) przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi zadania publiczne, w celu 

realizacji zadań określonych prawem. 
5. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady 

wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzają gwarancje zachowania zasad 
wynikających z niniejszej ustawy. 

 
Art. 23b. 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń 

warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c. 
2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

dotyczące: 
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od 

podmiotu zobowiązanego, 
2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, 
3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, 
4) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje. 
3. Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 
i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do 
celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w 
całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

4. Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w 
postaci elektronicznej. 

 
Art. 23c. 1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu 

ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie 
informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania 
informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod 
uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą 
mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość 
opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i 
przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w 
określonej formie. 

 
Art. 23d. 1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego 

wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach. 
2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty 

wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, 
warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na 
takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników. 

 
Art. 23e. 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może 

wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to 
niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych. 

2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewidują wyłączność 
korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność. 
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Art. 23f. 1. Podmioty zobowiązane, które przekazują informacje publiczne w celu ponownego 
wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, są obowiązane do stosowania formatów 
danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. 
zm.). 

2. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, 
informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli 
spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. 

 
Art. 23g. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie 

informacji publicznej: 
1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej, 
3) udostępnionej w centralnym repozytorium, 
4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. 
2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w 

przypadkach gdy: 
1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym 

repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego 
wykorzystywania, albo 

2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej 
informacji określone. 

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie 
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania 
wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie 
sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania 
wniosku. 

6. Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000 wniosków o ponowne 
wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju. 

7. Podmiot zobowiązany: 
1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w 

przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia 
warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej, 

2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji 
publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o 
którym mowa w art. 23c ust. 1, 

3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej. 
8. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy: 
1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach 

odrębnych ustaw, 
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące 

podmiotom trzecim. 
9. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, o 

której mowa w art. 23f ust. 2. 
10. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania 
sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego 
wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 
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11. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do 
decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje 
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 

pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego 
podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór. 

12. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący 
organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące odwołań. 

13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 
ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i 
formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego 
wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość 
postępowania. 

 
Art. 23h. 1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego 

wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: 
1) wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego 

wykorzystywania, 
2) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały określone, 
3) informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o 

ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, 
4) informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji 

publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub 
wysokości opłaty. 

2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania w 
sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest obowiązany 
wraz z ich udostępnieniem wskazać ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa 
w art. 23b ust. 2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za 
nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające 
zapoznanie się z nimi. 

3. Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach obliczenia wysokości 
opłaty, o której mowa w art. 23c ust. 1. 

4. Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej, w kategorii "Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych", uważa się za zgodę na 
ponowne wykorzystywanie udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami. 

 
Art. 23i. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę..  
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Dz.U.2001.97.1050 
 zmiany: 
 
2003-03-10   zm. Dz.U.2002.144.1204 art. 29 
2003-09-01   zm. Dz.U.2003.137.1302 art. 28 
2004-05-01   zm. Dz.U.2004.96.959  art. 59 
2004-10-01   zm. Dz.U.2004.210.2135 art. 218 
2007-09-29   zm. Dz.U.2007.166.1172 art. 7 
2008-12-31  zm. Dz.U.2008.157.976  art. 6 
2009-08-31  zm. Dz.U.2009.118.989  art. 2 
2010-09-18  zm. Dz.U.2010.107.679  art. 117 
2011-01-26  zm. Dz.U.2010.197.1309 art. 1 
2011-03-01  zm. Dz.U.2011.5.13  art. 72 
2011-07-01  zm. Dz.U.2011.112.654  art. 162 

 
USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. 

 
Art. 1. 1. Ustawa określa: 
 1) zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług, 
 2)  sposoby informowania o cenach oferowanych towarów i usług, 
 3) skutki nieprzestrzegania jej uregulowań. 
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
 1) cen w obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, 
 2) cen ustalanych na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie uregulowanym w tych ustawach. 
Art. 2. 1. Ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Ograniczenia swobody uzgadniania cen mogą być wprowadzone wyłącznie na podstawie art. 4, 5 i 8. 
Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
 1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 

 2) cena jednostkowa towaru (usługi) - cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego 
ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach, 

 3) (uchylony), 
 4) kształtowanie cen - uzgadnianie cen między stronami umowy lub ich ustalanie w trybie art. 4, 5 i 8, 
 5) lecznictwo zamknięte - podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
 6) marża handlowa - różnicę między ceną płaconą przez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą przez 

przedsiębiorcę, wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona 
kwotowo lub w procentach, 

 7) cena urzędowa i marża handlowa urzędowa - cenę i marżę handlową ustaloną w rozporządzeniu 
wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 

 8) przedsiębiorca - podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), a także osoba prowadząca 
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

 9) towar - rzecz, jak również energię oraz prawa majątkowe zbywalne, 
 10) usługa - czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie 

przepisów o statystyce publicznej, 
 11) wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie 

wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby 
medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 
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2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 1) cenie - rozumie się przez to również stawkę taryfową, 
 2) marży handlowej - rozumie się przez to także prowizję, 
 3) (uchylony). 
Art. 4. 1. W razie szczególnych zagrożeń dla właściwego funkcjonowania gospodarki państwa Rada 

Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz towarów lub usług, na które ustala się ceny 
urzędowe i marże handlowe urzędowe, z zastrzeżeniem art. 5 i 8. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni towary lub usługi mające podstawowe 
znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów oraz ustali okres stosowania cen urzędowych i marż 
handlowych urzędowych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, ceny urzędowe i 
marże handlowe urzędowe na towary i usługi, określone w wykazie, o którym mowa w ust. 1, mając na 
względzie równoważenie interesów konsumentów i przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i 
obrotem tymi towarami lub świadczeniem tych usług. 
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Dz.U.2007.50.331   
2007-06-20   zm.  Dz.U.2007.99.660  art. 1 
2007-12-21   zm.  Dz.U.2007.171.1206 art. 20 
2008-12-31   zm.  Dz.U.2008.157.976  art. 14 
2009-01-01  zm.  Dz.U.2008.223.1458 art. 52 
2009-03-07   zm.  Dz.U.2009.18.97  art. 63 
2009-03-24   zm.  Dz.U.2008.227.1505 art. 188 
2010-01-01   zm.  Dz.U.2009.157.1241 art. 74 
2011-05-17   zm.  Dz.U.2011.34.173  art. 15 

 
USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) 
 

DZIAŁ I  
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym 

ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. 
2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom 

naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i 
ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. 
 
Art. 2. 1. Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności 

intelektualnej i przemysłowej, w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i 
przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i 
praw pokrewnych. 

2. Ustawę stosuje się do zawieranych między przedsiębiorcami: 
 1) umów, w szczególności licencji, a także innych niż umowy praktyk wykonywania praw, o których mowa w ust. 

1; 
 2) umów dotyczących nieujawnionych do wiadomości publicznej: 

a) informacji technicznych lub technologicznych, 
b) zasad organizacji i zarządzania 

- co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli skutkiem tych umów jest 
nieuzasadnione ograniczenie swobody działalności gospodarczej stron lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 
 
Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw. 
 
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w 
ramach wykonywania takiego zawodu, 
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli 
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających 
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 
 2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji; 
 3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu 
pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; 
 4) przejęciu kontroli  - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; 
uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
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a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), 
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez 
takiego przedsiębiorcę; 
 5) porozumieniach - rozumie się przez to: 
a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i 
ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, 
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki, 
c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 
 6) porozumieniach dystrybucyjnych - rozumie się przez to porozumienia zawierane między przedsiębiorcami 
działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej 
odsprzedaży; 
 7) towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, 
usługi, a także roboty budowlane; 
 8) cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i 
narzuty do cen; 
 9) rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz 
właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na 
którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, 
znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji; 
 10) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie 
skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie 
niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję 
dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %; 
 11) konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo 
nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym; 
 12) konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); 
 13) organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich związków 
organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów; organizacje 
konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, o ile dochód z działalności służy 
wyłącznie realizacji celów statutowych; 
 14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
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Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński.  

Podstawowe informacje. 
 
 
WSTĘP – historia.  
 
  Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński rozpoczęła działalność w 1997 roku 
z potrzeby usankcjonowania konieczności prowadzonej już od 3 lat (1994 roku) działalności związanej 
z systemem zamówień publicznych przez Piotra Sperczyńskiego. Ukończone szkolenia trenerskie 
zamówień publicznych I i II stopnia Urzędu Zamówień Publicznych i liczne szkolenia prowadzone na 
terenie całego kraju oraz  dwuletnie doświadczenie w orzekaniu w sporach dotyczących zamówień 
publicznych jako arbiter Urzędu Zamówień Publicznych spowodowała założenie firmy i zaoferowanie 
swojej pomocy innym. Kolejne stopnie szkoleń trenerskich zamówień publicznych Urzędu Zamówień 
Publicznych (ukończone szkolenia trenerskie specjalistyczne dotyczące usług informatycznych, robót 
budowlanych) oraz możliwość (w grupie 3 osobowej) przygotowania materiałów oraz prowadzenia 
szkoleń dla przyszłych trenerów zamówień z robót budowlanych Urzędu Zamówień Publicznych, to 
kolejny etap doświadczeń i możliwość szlifowania wiedzy. 
 
Dzień dzisiejszy. 
 
 Obecnie Pracownia Zamówień Publicznych prowadzi działalność obejmującą szerokie obszary 
dotyczące zamówień publicznych: 
- szkolenia, 
- konsultacje i doradztwo, 
- działalność informacyjna. 
 

 
 
DZIAŁALNO ŚĆ SZKOLENIOWA. 
 
 Działalność szkoleniowa jest realizowana w Pracowni Zamówień Publicznych poprzez tzw. 
szkolenia otwarte i zamknięte. Adresatami tych szkoleń są osoby uczestniczące w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, wykonawcy oraz kontrolującego „zamówienia 
publiczne”. Szkolenia w Pracowni Zamówień Publicznych zawsze prowadzi Piotr Sperczyński. 
 
SZKOLENIA OTWARTE  są prowadzone przez współpracujące z Pracownią Ośrodki Szkoleniowe 

z różnych regionów kraju, gdzie organizacja szkolenia, nabór uczestników, strona 
techniczna leży w gestii tych podmiotów. Prowadzenie zajęć, przygotowania materiałów 
szkoleniowych, przygotowanie programu w większości przypadków jest już domeną 
prowadzącego zajęcia. Informacja o tych szkoleniach, miejsce szkolenia i program jest 
uaktualniany na stronie www.pzp.pl w zakładce plany szkoleń (program do pobrania ze 
strony). Często przeprowadzenie takich szkoleń jest poprzedzone przygotowaniem 
projektu tematycznego, który następnie jest realizowany w kilkunastu miejscowościach na 
terenie kraju. Projekty te obejmują często tematykę nowelizacji, specjalistyczne grupy 
tematyczne obejmujące Prawo Zamówień Publicznych (np. roboty budowlane, 
„zamówienia sektorowe”, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, procedury do 
14 000 euro, …..).  
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SZKOLENIA ZAMKNI ĘTE to oddzielna grupa szkoleń prowadzonych przez Pracownię. Można ją 

podzielić na dwa różne rodzaje szkoleń: 
 
- szkolenia zamknięte dla ściśle określonej grupy osób, podmiotów, gdzie stroną organizacyjną 

i techniczną szkolenia zajmuje się Ośrodek Szkoleniowy współpracujący z Pracownią. 
 
- szkolenia  zamknięte, gdzie stroną organizacyjną i techniczną zajmuje się Niepubliczna Placówka 

Kształcenia Ustawicznego Pracownia Zamówień Publicznych - Piotr Sperczyński, która została 
wpisana w rejestrze: instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod 
numerem ewidencyjnym 2.14/00007/2005, oraz w ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych 
Prezydenta Miasta Radomia pod nr EST 4320-140. Ta grupa szkoleń zamkniętych obejmuje realizację 
szkolenia „pod klucz”. Zlecenie rozpoczyna się często od zgłoszenia zapotrzebowania, wskazania 
miejsca szkolenia (jest to np. hotel w danej miejscowości), wskazania zagadnień tematycznych, 
którymi jest zainteresowany zleceniodawca. Przygotowanie strony organizacyjnej, dowóz uczestników 
na miejsce, wyżywienie, noclegi (jeżeli jest to wymagane), przygotowanie materiałów szkoleniowych, 
oprawy i przeprowadzenie szkolenia leży po stronie Ośrodka. Tańszą i częściej stosowaną wersją 
jest szkolenie w siedzibie zleceniodawcy prowadzone dla pracowników, a często i sąsiednich 
jednostek zainteresowanych tematyką szkolenia.  

 
W roku 2010 Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński przeprowadziła: 
- 117 szkoleń (jedno, dwu i trzydniowe), w tym 96 otwartych i 21 zamkniętych.  
- łączna ilość osób uczestniczących w szkoleniach w roku 2010: ==> 3 112 osoby. 
 
W roku 2011 Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński przeprowadziła: 
- 110 szkoleń (jedno, dwu i trzydniowe), w tym 82 otwartych i 28 zamkniętych.  
- łączna ilość osób uczestniczących w szkoleniach w roku 2011: ==> 2 689 osoby. 
 
W roku 2012 Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński przeprowadziła: 
- 107 szkoleń (jedno, dwu i trzydniowe), w tym 89 otwartych i 18 zamkniętych.  
- łączna ilość osób uczestniczących w szkoleniach w roku 2012: ==> 2 533 osoby. 

 
 
KONSULTACJE I DORADZTWO. 
 
Już z chwilą wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych (1995 rok) wiadomo było, że tworzy się 
potencjalny rynek wymagający wyspecjalizowanych usług obejmujących system zamówień publicznych. 
Wiedza i praktyka połączone ze znajomością przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz innych 
regulacji prawnych w chwili obecnej jest bardzo poszukiwanym towarem. Im większy problem, tym przy 
jego rozwiązaniu konieczność dysponowania większą ilością wiedzy i doświadczenia. Pracownia 
Zamówień Publicznych w chwili obecnej pomaga w rozwiązywaniu problemów czy zagadnień poprzez 
konsultacje i doradztwo dla: 
- zamawiających, 
- wykonawców. 
 
Pomoc jest świadczona poprzez konsultacje w formie rozmów telefonicznych, odpowiedzi na zapytania, 
zlecenia zgłaszane faksem, pisemnie czy elektronicznie. Przyjęcie zlecenia i ustalenie szczegółów 
związanych ze sposobem realizacji (ustalenie formy, zakresu, czasu i sposobu rozliczeń) rozpoczyna się 
proces czasami żmudnego dochodzenia do przygotowania optymalnego rozwiązania dla zleceniodawcy.  
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Przykładowe zlecenia z ostatnich miesięcy: 
 
Zamawiający. Zleceniodawca – zamawiający: 
Na podstawie przesłanej wstępnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dokonać analizy 

przygotowanych rozwiązań oraz wskazać, w których zapisach pojawiły się nieprawidłowości. Po ich 
zaznaczeniu należy wskazać przepis, który został naruszony oraz wprowadzić ogólny opis, który 
praktycznie potwierdzi powstałą nieprawidłowość. Następnie należy opracować przykład/przykłady 
rozwiązań, które byłyby zgodne z w/w przepisem.  

Cel: sprawdzenie treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu przed wszczęciem postępowania. Ok. 70 % 
nieprawidłowości z tzw. zamówieniach publicznych to błędy lub niedopracowania siwz i treść 
ogłoszenia.   

 
Wersja szersza tego zlecenia, na którą ostatecznie zdecydował się zleceniodawca: Dodatkowo: konsultacje 

i pomoc od ogłoszenia przetargu, w trakcie trwania procedury, także badania i oceny ofert do wyboru 
oferty i podpisania umowy / lub unieważnienia całego postępowania.  

Cel: zabezpieczenie się przed „ciekawymi przypadkami” i kazusami, która mogą się pojawić w trakcie 
procedury do podpisania umowy. 

 
Wykonawca. Zleceniodawca – firma Z (wybrany w przetargu wykonawca): 

Wykonawca Z został w procedurze przetargowej wybrany. Wykonawca z „tańszą ofertą” został 
wykluczony z postępowania/jego oferta została odrzucona i tą decyzję kwestionuje wnosząc odwołanie do 
Prezesa KIO oraz uprzejmie informując o tym Prezesa UZP. Zamawiający rozważa możliwość 
uwzględnienia odwołania. Wybrany wykonawca (firma Z) po konsultacjach telefonicznych z Pracownią 
postanawia przystąpić do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Przygotowane 
przystąpienie oraz dodatkowy materiał mają pomóc zamawiającemu dokonać rozstrzygnięcia sporu, 
w praktyce ułatwić obronę swojej decyzji w Krajowej Izbie Odwoławczej.  
Cel: utrzymać w mocy dokonane przez zamawiającego rozstrzygnięcie. 
 
Kontroluj ący. Zleceniodawca – beneficjent „środków unijnych” po kontroli. 
 Po zakończeniu kontroli prowadzonej przez ..…, w protokole pokontrolnym znajduje się informacja 
o nałożeniu korekty finansowej (metoda wskaźnikowa – 5%) w związku z wadliwymi zapisami w treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału 
w postępowaniu). Jednocześnie „szykuje się” potencjalna możliwość postawienia zarzutów naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych. Należy przygotować analizę/opinię pozwalającą zakwestionować 
obecne oraz możliwe w przyszłości zarzuty. 
Cel: wskazać faktyczne i prawne przesłanki pozwalające ustalić „lini ę obrony” przed zarzutami. 
Zakwestionować przyjęte przy kontroli interpretacje i podstawy prawne jako nieaktualne i niemożliwe do 
praktycznego zastosowania w obecnym stanie prawnym.   
 

 
 
 
Służymy pomocą. Wiedza i doświadczenie oraz praktyczne rozwiązania czekają.  
 
 
 
Szczegółowe informacje uzyskać można: 
- telefonicznie: (048) 362 16 48 - dni robocze w godzinach 8:00-15:00; 
- drogą e-mail: biuro@pzp.pl. 
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