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USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieƒ publicznych
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Rozdzia∏ 1
Przedmiot regulacji
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb udzielania zamówieƒ publicznych, Êrodki ochrony prawnej, kontrol´ udzielania zamówieƒ publicznych oraz organy w∏aÊciwe w sprawach uregulowanych w ustawie.
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) cenie — nale˝y przez to rozumieç cen´ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);
2) dostawach — nale˝y przez to rozumieç nabywanie
rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególnoÊci na
podstawie umowy sprzeda˝y, dostawy, najmu,
dzier˝awy oraz leasingu;

3) kierowniku zamawiajàcego — nale˝y przez to rozumieç osob´ lub organ, który — zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, statutem lub umowà — jest
uprawniony do zarzàdzania zamawiajàcym, z wy∏àczeniem pe∏nomocników ustanowionych przez
zamawiajàcego;
4) koncesji na roboty budowlane — nale˝y przez to
rozumieç zamówienia publiczne na roboty budowlane, z tym ˝e wynagrodzeniem za ich wykonanie
jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego
albo takie prawo wraz z zap∏atà;
5) najkorzystniejszej ofercie — nale˝y przez to rozumieç ofert´, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do
przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofert´
z najni˝szà cenà, a w przypadku zamówieƒ publicznych w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie mo˝na z góry opisaç w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy —
ofert´, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia publicznego;
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6) ofercie cz´Êciowej — nale˝y przez to rozumieç
ofert´ przewidujàcà, zgodnie z treÊcià specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wykonanie cz´Êci zamówienia publicznego;
7) ofercie wariantowej — nale˝y przez to rozumieç
ofert´ przewidujàcà, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania zamówienia publicznego;
8) robotach budowlanych — nale˝y przez to rozumieç
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 41), a tak˝e wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane przez osob´ trzecià, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego;
9) Êrodkach publicznych — nale˝y przez to rozumieç
Êrodki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
10) us∏ugach — nale˝y przez to rozumieç wszelkie
Êwiadczenia, których przedmiotem nie sà roboty
budowlane lub dostawy;
11) wykonawcy — nale˝y przez to rozumieç osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która
ubiega si´ o udzielenie zamówienia publicznego,
z∏o˝y∏a ofert´ lub zawar∏a umow´ w sprawie zamówienia publicznego;
12) zamawiajàcym — nale˝y przez to rozumieç osob´
fizycznà, osob´ prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej obowiàzanà do stosowania ustawy;
13) zamówieniach publicznych — nale˝y przez to rozumieç umowy odp∏atne zawierane mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, których przedmiotem sà
us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane.
Art. 3. 1. Ustaw´ stosuje si´ do udzielania zamówieƒ publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”,
przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1, paƒstwowe jednostki
organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej;
3) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym niemajàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego, je˝eli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz
w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny podmiot:
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c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym,
lub
d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy
sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego;
4) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1—3, podmioty, je˝eli zamówienie jest udzielane w celu wykonania jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 122, a dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana na
podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych albo je˝eli podmioty, o których mowa w pkt 1—3,
pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny podmiot wywierajà na nie dominujàcy wp∏yw, w szczególnoÊci:
a) finansujà je w ponad 50 % lub
b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji,
lub
c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym,
lub
d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy
sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego;
5) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, podmioty, je˝eli ponad 50 % wartoÊci udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze Êrodków publicznych
lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1—3;
6) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, podmioty, je˝eli zamówienie jest finansowane z udzia∏em Êrodków,
których przyznanie jest uzale˝nione od zastosowania procedury udzielania zamówienia okreÊlonej
w ustawie;
7) podmioty, którym podmioty, o których mowa
w pkt 1—3, udzieli∏y koncesji na roboty budowlane, w zakresie, w jakim udzielajà zamówienia
w celu jej wykonania.
2. Prawami szczególnymi lub wy∏àcznymi, w rozumieniu ust. 1 pkt 4, sà prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej polegajàce na zastrze˝eniu wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci dla jednego lub wi´kszej liczby podmiotów.
Art. 4. Ustawy nie stosuje si´ do:
1) zamówieƒ udzielanych na podstawie:
a) procedury organizacji mi´dzynarodowej lub
mi´dzynarodowej instytucji finansowej, je˝eli
zamówienie ma byç finansowane z udzia∏em
Êrodków, których przyznanie jest uzale˝nione
od zastosowania procedur odmiennych ni˝
okreÊlone w ustawie,

a) finansujà je w ponad 50 % lub

b) umów zawieranych mi´dzy rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej i rzàdami paƒstw cz∏onkowskich Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego dotyczàcych
stacjonowania wojsk, je˝eli umowy te przewidujà inne ni˝ ustawa procedury udzielania zamówieƒ,

b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji,
lub

c) umowy mi´dzynarodowej, której stronà jest
Rzeczpospolita Polska, dotyczàcej wdro˝enia
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lub realizacji przedsi´wzi´cia przez strony tej
umowy, je˝eli umowa ta przewiduje inne ni˝
ustawa procedury udzielania zamówieƒ;
2) zamówieƒ Narodowego Banku Polskiego zwiàzanych z:
a) wykonywaniem zadaƒ dotyczàcych realizacji
polityki pieni´˝nej, a w szczególnoÊci zamówieƒ
na us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, sprzeda˝à, kupnem i transferem papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych,
b) obrotem papierami wartoÊciowymi emitowanymi przez Skarb Paƒstwa,
c) obs∏ugà zarzàdzania d∏ugiem krajowym i zad∏u˝eniem zagranicznym,
d) emisjà znaków pieni´˝nych i gospodarkà tymi
znakami;
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarzàdzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem z∏ota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeƒ pieni´˝nych;
3) zamówieƒ, których przedmiotem sà:
a) us∏ugi arbitra˝owe lub pojednawcze,
b) us∏ugi Narodowego Banku Polskiego,
c) us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczone drogà satelitarnà,
d) us∏ugi telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne,
e) us∏ugi w zakresie badaƒ naukowych i prac rozwojowych, z wyjàtkiem us∏ug w ca∏oÊci op∏acanych przez zamawiajàcego, zamawianych w celu prowadzenia jego w∏asnej dzia∏alnoÊci, których rezultaty stanowià wy∏àcznie jego w∏asnoÊç,
f) uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami,
technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e
dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju
i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z póên. zm.1)),
g) nabycie praw do transmisji programów przez
nadawców radiowych lub telewizyjnych,
h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie w∏asnoÊci i innych praw do nieruchomoÊci,
j) us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, obrotem
lub transferem papierów wartoÊciowych;
4) umów z zakresu prawa pracy;
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.
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5) zamówieƒ obj´tych tajemnicà paƒstwowà zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo je˝eli wymaga tego istotny interes bezpieczeƒstwa paƒstwa;
6) zamówieƒ na us∏ugi udzielane innemu zamawiajàcemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wy∏àczne prawo do Êwiadczenia
tych us∏ug;
7) przyznawania dotacji ze Êrodków publicznych, je˝eli dotacje te sà przyznawane na podstawie
ustaw;
8) zamówieƒ i konkursów, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
6 000 euro.
Art. 5. 1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem sà us∏ugi:
1) w zakresie ochrony, z wyjàtkiem zwiàzanych z konwojowaniem pieni´dzy i kosztownoÊci,
2) socjalne,
3) hotelarskie,
4) restauracyjne,
5) transportu kolejowego,
6) transportu morskiego i ˝eglugi Êródlàdowej,
7) prawnicze,
8) w zakresie doradztwa personalnego,
9) w zakresie szkolenia,
10) zdrowotne,
11) w zakresie kultury,
12) w zakresie sportu i rekreacji,
13) detektywistyczne
— zamawiajàcy mo˝e nie stosowaç przepisów ustawy
dotyczàcych wst´pnych og∏oszeƒ informacyjnych, terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny
ofert na podstawie w∏aÊciwoÊci wykonawcy oraz innych ni˝ dotyczàce wartoÊci zamówienia przes∏anek
wyboru trybu negocjacji z og∏oszeniem, negocjacji
bez og∏oszenia, zapytania o cen´, a dla zamówieƒ
okreÊlonych w pkt 3—13 równie˝ przes∏anek wyboru
trybu zamówienia z wolnej r´ki oraz obowiàzku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”.
2. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie us∏ugi, o których mowa w ust. 1, oraz inne us∏ugi, dostawy
lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje si´ przepisy dotyczàce tego przedmiotu zamówienia, którego wartoÊciowy udzia∏ w danym zamówieniu
jest najwi´kszy.
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3. Zamawiajàcy nie mo˝e w celu unikni´cia procedur udzielania zamówieƒ okreÊlonych ustawà ∏àczyç
innych zamówieƒ z us∏ugami, o których mowa
w ust. 1.
Art. 6. 1. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi albo roboty budowlane oraz
us∏ugi, do udzielenia zamówienia stosuje si´ przepisy
dotyczàce tego przedmiotu zamówienia, którego wartoÊciowy udzia∏ w danym zamówieniu jest najwi´kszy.
2. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi polegajàce na rozmieszczeniu lub
instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do
udzielenia takiego zamówienia stosuje si´ przepisy
dotyczàce dostaw.
3. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie roboty budowlane oraz dostawy niezb´dne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si´
przepisy dotyczàce robót budowlanych.
Rozdzia∏ 2
Zasady udzielania zamówieƒ
Art. 7. 1. Zamawiajàcy przygotowuje i przeprowadza post´powanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniajàcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców.
2. CzynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamówienia wykonujà osoby zapewniajàce bezstronnoÊç
i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela si´ wy∏àcznie wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 8. 1. Post´powanie o udzielenie zamówienia
jest jawne.
2. Zamawiajàcy mo˝e ograniczyç dost´p do informacji zwiàzanych z post´powaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach okreÊlonych w ustawie.
Art. 9. 1. Post´powanie o udzielenie zamówienia,
z zastrze˝eniem wyjàtków okreÊlonych w ustawie, prowadzi si´ z zachowaniem formy pisemnej.
2. Post´powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si´ w j´zyku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia, oÊwiadczeƒ, oferty oraz innych dokumentów równie˝ w jednym z j´zyków powszechnie
u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym lub j´zyku
kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia sà przetarg nieograniczony oraz przetarg
ograniczony.
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2. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie negocjacji z og∏oszeniem, negocjacji bez og∏oszenia, zamówienia z wolnej r´ki, zapytania o cen´ albo
aukcji elektronicznej tylko w przypadkach okreÊlonych
w ustawie.
Rozdzia∏ 3
Og∏oszenia
Art. 11. 1. Og∏oszenia, o których mowa w ustawie,
przekazywane Prezesowi Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich publikuje
si´ odpowiednio w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych
oraz w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.
2. Og∏oszenia przekazywane Prezesowi Urz´du publikuje si´ w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych w terminie 10 dni od dnia dor´czenia do Urz´du Zamówieƒ
Publicznych, zwanego dalej „Urz´dem”.
3. Prezes Urz´du wzywa do sprostowania og∏oszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, je˝eli og∏oszenie nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w przepisach ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ oraz
w przepisach rozporzàdzenia wydanego na podstawie
ust. 6. Sprostowania przekazane Prezesowi Urz´du
publikuje si´ w formie obwieszczenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych w terminie 10 dni od dnia dor´czenia do Urz´du.
4. Prezes Urz´du z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek zamawiajàcego prostuje niezw∏ocznie, w formie
obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, b∏´dy w og∏oszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych polegajàce
na niezgodnoÊci tego og∏oszenia z treÊcià og∏oszenia
przekazanego przez zamawiajàcego do publikacji.
5. Prezes Urz´du, na wniosek zamawiajàcego, mo˝e w uzasadnionych przypadkach opublikowaç w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych og∏oszenie, którego
publikacja ze wzgl´du na wartoÊç zamówienia nie jest
obowiàzkowa.
6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi
Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, majàc na wzgl´dzie rodzaj og∏oszenia
oraz wartoÊç zamówienia albo konkursu.
Art. 12. 1. Prezesowi Urz´du og∏oszenia przekazuje si´ pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej Urz´du.
2. Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia przekazuje si´ pisemnie, faksem
lub drogà elektronicznà.
3. Zamawiajàcy jest obowiàzany udokumentowaç
dzieƒ przekazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du oraz
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w szczególnoÊci przechowywaç dowód jego
nadania.
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Art. 13. 1. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie
z obowiàzujàcymi zamawiajàcego przepisami, statutem lub umowà, a w przypadku zamawiajàcych, którzy
nie sporzàdzajà planu finansowego — raz w roku,
przekazuje Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich wst´pne og∏oszenie informacyjne o planowanych w ciàgu nast´pnych 12 miesi´cy zamówieniach, których wartoÊç dla:
1) robót budowlanych — przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro;
2) dostaw — zsumowana w ramach danej grupy
okreÊlonej w rozporzàdzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
str. 1 i n.), zwanym dalej „Wspólnym S∏ownikiem
Zamówieƒ”, przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro;
3) us∏ug — zsumowana w ramach danej kategorii
Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC) okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro.
2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich przekazuje si´ Prezesowi Urz´du.
DZIA¸ II
Post´powanie o udzielenie zamówienia
Rozdzia∏ 1
Zamawiajàcy i wykonawcy
Art. 14. Do czynnoÊci podejmowanych przez zamawiajàcego i wykonawców w post´powaniu o udzielenie zamówienia stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z póên. zm.2)), je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
Art. 15. 1. Post´powanie o udzielenie zamówienia
przygotowuje i przeprowadza zamawiajàcy.
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151.
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2. Zamawiajàcy mo˝e powierzyç przygotowanie
albo przygotowanie i przeprowadzenie post´powania
o udzielenie zamówienia w∏asnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, dzia∏ajà jako pe∏nomocnicy zamawiajàcego.
Art. 16. 1. Zamawiajàcy mogà wspólnie przeprowadziç post´powanie i udzieliç zamówienia, wyznaczajàc spoÊród siebie zamawiajàcego upowa˝nionego
do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. Prezes Rady Ministrów mo˝e wyznaczyç, w drodze zarzàdzenia, spoÊród podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych jednostk´ organizacyjnà w∏aÊciwà do
przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
3. Minister kierujàcy dzia∏em administracji rzàdowej mo˝e wyznaczyç, w drodze zarzàdzenia, spoÊród
podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych jednostk´
organizacyjnà w∏aÊciwà do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
4. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e wyznaczyç spoÊród podleg∏ych samorzàdowych jednostek organizacyjnych jednostk´ organizacyjnà w∏aÊciwà do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
5. Przepisy dotyczàce zamawiajàcego stosuje si´
odpowiednio do zamawiajàcych, o których mowa
w ust. 1.
Art. 17. 1. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia podlegajà wy∏àczeniu, je˝eli:
1) ubiegajà si´ o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub sà zwiàzane z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcà, jego
zast´pcà prawnym lub cz∏onkami organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia;
3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia pozostawa∏y
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcà lub
by∏y cz∏onkami organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegajàcych si´
o udzielenie zamówienia;
4) pozostajà z wykonawcà w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci tych osób;
5) zosta∏y prawomocnie skazane za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie
zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´p-
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stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.
2. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu
o udzielenie zamówienia sk∏adajà, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania, pisemne
oÊwiadczenie o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1.
3. CzynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia podj´te przez osob´ podlegajàcà wy∏àczeniu
po powzi´ciu przez nià wiadomoÊci o okolicznoÊciach,
o których mowa w ust. 1, powtarza si´, z wyjàtkiem
otwarcia ofert oraz innych czynnoÊci faktycznych niewp∏ywajàcych na wynik post´powania.
Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiajàcego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia odpowiadajà tak˝e inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynnoÊci w post´powaniu oraz czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem post´powania. Kierownik zamawiajàcego
mo˝e powierzyç pisemnie wykonywanie zastrze˝onych dla niego czynnoÊci, okreÊlonych w niniejszym
rozdziale, pracownikom zamawiajàcego.
3. Je˝eli przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odr´bnych jest zastrze˝one dla organu innego
ni˝ kierownik zamawiajàcego, przepisy dotyczàce kierownika zamawiajàcego stosuje si´ odpowiednio do
tego organu.
Art. 19. 1. Kierownik zamawiajàcego powo∏uje komisj´ do przeprowadzenia post´powania o udzielenie
zamówienia, zwanà dalej „komisjà przetargowà”, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, kierownik zamawiajàcego mo˝e powo∏aç komisj´ przetargowà. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´.
3. Komisja przetargowa mo˝e mieç charakter sta∏y
lub byç powo∏ywana do przygotowania i przeprowadzenia okreÊlonych post´powaƒ.
Art. 20. 1. Komisja przetargowa jest zespo∏em pomocniczym kierownika zamawiajàcego powo∏ywanym do oceny spe∏niania przez wykonawców warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert.
2. Kierownik zamawiajàcego mo˝e tak˝e powierzyç komisji przetargowej dokonanie innych, ni˝ okreÊlone w ust. 1, czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie
zamówienia oraz czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem post´powania o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio.
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3. Komisja przetargowa w szczególnoÊci przedstawia kierownikowi zamawiajàcego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty, a tak˝e w zakresie, o którym
mowa w ust. 1, wyst´puje z wnioskiem o uniewa˝nienie post´powania o udzielenie zamówienia.
Art. 21. 1. Cz∏onków komisji przetargowej powo∏uje i odwo∏uje kierownik zamawiajàcego.
2. Komisja przetargowa sk∏ada si´ z co najmniej
trzech osób.
3. Kierownik zamawiajàcego okreÊla organizacj´,
sk∏ad, tryb pracy oraz zakres obowiàzków cz∏onków
komisji przetargowej, majàc na celu zapewnienie
sprawnoÊci jej dzia∏ania, indywidualizacji odpowiedzialnoÊci jej cz∏onków za wykonywane czynnoÊci
oraz przejrzystoÊci jej prac.
4. Je˝eli dokonanie okreÊlonych czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomoÊci
specjalnych, kierownik zamawiajàcego, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, mo˝e
powo∏aç bieg∏ych. Przepis art. 17 stosuje si´.
Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogà ubiegaç
si´ wykonawcy, którzy:
1) posiadajà uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ;
2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz
potencja∏ techniczny, a tak˝e dysponujà osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajàcej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegajà wykluczeniu
o udzielenie zamówienia.

z

post´powania

2. Zamawiajàcy nie mo˝e okreÊlaç warunków
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia
w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´.
Art. 23. 1. Wykonawcy mogà wspólnie ubiegaç si´
o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiajà pe∏nomocnika do reprezentowania ich w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w post´powaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczàce wykonawcy stosuje si´ odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
Art. 24. 1. Z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´:
1) wykonawców, którzy w ciàgu ostatnich 3 lat przed
wszcz´ciem post´powania wyrzàdzili szkod´ nie
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wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je nienale˝ycie, a szkoda ta nie zosta∏a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz´cia post´powania, chyba ˝e
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnoÊci;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj´ lub których upad∏oÊç og∏oszono;
3) wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne, z wyjàtkiem przypadków
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci
lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za
przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione
w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;
5) spó∏ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;
6) spó∏ki partnerskie, których partnera lub cz∏onka zarzàdu prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie
zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;
7) spó∏ki komandytowe oraz spó∏ki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku
z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo
pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;
8) osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka organu zarzàdzajàcego prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ zakaz ubiegania si´ o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary;
10) wykonawców, którzy nie spe∏niajà warunków
udzia∏u w post´powaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1—3.
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2. Z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´ równie˝ wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem prowadzonego post´powania lub pos∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia oferty osobami
uczestniczàcymi w dokonywaniu tych czynnoÊci,
z wyjàtkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, je˝eli przedmiotem
post´powania o udzielenie zamówienia sà prace
projektowe wynikajàce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzàdzonych
przez tych autorów;
2) z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na
wynik prowadzonego post´powania;
3) nie z∏o˝yli oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków
udzia∏u w post´powaniu lub dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych warunków;
4) nie wnieÊli wadium, w tym równie˝ na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà, lub nie zgodzili si´ na
przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà.
3. Zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawc´ o wykluczeniu z post´powania o udzielenie zamówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofert´ wykonawcy wykluczonego uznaje si´ za
odrzuconà.
Art. 25. W post´powaniu o udzielenie zamówienia
zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wy∏àcznie
oÊwiadczeƒ i dokumentów niezb´dnych do przeprowadzenia post´powania, wskazanych w og∏oszeniu,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do sk∏adania ofert.
Art. 26. 1. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków
udzia∏u w post´powaniu, je˝eli wartoÊç zamówienia
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
60 000 euro.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu.
3. Zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy
w wyznaczonym terminie nie z∏o˝yli dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu, do uzupe∏nienia tych dokumentów w okreÊlonym terminie, je˝eli ich nieuzupe∏nienie skutkowa∏oby uniewa˝nieniem post´powania.
4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy, majàc na wzgl´dzie, ˝e potwierdzeniem spe∏niania tych warunków mo˝e byç zamiast
dokumentu równie˝ oÊwiadczenie z∏o˝one przed w∏aÊciwym organem oraz ˝e potwierdzeniem niekaralno-
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Êci wykonawcy mo˝e byç w szczególnoÊci informacja
z Krajowego Rejestru Karnego.
Art. 27. 1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których wartoÊç przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, oÊwiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajàcy
i wykonawcy przekazujà pisemnie.
2. OÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocà teleksu, telefaksu lub
drogà elektronicznà uwa˝a si´ za z∏o˝one w terminie,
je˝eli ich treÊç dotar∏a do adresata przed up∏ywem terminu i zosta∏a niezw∏ocznie potwierdzona pisemnie.
Art. 28. 1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, oÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajàcy i wykonawcy przekazujà, zgodnie z wyborem
zamawiajàcego, pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà.
2. Je˝eli zamawiajàcy lub wykonawca przekazujà
dokumenty lub informacje, o których mowa w ust. 1,
faksem lub drogà elektronicznà, ka˝da ze stron na ˝àdanie drugiej niezw∏ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania dokumentów
oraz informacji, o których mowa w ust. 1, drogà elektronicznà nie mo˝e ograniczaç konkurencji.
Rozdzia∏ 2
Przygotowanie post´powania
Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje si´
w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy, za pomocà
dostatecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych okreÊleƒ,
uwzgl´dniajàc wszystkie wymagania i okolicznoÊci
mogàce mieç wp∏yw na sporzàdzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç
w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´.
3. Przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, chyba ˝e jest to uzasadnione specyfikà
przedmiotu zamówienia lub zamawiajàcy nie mo˝e
opisaç przedmiotu zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ, a wskazaniu takiemu towarzyszà wyrazy „lub równowa˝ne” lub inne równoznaczne wyrazy.
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1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) Polskie Normy przenoszàce normy europejskie;
4) normy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
przenoszàce europejskie normy zharmonizowane;
5) Polskie Normy wprowadzajàce normy mi´dzynarodowe;
6) Polskie Normy;
7) polskie aprobaty techniczne.
3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od opisywania
przedmiotu zamówienia z uwzgl´dnieniem Polskich
Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizowane, europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych, je˝eli:
1) nie zawierajà one ˝adnych wymagaƒ dotyczàcych
zapewnienia zgodnoÊci z wymaganiami zasadniczymi;
2) ich stosowanie nak∏ada∏oby na zamawiajàcego
obowiàzek u˝ywania wyrobów niewspó∏dzia∏ajàcych z ju˝ stosowanymi urzàdzeniami lub
3) ich stosowanie nie by∏oby w∏aÊciwe ze wzgl´du na
innowacyjny charakter przedmiotu zamówienia.
4. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje si´ nazwy i kody okreÊlone we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ.
Art. 31. 1. Zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocà dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.
2. Je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia za pomocà
programu funkcjonalno-u˝ytkowego.
3. Program funkcjonalno-u˝ytkowy obejmuje opis
zadania budowlanego, w którym podaje si´ przeznaczenie ukoƒczonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materia∏owe i funkcjonalne.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres i form´:
1) dokumentacji projektowej,

Art. 30. 1. Zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia za pomocà cech technicznych i jakoÊciowych,
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizowane.

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizowane uwzgl´dnia
si´:

— majàc na wzgl´dzie rodzaj robót budowlanych,
a tak˝e nazwy i kody Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ.

3) programu funkcjonalno-u˝ytkowego
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Poz. 177

Art. 32. 1. Podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest ca∏kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone
przez zamawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià.

Art. 34. 1. Podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy powtarzajàce si´ okresowo
jest, zgodnie z wyborem zamawiajàcego, ∏àczna wartoÊç zamówieƒ:

2. Zamawiajàcy nie mo˝e w celu unikni´cia stosowania przepisów ustawy dzieliç zamówienia na cz´Êci
lub zani˝aç jego wartoÊci.

1) na us∏ugi nale˝àce do tej samej kategorii lub dostawy nale˝àce do tej samej grupy okreÊlonej we
Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ, udzielonych
w terminie poprzednich 12 miesi´cy lub w poprzednim roku bud˝etowym, z uwzgl´dnieniem
zmian iloÊciowych zamawianych us∏ug lub dostaw
oraz prognozowanego na dany rok Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, albo

3. Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartoÊci zamówienia uwzgl´dnia si´ wartoÊç zamówieƒ uzupe∏niajàcych.
4. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych albo udziela zamówienia
w cz´Êciach, z których ka˝da stanowi przedmiot odr´bnego post´powania, wartoÊcià zamówienia jest
∏àczna wartoÊç poszczególnych cz´Êci zamówienia.

2) których zamawiajàcy zamierza udzieliç w terminie
12 miesi´cy nast´pujàcych po pierwszej us∏udze
lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy
w sprawie zamówienia publicznego, je˝eli jest on
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

5. Je˝eli wyodr´bniona jednostka organizacyjna
zamawiajàcego posiadajàca samodzielnoÊç finansowà udziela zamówienia zwiàzanego z jej w∏asnà dzia∏alnoÊcià, wartoÊç udzielanego zamówienia ustala si´
odr´bnie od wartoÊci zamówieƒ udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiajàcego posiadajàce samodzielnoÊç finansowà.

2. Wybór podstawy ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy powtarzajàce si´ okresowo
nie mo˝e byç dokonany w celu unikni´cia stosowania
przepisów ustawy.

Art. 33. 1. WartoÊç zamówienia na roboty budowlane ustala si´ na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporzàdzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo
na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, je˝eli 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 okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
2. Przy obliczaniu wartoÊci zamówienia na roboty
budowlane uwzgl´dnia si´ tak˝e wartoÊç dostaw zwiàzanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiajàcego do dyspozycji wykonawcy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) metody i podstawy sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego,
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych okreÊlonych w programie
funkcjonalno-u˝ytkowym
— uwzgl´dniajàc dane techniczne, technologiczne
i organizacyjne, majàce wp∏yw na wartoÊç zamówienia.

3. Je˝eli zamówienia, o którym mowa w ust. 1,
udziela si´ na czas nieoznaczony, podstawà ustalenia
wartoÊci zamówienia jest wartoÊç ustalona zgodnie
z ust. 1, z uwzgl´dnieniem okresu 48 miesi´cy wykonywania zamówienia.
4. Je˝eli zamówienie obejmuje us∏ugi bankowe
lub inne us∏ugi finansowe, wartoÊcià zamówienia sà
op∏aty, prowizje, odsetki i inne podobne Êwiadczenia.
5. Je˝eli zamówienie na us∏ugi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartoÊci zamówienia uwzgl´dnia si´ najwi´kszy mo˝liwy zakres tego zamówienia z uwzgl´dnieniem prawa opcji.
Art. 35. 1. Ustalenia wartoÊci zamówienia dokonuje si´ nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem
wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli przedmiotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi,
oraz nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli
przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane.
2. Je˝eli po ustaleniu wartoÊci zamówienia nastàpi∏a zmiana okolicznoÊci majàcych wp∏yw na dokonane ustalenie, zamawiajàcy przed wszcz´ciem post´powania dokonuje zmiany wartoÊci zamówienia.
3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa
lata okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, Êredni kurs z∏otego w stosunku do euro stanowiàcy podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ, uwzgl´dniajàc Êredni kurs
euro og∏aszany przez Narodowy Bank Polski w ciàgu
ostatnich 24 miesi´cy.
Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) oraz adres zamawiajàcego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
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3) opis przedmiotu zamówienia;
4) opis cz´Êci zamówienia, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych;
5) informacj´ o przewidywanych zamówieniach uzupe∏niajàcych, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7;
6) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych
oraz minimalne warunki, jakim muszà odpowiadaç oferty wariantowe, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza ich sk∏adanie;
7) termin wykonania zamówienia;
8) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
9) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie
majà dostarczyç wykonawcy w celu potwierdzenia
spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;
10) informacj´ o sposobie porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawcami oraz przekazywania
oÊwiadczeƒ i dokumentów, z podaniem adresu
poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajàcego, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza porozumiewanie si´ drogà elektronicznà;
11) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si´ z wykonawcami;
12) wymagania dotyczàce wadium;
13) termin zwiàzania ofertà;
14) opis sposobu przygotowywania ofert;
15) miejsce oraz termin sk∏adania i otwarcia ofert;
16) opis sposobu obliczenia ceny;
17) informacje dotyczàce walut obcych, w jakich mogà byç prowadzone rozliczenia mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà;
18) opis kryteriów, którymi zamawiajàcy b´dzie si´
kierowa∏ przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert;
19) informacj´ o formalnoÊciach, jakie powinny zostaç
dope∏nione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
20) wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego
wykonania umowy;
21) istotne dla stron postanowienia, które zostanà
wprowadzone do treÊci zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy, aby zawar∏ z nim umow´ w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach;

Poz. 177

22) pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych wykonawcy w toku post´powania o udzielenie zamówienia.
2. W post´powaniach, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
60 000 euro, specyfikacja istotnych warunków zamówienia mo˝e nie zawieraç informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 12, 17, 19 i 20.
3. Zamawiajàcy ˝àda wskazania przez wykonawc´
w ofercie cz´Êci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyç podwykonawcom.
4. Zamawiajàcy mo˝e okreÊliç w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która cz´Êç zamówienia
nie mo˝e byç powierzona podwykonawcom.
Art. 37. Specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia przekazuje si´ nieodp∏atnie, z zastrze˝eniem
art. 42 ust. 2.
Art. 38. 1. Wykonawca mo˝e zwróciç si´ do zamawiajàcego o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiajàcy jest obowiàzany
niezw∏ocznie udzieliç wyjaÊnieƒ, chyba ˝e proÊba
o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji wp∏yn´∏a do zamawiajàcego na mniej ni˝ 6 dni przed terminem sk∏adania ofert.
2. Zamawiajàcy jednoczeÊnie przekazuje treÊç wyjaÊnienia wszystkim wykonawcom, którym dor´czono
specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania êród∏a zapytania.
3. Zamawiajàcy mo˝e zwo∏aç zebranie wszystkich
wykonawców w celu wyjaÊnienia wàtpliwoÊci dotyczàcych treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporzàdza informacj´ zawierajàcà zg∏oszone na zebraniu zapytania o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania êróde∏ zapytaƒ. Informacj´ z zebrania
dor´cza si´ niezw∏ocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e w ka˝dym czasie, przed up∏ywem
terminu do sk∏adania ofert, zmodyfikowaç treÊç specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonanà
w ten sposób modyfikacj´ przekazuje si´ niezw∏ocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia.
5. Modyfikacja treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mo˝e dotyczyç kryteriów oceny
ofert, z zastrze˝eniem art. 58, a tak˝e warunków udzia∏u w post´powaniu oraz sposobu oceny ich spe∏niania.
6. Zamawiajàcy przed∏u˝a termin sk∏adania ofert
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajàcych z modyfikacji treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze˝eniem ust. 7. O przed∏u˝eniu terminu sk∏adania
ofert zamawiajàcy niezw∏ocznie zawiadamia wszyst-
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kich wykonawców, którym przekazano specyfikacj´
istotnych warunków zamówienia.
7. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi —
130 000 euro, czas niezb´dny do wprowadzenia zmian
w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.
Rozdzia∏ 3
Tryby udzielania zamówieƒ
Oddzia∏ 1

Poz. 177

2) nie mo˝e zawieraç informacji innych ni˝ przekazane Prezesowi Urz´du, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj´ o dniu jego przekazania Prezesowi Urz´du, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Art. 41. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa
w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia;

Przetarg nieograniczony

Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia
zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
og∏oszenie o zamówieniu oferty mogà sk∏adaç wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Art. 40. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie
w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczajàc
og∏oszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli posiada takà stron´.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o zamówieniu Prezesowi
Urz´du.
3. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi —
130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie
o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o zamówieniu równie˝ Prezesowi Urz´du.
4. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi —
5 000 000 euro, zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie
o zamówieniu równie˝ w dzienniku lub czasopiÊmie
o zasi´gu ogólnopolskim.
5. Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie
o zamówieniu równie˝ w inny sposób.
6. Og∏oszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dost´pnym w siedzibie zamawiajàcego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim lub w inny sposób:
1) nie mo˝e zostaç odpowiednio zamieszczone lub
opublikowane przed dniem jego przekazania Prezesowi Urz´du, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

3) okreÊlenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tak˝e jej cen´, je˝eli jej udost´pnienie jest odp∏atne;
4) opis przedmiotu oraz wielkoÊci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych;
5) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
8) informacj´ na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin sk∏adania ofert;
11) termin zwiàzania ofertà.
Art. 42. 1. Zamawiajàcy przekazuje wykonawcy
specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku
o jej przekazanie.
2. Cena, jakiej wolno ˝àdaç za specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia, mo˝e pokrywaç jedynie
koszty jej druku oraz przekazania.
Art. 43. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
60 000 euro, zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania
ofert z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, termin
sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia
przekazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du.
3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug —
130 000 euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç
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krótszy ni˝ 52 dni od dnia przekazania og∏oszenia
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin sk∏adania ofert nie
krótszy ni˝ 37 dni, je˝eli informacja o tym zamówieniu
zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym zamówieƒ planowanych w terminie
12 miesi´cy, przekazanym co najmniej na 52 dni przed
dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu odpowiednio:
1) Prezesowi Urz´du;
2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Art. 44. Wykonawca sk∏ada wraz z ofertà oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu, a je˝eli zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych warunków, równie˝ te dokumenty.

Poz. 177

8. Wadium wniesione w pieniàdzu zamawiajàcy
przechowuje na rachunku bankowym.
Art. 46. 1. Zamawiajàcy zwraca niezw∏ocznie wadium, je˝eli:
1) up∏ynà∏ termin zwiàzania ofertà;
2) zawarto umow´ w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale˝ytego wykonania tej umowy;
3) zamawiajàcy uniewa˝ni∏ post´powanie o udzielenie zamówienia, a protesty zosta∏y ostatecznie rozstrzygni´te lub up∏ynà∏ termin do ich wnoszenia.
2. Zamawiajàcy zwraca niezw∏ocznie wadium na
wniosek wykonawcy:
1) który wycofa∏ ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert;
2) który zosta∏ wykluczony z post´powania;
3) którego oferta zosta∏a odrzucona.

Art. 45. 1. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawców
wniesienia wadium, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
60 000 euro.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wniesienia
wadium.
3. Wadium wnosi si´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
4. Zamawiajàcy okreÊla kwot´ wadium w granicach od 0,5 % do 3 % wartoÊci zamówienia.
5. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert
cz´Êciowych, okreÊla kwot´ wadium dla ka˝dej z cz´Êci. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
6. Wadium mo˝e byç wnoszone w jednej lub kilku
nast´pujàcych formach:
1) pieniàdzu;
2) por´czeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,
poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
7. Wadium wnoszone w pieniàdzu wp∏aca si´ przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajàcego.

3. Z∏o˝enie przez wykonawc´, którego oferta zosta∏a odrzucona lub wykluczonego z post´powania,
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem si´ przez wykonawc´ prawa do wniesienia
protestu.
4. Je˝eli wadium wniesiono w pieniàdzu, zamawiajàcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajàcymi
z umowy rachunku bankowego, na którym by∏o ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni´dzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawc´.
5. Zamawiajàcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana:
1) odmówi∏ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÊlonych
w ofercie;
2) nie wniós∏ wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta∏o si´ niemo˝liwe z przyczyn le˝àcych po
stronie wykonawcy.
Oddzia∏ 2
Przetarg ograniczony

Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne
og∏oszenie o zamówieniu, wykonawcy sk∏adajà wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu, a oferty
mogà sk∏adaç wykonawcy zaproszeni do sk∏adania
ofert.
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Art. 48. 1. Do wszcz´cia post´powania w trybie
przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje si´
odpowiednio.
2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa
w art. 47, zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych;
4) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie
majà dostarczyç wykonawcy w celu potwierdzenia
spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;
8) liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do
sk∏adania ofert;
9) informacj´ na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu.
Art. 49. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
60 000 euro, zamawiajàcy w og∏oszeniu o zamówieniu
wyznacza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w przetargu z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie wymaganych
dokumentów, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, termin
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w przetargu ograniczonym nie mo˝e byç krótszy ni˝
37 dni od dnia przekazania Prezesowi Urz´du og∏oszenia o zamówieniu.
3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug —
130 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni od dnia przekazania Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia o zamówieniu.
4. Je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e, w przypadkach, o których
mowa w ust. 2 i 3, wyznaczyç krótszy termin sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu
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ograniczonym, jednak nie krótszy ni˝ 15 dni. W takim
przypadku og∏oszenia przekazuje si´ Prezesowi Urz´du faksem lub za pomocà formularza umieszczanego
na stronie internetowej Urz´du, a Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich — faksem lub
drogà elektronicznà.
Art. 50. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udzia∏u w przetargu ograniczonym wykonawca sk∏ada
oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu, a je˝eli zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków, równie˝ te dokumenty.
Art. 51. 1. Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania
ofert wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u
w post´powaniu, w liczbie okreÊlonej w og∏oszeniu
zapewniajàcej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5 i nie
wi´kszej ni˝ 20.
2. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, jest wi´ksza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwy˝szà
ocen´ spe∏niania tych warunków.
3. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, jest mniejsza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu o zamówieniu, zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wszystkich wykonawców
spe∏niajàcych te warunki.
4. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przekazuje wykonawcy specyfikacj´ istotnych
warunków zamówienia oraz wskazuje dzieƒ i miejsce
opublikowania og∏oszenia o zamówieniu, o którym
mowa w art. 47. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 9 nie
stosuje si´.
Art. 52. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
60 000 euro, zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania
ofert z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, termin
sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 40 dni od dnia
przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin sk∏adania ofert nie
krótszy ni˝ 26 dni, je˝eli informacja o tym zamówieniu
zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym zamówieƒ planowanych w terminie
12 miesi´cy, przekazanym co najmniej na 52 dni przed
dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu:
1) Prezesowi Urz´du;
2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich — w przypadku gdy wartoÊç zamówienia
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przekracza dla dostaw lub us∏ug wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro, a dla robót budowlanych — 5 000 000 euro.
4. Je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e w przypadkach, o których
mowa w ust. 2, wyznaczyç krótszy termin sk∏adania
ofert, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝
10 dni.
Art. 53. Do przetargu ograniczonego stosuje si´
przepisy art. 45 i 46.
Oddzia∏ 3
Negocjacje z og∏oszeniem
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1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej
jego zastosowania;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych;
4) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz
z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;

Art. 54. Negocjacje z og∏oszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym og∏oszeniu
o zamówieniu, zamawiajàcy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi
przez siebie wykonawcami, a nast´pnie zaprasza ich
do sk∏adania ofert.

7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie
majà dostarczyç wykonawcy w celu potwierdzenia
spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;

Art. 55. 1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia
w trybie negocjacji z og∏oszeniem, je˝eli zachodzi co
najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:

9) informacj´ na temat wadium;

8) liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do
negocjacji;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

1) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie
przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub
wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne
warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób
zmienione;

11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu.

2) w wyjàtkowych sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane lub us∏ugi, których charakter lub zwiàzane z nimi ryzyko uniemo˝liwia wczeÊniejsze dokonanie ich wyceny;

Art. 57. 1. Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, w liczbie, okreÊlonej w og∏oszeniu, zapewniajàcej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi — 5 000 000 euro, nie
mniejszej ni˝ 7.

3) nie mo˝na z góry okreÊliç szczegó∏owych cech zamawianych us∏ug w taki sposób, aby umo˝liwiç
wybór najkorzystniejszej oferty;
4) przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane
prowadzone wy∏àcznie w celach badawczych, doÊwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju;
5) wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi —
5 000 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji z og∏oszeniem wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urz´du,
wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 56. 1. Do wszcz´cia post´powania w trybie negocjacji z og∏oszeniem przepisy art. 40 stosuje si´ odpowiednio.
2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa
w art. 54, zawiera co najmniej:

3. Do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w negocjacjach z og∏oszeniem przepisy art. 49
i 50 stosuje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, jest wi´ksza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy otrzymali najwy˝szà ocen´
spe∏niania tych warunków.
3. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, jest mniejsza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te warunki.
4. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiajàcy
przekazuje specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 13 i 15 nie
stosuje si´.
5. Wszelkie wymagania, wyjaÊnienia i informacje,
a tak˝e dokumenty zwiàzane z negocjacjami sà przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
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6. Prowadzone negocjacje majà charakter poufny.
˚adna ze stron nie mo˝e bez zgody drugiej strony
ujawniç informacji technicznych i handlowych zwiàzanych z negocjacjami.
Art. 58. Zamawiajàcy mo˝e przed zaproszeniem do
sk∏adania ofert dokonaç zmiany b´dàcych przedmiotem negocjacji wymagaƒ technicznych i jakoÊciowych
dotyczàcych przedmiotu zamówienia oraz warunków
umowy w sprawie zamówienia publicznego okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a tak˝e zmieniç kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.
Art. 59. 1. Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania
ofert wykonawców, z którymi prowadzi∏ negocjacje.
2. W zaproszeniu do sk∏adania ofert zamawiajàcy
informuje wykonawców o:
1) dniu i miejscu opublikowania og∏oszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 54;
2) dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) miejscu i terminie sk∏adania oraz otwarcia ofert;
4) obowiàzku wniesienia wadium;
5) terminie zwiàzania ofertà.
3. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do
sk∏adania ofert.
Art. 60. Do negocjacji z og∏oszeniem stosuje si´
przepisy art. 45 i 46.

Poz. 177

3) przedmiotem zamówienia sà rzeczy wytwarzane
wy∏àcznie w celach badawczych, doÊwiadczalnych
lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku
lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju;
4) ze wzgl´du na pilnà potrzeb´ udzielenia zamówienia niewynikajàcà z przyczyn le˝àcych po stronie
zamawiajàcego, której wczeÊniej nie mo˝na by∏o
przewidzieç, nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urz´du, wyra˝onej
w drodze decyzji administracyjnej.
3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug —
130 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 wymaga równie˝
uprzedniego przekazania Komisji Europejskiej informacji o uniewa˝nieniu post´powania.
Art. 63. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie
w trybie negocjacji bez og∏oszenia, przekazujàc wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
2. Zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych;

Oddzia∏ 4
Negocjacje bez og∏oszenia

Art. 61. Negocjacje bez og∏oszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego
z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nast´pnie
zaprasza ich do sk∏adania ofert.
Art. 62. 1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia
w trybie negocjacji bez og∏oszenia, je˝eli zachodzi co
najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:
1) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie
przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub
wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne
warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób
zmienione;
2) zosta∏ przeprowadzony konkurs, o którym mowa
w art. 99, w którym nagrodà by∏o zaproszenie do
negocjacji bez og∏oszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;

3) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
6) okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej
jego zastosowania;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiajàcym.
3. Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniajàcej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug —
5 000 000 euro, nie mniejszej ni˝ 7, chyba ˝e ze wzgl´du na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogàcych je wykonaç jest mniejsza, jednak nie mniejsza ni˝ 2.
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4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1
pkt 1, zamawiajàcy zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym.
Przepis ust. 3 stosuje si´.
Art. 64. 1. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na
przygotowanie i z∏o˝enie oferty.
2. Zapraszajàc do sk∏adania ofert zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy art. 45 ust. 3—8 i art. 46 stosuje si´.
3. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przekazuje specyfikacj´ istotnych warunków
zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje
si´.
Art. 65. Do negocjacji bez og∏oszenia przepisy
art. 57 ust. 5 i 6, art. 58 oraz art. 59 ust. 1 i 2 stosuje
si´ odpowiednio.
Oddzia∏ 5
Zamówienie z wolnej r´ki

Art. 66. Zamówienie z wolnej r´ki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcà.
Art. 67. 1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia
z wolnej r´ki, je˝eli zachodzi co najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:
1) dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane mogà byç
Êwiadczone tylko przez jednego wykonawc´:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych, wynikajàcych z odr´bnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie
dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa
w art. 99, w którym nagrodà by∏o zaproszenie do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkursowej;
3) ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´ niewynikajàcà
z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego,
której nie móg∏ on przewidzieç, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie
mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
4) w prowadzonych kolejno post´powaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno
prowadzone by∏o w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie zosta∏y
z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie oferty zosta∏y
odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie
zosta∏y w istotny sposób zmienione;
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5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych zamówieƒ
dodatkowych, nieobj´tych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczajàcych ∏àcznie 20 % wartoÊci realizowanego zamówienia, niezb´dnych do
jego prawid∏owego wykonania, których wykonanie sta∏o si´ konieczne na skutek sytuacji niemo˝liwej wczeÊniej do przewidzenia, je˝eli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymaga∏oby poniesienia niewspó∏miernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest
uzale˝nione od wykonania zamówienia dodatkowego;
6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych zamówieƒ uzupe∏niajàcych, stanowiàcych nie wi´cej
ni˝ 20 % wartoÊci zamówienia podstawowego
i polegajàcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieƒ, je˝eli zamówienie podstawowe
zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej
okreÊlonego;
7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówieƒ uzupe∏niajàcych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20 % wartoÊci
zamówienia podstawowego i polegajàcych na rozszerzeniu dostawy, je˝eli zmiana wykonawcy powodowa∏aby koniecznoÊç nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowa∏oby niekompatybilnoÊç technicznà lub nieproporcjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytkowaniu i dozorze, je˝eli zamówienie podstawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej
okreÊlonego.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu z wolnej r´ki wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urz´du, wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku zamówieƒ, których przedmiotem sà:
1) dostawy wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie Êcieków do takiej sieci;
2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) dostawy gazu z sieci gazowej;
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4) dostawy ciep∏a z sieci ciep∏owniczej;
5) powszechne us∏ugi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe
(Dz. U. Nr 130, poz. 1188);
6) us∏ugi przewozu kolejowego.
4. W przypadku zamówieƒ, o których mowa
w ust. 3, nie stosuje si´ przepisów art. 19—21, 24,
art. 26 ust. 1—3 i art. 68.
Art. 68. Najpóêniej z zawarciem umowy wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu, a je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
60 000 euro, równie˝ dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje si´ odpowiednio.
Oddzia∏ 6
Zapytanie o cen´

Art. 69. Zapytanie o cen´ to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy kieruje pytanie o cen´
do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza
ich do sk∏adania ofert.
Art. 70. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia
w trybie zapytania o cen´, je˝eli przedmiotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi powszechnie dost´pne
o ustalonych standardach jakoÊciowych, a wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro.
Art. 71. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie
w trybie zapytania o cen´, zapraszajàc do sk∏adania
ofert takà liczb´ wykonawców Êwiadczàcych w ramach prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci dostawy
lub us∏ugi b´dàce przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencj´ oraz wybór najkorzystniejszej
oferty, nie mniej ni˝ 5.
2. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przesy∏a specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 12 i 20 nie
stosuje si´.
Art. 72. 1. Ka˝dy z wykonawców mo˝e zaproponowaç tylko jednà cen´ i nie mo˝e jej zmieniç. Nie prowadzi si´ negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiajàcy udziela zamówienia wykonawcy,
który zaoferowa∏ najni˝szà cen´.
Art. 73. Do zapytania o cen´ przepisy art. 44
i art. 64 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
Oddzia∏ 7
Aukcja elektroniczna

Art. 74. 1. Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia
zamówienia, w którym za pomocà formularza umiesz-
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czonego na stronie internetowej, umo˝liwiajàcego
wprowadzenie niezb´dnych danych w trybie bezpoÊredniego po∏àczenia z tà stronà, wykonawcy sk∏adajà
kolejne korzystniejsze oferty (postàpienia), podlegajàce automatycznej klasyfikacji.
2. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, je˝eli przedmiotem zamówienia sà dostawy powszechnie dost´pne o ustalonych
standardach jakoÊciowych, a wartoÊç zamówienia nie
przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
60 000 euro.
Art. 75. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie
w trybie aukcji elektronicznej, zamieszczajàc og∏oszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz
stronie, na której b´dzie prowadzona aukcja.
2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa
w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;
4) wymagania dotyczàce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urzàdzeƒ informatycznych;
5) sposób post´powania w toku aukcji elektronicznej,
w szczególnoÊci okreÊlenie minimalnych wysokoÊci postàpieƒ;
6) informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej
i czasie ich trwania;
7) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w aukcji elektronicznej;
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamkni´cia
aukcji elektronicznej;
9) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
10) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie
majà dostarczyç wykonawcy w celu potwierdzenia
spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;
11) termin zwiàzania ofertà;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego
wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostanà
wprowadzone do treÊci zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy, aby zawar∏ z nim
umow´ w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
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15) adres strony internetowej, na której b´dzie prowadzona aukcja elektroniczna.

2) je˝eli w ustalonym w og∏oszeniu okresie nie zostanà zg∏oszone nowe postàpienia lub

Art. 76. 1. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji
elektronicznej nie krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia.

3) po zakoƒczeniu ostatniego, ustalonego w og∏oszeniu etapu.

2. Zamawiajàcy dopuszcza do udzia∏u w aukcji
elektronicznej i zaprasza do sk∏adania ofert wszystkich
wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u w post´powaniu, okreÊlajàc w zaproszeniu termin zwiàzania
ofertà wykonawcy, który zaoferuje najni˝szà cen´.
3. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców
wniesienia wadium, w terminie przez niego okreÊlonym, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem terminu
otwarcia aukcji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje si´ odpowiednio.
4. Zamawiajàcy otwiera aukcj´ elektronicznà w terminie okreÊlonym w og∏oszeniu o zamówieniu, z tym
˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 5 dni od dnia
przekazania wykonawcom zaproszenia do sk∏adania
ofert.
Art. 77. Zamawiajàcy i wykonawcy od momentu
otwarcia do momentu zamkni´cia aukcji przekazujà
wnioski, oÊwiadczenia i inne informacje drogà elektronicznà.

2. BezpoÊrednio po zamkni´ciu aukcji elektronicznej zamawiajàcy podaje, pod ustalonym w og∏oszeniu
o zamówieniu adresem internetowym, nazw´ (firm´)
oraz adres wykonawcy, którego ofert´ wybrano.
3. Zamawiajàcy udziela zamówienia wykonawcy,
który zaoferowa∏ najni˝szà cen´.
Art. 81. Do aukcji elektronicznej
art. 36—38 i 82—92 nie stosuje si´.

przepisów

Rozdzia∏ 4
Wybór najkorzystniejszej oferty
Art. 82. 1. Wykonawca mo˝e z∏o˝yç jednà ofert´.
2. Ofert´ sk∏ada si´, pod rygorem niewa˝noÊci,
w formie pisemnej albo, za zgodà zamawiajàcego,
w postaci elektronicznej, opatrzonà bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
3. TreÊç oferty musi odpowiadaç treÊci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Art. 78. 1. Ofert´ sk∏ada si´, pod rygorem niewa˝noÊci, w postaci elektronicznej, opatrzonà bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 83. 1. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç
z∏o˝enia oferty wariantowej, je˝eli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

2. Oferty sk∏adane przez wykonawców podlegajà
automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.

2. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty cz´Êciowej, je˝eli przedmiot zamówienia
jest podzielny.

3. Oferta z∏o˝ona w toku aukcji przestaje wiàzaç,
gdy inny wykonawca z∏o˝y∏ ofert´ korzystniejszà.
Art. 79. 1. Aukcja elektroniczna mo˝e byç jednoetapowa albo wieloetapowa.
2. Zamawiajàcy mo˝e, je˝eli zastrzeg∏ to w og∏oszeniu, po zakoƒczeniu ka˝dego etapu aukcji elektronicznej nie zakwalifikowaç do nast´pnego etapu aukcji
elektronicznej tych wykonawców, którzy nie z∏o˝yli nowych postàpieƒ, informujàc ich o tym niezw∏ocznie.
3. W toku ka˝dego etapu aukcji elektronicznej zamawiajàcy na bie˝àco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji z∏o˝onych przez nich
ofert, liczbie wykonawców bioràcych udzia∏ w ka˝dym
z etapów aukcji elektronicznej, a tak˝e o cenach z∏o˝onych przez nich ofert, z tym ˝e do momentu zamkni´cia aukcji elektronicznej nie ujawnia informacji umo˝liwiajàcych identyfikacj´ wykonawców.
Art. 80. 1. Zamawiajàcy zamyka aukcj´ elektronicznà:
1) w terminie okreÊlonym w og∏oszeniu;

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca mo˝e z∏o˝yç oferty cz´Êciowe na jednà lub wi´cej cz´Êci zamówienia, chyba ˝e zamawiajàcy okreÊli
maksymalnà liczb´ cz´Êci zamówienia, na które oferty
cz´Êciowe mo˝e z∏o˝yç jeden wykonawca.
Art. 84. 1. Wykonawca mo˝e, przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert, zmieniç lub wycofaç ofert´.
2. Ofert´ z∏o˝onà po terminie zwraca si´ bez otwierania po up∏ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Art. 85. 1. Wykonawca jest zwiàzany ofertà do
up∏ywu terminu okreÊlonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jednak nie d∏u˝ej ni˝:
1) 30 dni — je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza
wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
60 000 euro;
2) 90 dni — je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub
us∏ug — 5 000 000 euro;
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3) 60 dni — je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna ni˝
okreÊlona w pkt 1 i 2.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej
7 dni przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà zamawiajàcy mo˝e tylko raz zwróciç si´ do wykonawców
o wyra˝enie zgody na przed∏u˝enie tego terminu
o oznaczony okres, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 30 dni.

Poz. 177

b) je˝eli cen´ jednostkowà podano rozbie˝nie
s∏ownie i liczbà, przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo
podano liczb´ jednostek miar i ten zapis ceny
jednostkowej, który odpowiada dokonanemu
obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne cz´Êci zamówienia:

3. Odmowa wyra˝enia zgody, o której mowa
w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

a) je˝eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen
za cz´Êci zamówienia, przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano ceny za cz´Êci zamówienia,

4. Zgoda wykonawcy na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przed∏u˝eniem okresu wa˝noÊci wadium albo, je˝eli
nie jest to mo˝liwe, z wniesieniem nowego wadium
na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà.

b) je˝eli cen´ za cz´Êç zamówienia podano rozbie˝nie s∏ownie i liczbà, przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

5. Bieg terminu zwiàzania ofertà rozpoczyna si´
wraz z up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
Art. 86. 1. Z zawartoÊcià ofert nie mo˝na zapoznaç
si´ przed up∏ywem terminu otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do ich sk∏adania, z tym ˝e
dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert, jest
dniem ich otwarcia.
3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy podaje kwot´, jakà zamierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje si´ nazwy (firmy)
oraz adresy wykonawców, a tak˝e informacje dotyczàce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p∏atnoÊci zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje si´ niezw∏ocznie wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci z∏o˝onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà negocjacji dotyczàcych z∏o˝onej oferty oraz, z zastrze˝eniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treÊci.
2. Zamawiajàcy poprawia w tekÊcie oferty oczywiste omy∏ki pisarskie oraz omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezw∏ocznie zawiadamiajàc o tym
wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty.
Art. 88. Zamawiajàcy poprawia omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny w nast´pujàcy sposób:
1) w przypadku mno˝enia cen jednostkowych i liczby
jednostek miar:
a) je˝eli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi
ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar,
przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano liczb´ jednostek miar oraz cen´ jednostkowà,

c) je˝eli ani cena za cz´Êç zamówienia podana liczbà, ani podana s∏ownie nie odpowiadajà obliczonej cenie, przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano ceny za cz´Êç zamówienia wyra˝one s∏ownie;
3) w przypadku oferty z cenà okreÊlonà za ca∏y przedmiot zamówienia albo jego cz´Êç (cena rycza∏towa):
a) przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano cen´ rycza∏towà bez wzgl´du na sposób jej obliczenia,
b) je˝eli cena rycza∏towa podana liczbà nie odpowiada cenie rycza∏towej podanej s∏ownie, przyjmuje si´ za prawid∏owà cen´ rycza∏towà podanà s∏ownie,
c) je˝eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen
rycza∏towych, przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano poszczególne ceny rycza∏towe.
Art. 89. 1. Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:
1) jest niezgodna z ustawà;
2) jej treÊç nie odpowiada treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zosta∏a z∏o˝ona przez wykonawc´ wykluczonego
z udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do sk∏adania ofert;
6) zawiera omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny,
których nie mo˝na poprawiç na podstawie art. 88,
lub b∏´dy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia nie zgodzi∏ si´ na poprawienie
omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.
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2. Zamawiajàcy zawiadamia równoczeÊnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Art. 90. 1. Zamawiajàcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca si´ do wykonawcy o udzielenie
w okreÊlonym terminie wyjaÊnieƒ dotyczàcych elementów oferty majàcych wp∏yw na wysokoÊç ceny.
2. Zamawiajàcy, oceniajàc wyjaÊnienia, bierze pod
uwag´ obiektywne czynniki, w szczególnoÊci oszcz´dnoÊç metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiàzania techniczne, wyjàtkowo sprzyjajàce warunki
wykonywania zamówienia dost´pne dla wykonawcy,
oryginalnoÊç projektu wykonawcy oraz wp∏yw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr´bnych
przepisów.
3. Zamawiajàcy odrzuca ofert´ wykonawcy, który
nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ lub je˝eli dokonana ocena wyjaÊnieƒ potwierdza, ˝e oferta zawiera ra˝àco niskà cen´
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Je˝eli jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, a wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug — 130 000 euro, zamawiajàcy zawiadamia Prezesa Urz´du oraz Komisj´ Europejskà o odrzuceniu ofert, które wed∏ug zamawiajàcego zawiera∏y ra˝àco niskà cen´.
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Art. 92. O wyborze oferty zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawców, którzy ubiegali si´
o udzielenie zamówienia, a je˝eli wartoÊç zamówienia
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
60 000 euro — równie˝ Prezesa Urz´du, za pomocà
formularza umieszczonego na stronie internetowej
Urz´du, podajàc nazw´ (firm´) i adres wykonawcy,
którego ofert´ wybrano, oraz jej cen´.
Art. 93. 1. Zamawiajàcy uniewa˝nia post´powanie
o udzielenie zamówienia, je˝eli:
1) nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu albo nie wp∏ynà∏ ˝aden wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu od wykonawcy
niepodlegajàcego wykluczeniu, z zastrze˝eniem
pkt 2 i 3;
2) w post´powaniu prowadzonym w trybie zapytania
o cen´ nie z∏o˝ono co najmniej dwóch ofert niepodlegajàcych odrzuceniu;
3) w post´powaniu prowadzonym w trybie aukcji
elektronicznej wp∏yn´∏y mniej ni˝ dwa wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji elektronicznej
albo nie zosta∏y z∏o˝one oferty przez co najmniej
dwóch wykonawców;
4) cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´,
którà zamawiajàcy mo˝e przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia;

Art. 91. 1. Zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà na podstawie kryteriów oceny ofert okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5,
zosta∏y z∏o˝one oferty dodatkowe o takiej samej
cenie;

2. Kryteriami oceny ofert sà cena albo cena i inne
kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia,
w szczególnoÊci jakoÊç, funkcjonalnoÊç, parametry
techniczne, zastosowanie najlepszych dost´pnych
technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko,
koszty eksploatacji, serwis, wp∏yw sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

6) wystàpi∏a istotna zmiana okolicznoÊci powodujàca, ˝e prowadzenie post´powania lub wykonanie
zamówienia nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç;

3. Kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szczególnoÊci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

2. Je˝eli zamawiajàcy dopuÊci∏ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych, do uniewa˝nienia w cz´Êci post´powania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.

4. Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ˝e dwie lub wi´cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiajàcy spoÊród tych ofert wybiera ofert´
z ni˝szà cenà.
5. Je˝eli w post´powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie mo˝na dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl´du na to, ˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej
samej cenie, zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy z∏o˝yli te oferty, do z∏o˝enia w terminie okreÊlonym przez zamawiajàcego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, sk∏adajàc oferty dodatkowe, nie
mogà zaoferowaç cen wy˝szych ni˝ zaoferowane
w z∏o˝onych ofertach.

7) post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. O uniewa˝nieniu post´powania o udzielenie zamówienia zamawiajàcy zawiadamia równoczeÊnie
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne
i prawne.
4. W przypadku uniewa˝nienia post´powania
o udzielenie zamówienia z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, wykonawcom, którzy z∏o˝yli oferty niepodlegajàce odrzuceniu, przys∏uguje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post´powaniu, w szczególnoÊci kosztów przygotowania
oferty.
Art. 94. 1. Zamawiajàcy zawiera umow´ w sprawie
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni˝
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7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem terminu
zwiàzania ofertà.
2. Je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy, zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà spoÊród pozosta∏ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba ˝e zachodzà przes∏anki, o których mowa
w art. 93 ust. 1.
Art. 95. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro,
niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urz´du.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi —
130 000 euro, niezw∏ocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiajàcy
przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia równie˝
Prezesowi Urz´du.
Rozdzia∏ 5
Dokumentowanie post´powaƒ
Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia post´powania
o udzielenie zamówienia zamawiajàcy sporzàdza pisemny protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protoko∏em”, zawierajàcy co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informacj´ o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cen´ i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty.
2. Oferty, opinie bieg∏ych, oÊwiadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje sk∏adane przez zamawiajàcego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowià za∏àczniki do protoko∏u.
3. Protokó∏ wraz z za∏àcznikami jest jawny. Za∏àczniki do protoko∏u udost´pnia si´ po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewa˝nieniu post´powania, z tym ˝e oferty sà jawne od chwili ich otwarcia.
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ca, nie póêniej ni˝ w terminie sk∏adania ofert, zastrzeg∏, ˝e nie mogà one byç udost´pniane. Wykonawca nie mo˝e zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4.
5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór protoko∏u oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, majàc na wzgl´dzie
wartoÊç zamówienia, tryb post´powania o udzielenie zamówienia, a tak˝e majàc na celu zapewnienie mo˝liwoÊci zg∏aszania uwag do treÊci protoko∏u przez osoby wykonujàce czynnoÊci zwiàzane
z przeprowadzeniem post´powania o udzielenie
zamówienia;
2) sposób oraz form´ udost´pniania zainteresowanym protoko∏u wraz z za∏àcznikami, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie jawnoÊci post´powania
o udzielenie zamówienia.
Art. 97. 1. Zamawiajàcy przechowuje protokó∏
wraz z za∏àcznikami przez okres 4 lat od dnia zakoƒczenia post´powania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujàcy jego nienaruszalnoÊç.
2. Zamawiajàcy zwraca wykonawcom, których
oferty nie zosta∏y wybrane, na ich wniosek, z∏o˝one
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki,
wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materia∏y.
Art. 98. 1. Zamawiajàcy sporzàdza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej
„sprawozdaniem”.
2. Sprawozdanie zamawiajàcy przekazuje Prezesowi Urz´du w terminie do dnia 1 marca ka˝dego roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. Sprawozdanie dotyczàce zamówieƒ udzielonych
na podstawie art. 136 ust. 1 zamawiajàcy przekazuje
za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.
4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu oraz jego wzór, majàc na wzgl´dzie wartoÊç udzielonych zamówieƒ, tryb ich udzielania oraz sposób wykonania zamówieƒ, których wartoÊç przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro
dla robót budowlanych albo 5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug.
DZIA¸ III
Przepisy szczególne
Rozdzia∏ 1
Konkurs

4. Nie ujawnia si´ informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je˝eli wykonaw-

Art. 99. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym,
w którym przez publiczne og∏oszenie zamawiajàcy
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przyrzeka nagrod´ za wykonanie i przeniesienie prawa
do wybranej przez sàd konkursowy pracy konkursowej, w szczególnoÊci z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.
Art. 100. 1. Nagrodami w konkursie mogà byç:
1) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez
og∏oszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkursowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegó∏owe opracowanie pracy konkursowej.
3. WartoÊcià konkursu jest wartoÊç nagród.
4. WartoÊcià konkursu, w którym nagrodà jest zaproszenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia, jest wartoÊç tego zamówienia oraz wartoÊç
nagród dodatkowych, je˝eli zamawiajàcy przewidzia∏
takie nagrody.
5. Do ustalenia wartoÊci konkursu przepisy art. 35
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 101. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiajàcy. Przepis art. 18 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
2. Kierownik zamawiajàcego powo∏uje sàd konkursowy oraz okreÊla organizacj´, sk∏ad i tryb pracy sàdu
konkursowego.
3. Sàd konkursowy sk∏ada si´ z co najmniej 3 osób
powo∏ywanych i odwo∏ywanych przez kierownika zamawiajàcego.
4. Do cz∏onków sàdu konkursowego art. 17 stosuje si´ odpowiednio.
5. Cz∏onkami sàdu konkursowego sà wy∏àcznie
osoby posiadajàce kwalifikacje umo˝liwiajàce ocen´
zg∏oszonych prac konkursowych, z tym ˝e, je˝eli przepisy szczególne wymagajà posiadania uprawnieƒ do
opracowania pracy konkursowej, co najmniej
1/3 cz∏onków sàdu konkursowego, w tym jego przewodniczàcy, posiada wymagane uprawnienia.
Art. 102. 1. Sàd konkursowy jest zespo∏em pomocniczym kierownika zamawiajàcego powo∏anym do
oceny spe∏niania przez uczestników konkursu wymagaƒ okreÊlonych w regulaminie konkursu, oceny prac
konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.
2. Sàd konkursowy w szczególnoÊci sporzàdza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu, a tak˝e, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wyst´puje z wnioskiem
o uniewa˝nienie konkursu.
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3. Sàd konkursowy w zakresie spraw, o których
mowa w ust. 1 i 2, jest niezale˝ny.
4. Kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç sàdowi konkursowemu inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu.
Art. 103. Kierownik zamawiajàcego albo osoba
przez niego upowa˝niona sprawuje nadzór nad sàdem
konkursowym w zakresie zgodnoÊci konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególnoÊci:
1) uniewa˝nia konkurs;
2) zatwierdza wynik konkursu.
Art. 104. 1. Zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie
o konkursie w miejscu publicznie dost´pnym w swojej
siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli
posiada takà stron´.
2. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o konkursie Prezesowi
Urz´du.
3. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o konkursie Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje
og∏oszenie o konkursie równie˝ Prezesowi Urz´du.
4. Do przekazywania og∏oszeƒ o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 oraz art. 48 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 105. 1. Zamawiajàcy przeprowadza konkurs na
podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.
2. Regulamin konkursu okreÊla w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko albo nazw´ (firm´) oraz adres
i miejsce zamieszkania (siedzib´) zamawiajàcego;
2) form´ konkursu;
3) szczegó∏owy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany ∏àczny koszt wykonania
prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1
pkt 2 i 3, zakres szczegó∏owego opracowania pracy konkursowej stanowiàcego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r´ki;
6) wymagania, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu, z tym ˝e je˝eli nagrodà w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez
og∏oszenia co najmniej dwóch autorów wybra-
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nych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 stosuje
si´ odpowiednio;
7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie
majà dostarczyç uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spe∏nienia stawianych im wymagaƒ;
8) sposób porozumiewania si´ zamawiajàcego
z uczestnikami konkursu oraz przekazywania
oÊwiadczeƒ i dokumentów;
9) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie;
10) zakres rzeczowy i form´ opracowania oraz sposób
prezentacji pracy konkursowej;
11) miejsce i termin sk∏adania prac konkursowych
przez uczestników dopuszczonych do udzia∏u
w konkursie;
12) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
13) sk∏ad sàdu konkursowego;
14) rodzaj i wysokoÊç nagród;
15) termin wydania (wyp∏acenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3,
zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez
og∏oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r´ki;
16) postanowienia dotyczàce przejÊcia autorskich
praw majàtkowych do wybranej pracy wraz ze
szczegó∏owym okreÊleniem pól eksploatacji prac
konkursowych, a w przypadkach, o których mowa
w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, równie˝ istotne postanowienia, które zostanà wprowadzone do umowy;
17) sposób podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzygni´cia konkursu;
18) sposób udzielania wyjaÊnieƒ dotyczàcych regulaminu konkursu;
19) pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych uczestnikom konkursu.
3. Zamawiajàcy przekazuje uczestnikowi konkursu
regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zg∏oszenia wniosku o jego przekazanie.
4. Do porozumiewania si´ zamawiajàcego z uczestnikami konkursu przepisy art. 27 i 28 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 106. 1. Konkurs mo˝e byç zorganizowany jako
jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie
zostajà wy∏onione opracowania studialne, odpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie sàd konkursowy, na podstawie kryteriów okreÊlonych w regulaminie konkursu,
ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie
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opracowaƒ studialnych wy∏onionych w pierwszym
etapie.
Art. 107. 1. Uczestnikami konkursu mogà byç osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej.
2. Je˝eli przepisy szczególne wymagajà posiadania uprawnieƒ do opracowania pracy konkursowej,
uczestnikami konkursu mogà byç wy∏àcznie osoby fizyczne posiadajàce wymagane uprawnienia lub podmioty pos∏ugujàce si´ osobami fizycznymi posiadajàcymi wymagane uprawnienia.
3. Uczestnicy konkursu mogà wspólnie braç udzia∏
w konkursie. Przepisy dotyczàce uczestnika konkursu
stosuje si´ odpowiednio do uczestników konkursu
bioràcych wspólnie udzia∏ w konkursie.
Art. 108. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie
z uwzgl´dnieniem czasu na z∏o˝enie wymaganych dokumentów, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 21 dni od dnia przekazania og∏oszenia o konkursie:
1) Prezesowi Urz´du;
2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich — je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro.
Art. 109. 1. Zamawiajàcy dopuszcza do udzia∏u
w konkursie i zaprasza do sk∏adania prac konkursowych uczestników konkursu spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w regulaminie konkursu.
2. Uczestnicy konkursu niespe∏niajàcy wymagaƒ
okreÊlonych w regulaminie konkursu podlegajà wykluczeniu.
Art. 110. 1. Uczestnicy konkursu sk∏adajà prace
konkursowe wraz z informacjami o planowanych ∏àcznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu sk∏adajà prace konkursowe
bez informacji, o których mowa w ust. 1, je˝eli ze
wzgl´du na specyfik´ przedmiotu pracy konkursowej
nie jest mo˝liwe okreÊlenie kosztów.
Art. 111. Zamawiajàcy zapewnia, ˝e do rozstrzygni´cia konkursu przez sàd konkursowy niemo˝liwe
b´dzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.
Art. 112. 1. Sàd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami okreÊlonymi w regulaminie
konkursu.
2. Sàd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierajàc
najlepszà prac´ konkursowà lub najlepsze prace konkursowe.
3. Sàd konkursowy po wyborze najlepszej pracy
konkursowej lub najlepszych prac konkursowych dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych.
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Art. 113. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu konkursu zawiadamia o jego wyniku uczestników konkursu, podajàc imi´ i nazwisko albo nazw´
(firm´) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib´)
autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.

4. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, termin
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia
przekazania og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 114. Zamawiajàcy uniewa˝nia konkurs, je˝eli
nie zosta∏ z∏o˝ony ˝aden wniosek o dopuszczenie do
udzia∏u w konkursie lub ˝adna praca konkursowa,
a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2,
co najmniej dwie prace konkursowe.

Art. 119. W post´powaniu majàcym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert nie stosuje si´ przepisu
art. 91 ust. 3.

Art. 115. W terminie okreÊlonym w regulaminie
konkursu, nie krótszym ni˝ 15 dni od dnia rozstrzygni´cia konkursu, zamawiajàcy wydaje (wyp∏aca) nagrod´, a w przypadkach, o których mowa w art. 100
ust. 1 pkt 2 i 3 — odpowiednio zaprasza do negocjacji
w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r´ki.
Art. 116. 1. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje, niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu konkursu, og∏oszenie o jego wynikach Prezesowi
Urz´du.
2. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje, niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu konkursu, og∏oszenie o jego wynikach Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie
po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie
o wynikach konkursu równie˝ Prezesowi Urz´du.
Art. 117. 1. Zamawiajàcy przechowuje dokumentacj´ konkursu przez okres 4 lat od dnia rozstrzygni´cia
konkursu w sposób gwarantujàcy jej nienaruszalnoÊç.
2. Zamawiajàcy na wniosek uczestników konkursu,
których prace konkursowe nie zosta∏y wybrane, zwraca z∏o˝one przez nich prace konkursowe.
Rozdzia∏ 2
Udzielanie i wykonywanie koncesji
na roboty budowlane
Art. 118. 1. W post´powaniu majàcym na celu
udzielenie koncesji na roboty budowlane, zwanej dalej „koncesjà”, mogà uczestniczyç wykonawcy spe∏niajàcy warunki udzia∏u w post´powaniu okreÊlone
przez zamawiajàcego.
2. Koncesji udziela si´ stosujàc odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym albo negocjacjach z og∏oszeniem. Przepisu
art. 55 nie stosuje si´.
3. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, termin
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia
przekazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du.

Art. 120. 1. Zamawiajàcy w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia mo˝e ˝àdaç, aby wykonawca,
któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawar∏
z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo
o wartoÊci stanowiàcej co najmniej 30 % ca∏kowitej
wartoÊci koncesji.
2. Umowy zawarte mi´dzy wykonawcami w celu
wspólnego ubiegania si´ o udzielenie zamówienia
oraz umowy z przedsi´biorstwami pozostajàcymi
z wykonawcà w stosunku zale˝noÊci lub dominacji
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.3)) nie sà
uwa˝ane za umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.
3. Wykonawca sk∏ada wraz z ofertà list´ przedsi´biorstw, o których mowa w ust. 2.
Art. 121. 1. Koncesjonariusz, który jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1—3 i 5, jest obowiàzany stosowaç przepisy ustawy do udzielania zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji.
2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiajàcym
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1—3 i 5, przy udzielaniu
zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji jest
obowiàzany do:
1) stosowania przepisów ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ, z wy∏àczeniem wst´pnego og∏oszenia informacyjnego;
2) okreÊlania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu zgodnie
z art. 49 ust. 1—3 oraz terminów sk∏adania ofert,
o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2;
3) prowadzenia post´powaƒ z zachowaniem zasad,
o których mowa w art. 7 ust. 1.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do udzielania zamówieƒ przedsi´biorstwom pozostajàcym z wykonawcà w stosunku zale˝noÊci lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi oraz
podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawar∏ umow´
w celu wspólnego ubiegania si´ o udzielenie koncesji.
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151,
Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216.
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Rozdzia∏ 3

Zamówienia sektorowe
Art. 122. 1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ do zamówieƒ udzielanych przez zamawiajàcych,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, zwanych dalej
„zamówieniami sektorowymi”, z zastrze˝eniem art. 3
ust. 1 pkt 5 i 6, je˝eli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z nast´pujàcych rodzajów
dzia∏alnoÊci:
1) poszukiwania, rozpoznawania miejsc wyst´powania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w´gla brunatnego, w´gla kamiennego i innych paliw sta∏ych;
2) zarzàdzania lotniskami, portami morskimi lub
Êródlàdowymi oraz udost´pniania ich przewoênikom powietrznym, morskim i Êródlàdowym;
3) tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà,
transportem lub dystrybucjà energii elektrycznej,
gazu lub energii cieplnej lub dostarczania energii
elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich
sieci lub kierowania takimi sieciami;
4) tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà
lub dystrybucjà wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
5) obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub systemów automatycznych;
6) obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu autobusowego;
7) udost´pniania lub obs∏ugi publicznej sieci telekomunikacyjnej albo Êwiadczenia jednej lub wi´kszej
liczby us∏ug telekomunikacyjnych za pomocà takiej sieci.
2. Zamawiajàcy, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
stosujà przepisy niniejszego rozdzia∏u do zamówieƒ
zwiàzanych z kanalizacjà i oczyszczaniem Êcieków oraz
dzia∏alnoÊcià zwiàzanà z pozyskiwaniem wody pitnej.
Art. 123. 1. Do udzielania zamówieƒ sektorowych
ustaw´ stosuje si´, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
400 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz kwoty
5 000 000 euro dla robót budowlanych, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Do udzielania zamówieƒ sektorowych, o których
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 7, ustaw´ stosuje si´, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 600 000 euro dla dostaw lub
us∏ug oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych.

Poz. 177

Art. 124. 1. Zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà po przeprowadzeniu post´powania, stosujàc
odpowiednio przepisy o przetargu ograniczonym lub
negocjacjach z og∏oszeniem.
2. Umowà ramowà jest umowa zawarta mi´dzy zamawiajàcym a jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczàcych zamówieƒ, jakie mogà zostaç udzielone w danym okresie, w szczególnoÊci cen oraz przewidywanych iloÊci.
3. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza zawarcie umowy
ramowej z wi´cej ni˝ jednym wykonawcà, okreÊla
w og∏oszeniu maksymalnà liczb´ wykonawców, z którymi zawrze umow´ ramowà.
Art. 125. 1. Je˝eli zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà tylko z jednym wykonawcà, mo˝e udzieliç zamówienia, którego przedmiot jest obj´ty umowà ramowà, w trybie zamówienia z wolnej r´ki. Przepisu
art. 67 ust. 2 nie stosuje si´.
2. Je˝eli zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà
z wi´cej ni˝ jednym wykonawcà, zamówienia udziela
si´ w trybie negocjacji bez og∏oszenia. Zamawiajàcy
zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, z którymi zawar∏ umow´ ramowà. Przepisu art. 62 ust. 2
nie stosuje si´.
Art. 126. 1. Umow´ ramowà zawiera si´ na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, z tym ˝e ze wzgl´du na przedmiot zamówienia lub szczególny interes zamawiajàcego umowa taka mo˝e byç zawarta na okres do 5 lat.
2. Zamawiajàcy nie mo˝e wykorzystywaç umowy
ramowej do ograniczania konkurencji.
Art. 127. 1. Zamówienia sektorowe mogà byç
udzielane w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz w trybie negocjacji z og∏oszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje si´.
2. Zamówienia sektorowego mo˝na udzieliç w trybie negocjacji bez og∏oszenia, je˝eli:
1) zachodzi jedna z okolicznoÊci, o których mowa
w art. 62 ust. 1;
2) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie
negocjacji z og∏oszeniem nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone,
a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y
w istotny sposób zmienione.
3. Zamówienia sektorowego mo˝na udzieliç w trybie zamówienia z wolnej r´ki, je˝eli:
1) zachodzi jedna z okolicznoÊci, o których mowa
w art. 67 ust. 1;
2) w zwiàzku z likwidacjà dzia∏alnoÊci innego podmiotu, post´powaniem egzekucyjnym albo upad∏oÊciowym mo˝liwe jest udzielenie zamówienia
na szczególnie korzystnych warunkach;
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3) w zwiàzku z trwajàcymi przez bardzo krótki okres
szczególnie korzystnymi okolicznoÊciami mo˝liwe
jest udzielenie zamówienia po cenie znaczàco ni˝szej od zwyk∏ych cen rynkowych;
4) zamówienie jest dokonywane na gie∏dzie towarowej, w rozumieniu przepisów o gie∏dach towarowych.
4. Do zamówieƒ sektorowych udzielanych na podstawie ust. 3 pkt 2—4 oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ przepisu art. 67 ust. 2.
Art. 128. 1. Zamawiajàcy, przynajmniej raz w roku,
przekazuje Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich okresowe og∏oszenie informacyjne
o planowanych w terminie najbli˝szych 12 miesi´cy
zamówieniach sektorowych, których wartoÊç:
1) dla robót budowlanych — przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro;
2) dla dostaw — zsumowana w ramach danej grupy
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, z uwzgl´dnieniem art. 123, przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro;
3) dla us∏ug — zsumowana w ramach danej kategorii
CPC okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspólnego
S∏ownika Zamówieƒ, z uwzgl´dnieniem art. 123,
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 750 000 euro.
2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich przekazuje si´ Prezesowi Urz´du.
3. Do og∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 3 i art. 43 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
4. Okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych mo˝e zawieraç zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie sektorowe.
W takim przypadku zamawiajàcy, udzielajàc zamówienia w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji
z og∏oszeniem, mo˝e:
1) odstàpiç od publikacji og∏oszenia o zamówieniu;
2) skróciç termin sk∏adania ofert do 37 dni.
5. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin sk∏adania ofert nie
krótszy ni˝ 10 dni, z uwzgl´dnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty.
6. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy, za zgodà wszystkich wykonawców, którzy
z∏o˝yli wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, mo˝e ustaliç dowolny termin sk∏adania ofert.
Art. 129. 1. Ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ
sektorowych na us∏ugi udzielanych podmiotom:
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1) z którymi zamawiajàcy sporzàdzajà roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu
przepisów o rachunkowoÊci,
2) w których zamawiajàcy posiadajà ponad po∏ow´
udzia∏ów albo akcji, sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo mianowania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego
lub zarzàdzajàcego,
3) które posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji
zamawiajàcego, sprawujà nadzór nad jego organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo mianowania ponad po∏owy sk∏adu jego organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego,
4) które wspólnie z zamawiajàcym podlegajà okreÊlonemu w pkt 3 wp∏ywowi innego podmiotu
— je˝eli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej
80 % przeci´tnych przychodów tych podmiotów
osiàganych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒstwach Unii
Europejskiej pochodzi∏o ze Êwiadczenia us∏ug na
rzecz zamawiajàcego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1—4.
2. Ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ sektorowych na us∏ugi udzielanych przez podmiot utworzony
przez zamawiajàcych w celu wspólnego wykonywania
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 122 ust. 1, jednemu
z tych zamawiajàcych lub podmiotom, o których mowa w ust. 1, je˝eli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeci´tnych przychodów tego podmiotu
osiàganych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒstwach Unii
Europejskiej pochodzi∏o ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz
zamawiajàcego lub podmiotów, o których mowa
w ust. 1.
3. Je˝eli spoÊród podmiotów, o których mowa
w ust. 1, wi´cej ni˝ jeden podmiot Êwiadczy takie same lub podobne us∏ugi na rzecz zamawiajàcego,
uwzgl´dnia si´ ca∏kowity przychód wszystkich tych
podmiotów.
Art. 130. 1. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3, nie stosujà ustawy równie˝ do udzielania zamówieƒ na:
1) us∏ugi przesy∏owe energii elektrycznej, ciep∏a i paliw gazowych;
2) dostawy energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych;
3) dostawy paliw do wytwarzania energii.
2. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 4, nie stosujà ustawy równie˝ do udzielania zamówieƒ na dostawy wody.
3. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 6, nie stosujà ustawy, je˝eli przewozy regularne sà Êwiadczone tak˝e przez innego przewoênika na tym samym obszarze i tych samych warunkach.
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4. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 7, nie stosujà ustawy, je˝eli te same us∏ugi sà Êwiadczone tak˝e przez innego
operatora na tym samym obszarze geograficznym
i tych samych warunkach.
Art. 131. 1. Udzielajàc zamówienia sektorowego,
kierownik zamawiajàcego mo˝e odstàpiç od powo∏ania komisji przetargowej.
2. Odst´pujàc od powo∏ania komisji przetargowej,
kierownik zamawiajàcego okreÊla sposób prowadzenia post´powania zapewniajàcy sprawnoÊç udzielania
zamówieƒ, indywidualizacje odpowiedzialnoÊci za wykonywane czynnoÊci oraz przejrzystoÊç prac, a tak˝e
odpowiednie stosowanie art. 178 ust. 1.
Art. 132. 1. Zamawiajàcy mo˝e:
1) ˝àdaç przedstawienia tak˝e innych dokumentów
ni˝ okreÊlone w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 26 ust. 4, potwierdzajàcych spe∏nienie
warunków udzia∏u w post´powaniu, je˝eli jest to
niezb´dne do oceny spe∏niania przez wykonawców tych warunków;
2) w przypadku zamówienia na dostawy odrzuciç
ofert´, w której udzia∏ towarów pochodzàcych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstw, z którymi Unia Europejska zawar∏a umowy o równym traktowaniu przedsi´biorców, nie
przekracza 50 %.
2. Zamawiajàcy w celu badania i oceny ofert dokonuje przeliczenia ceny oferty niepodlegajàcej odrzuceniu na podstawie ust. 1 pkt 2, odejmujàc od ceny
przedstawionej w ofercie 3 % ceny oferty.
3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obowiàzku ˝àdania wadium oraz zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy.
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2. Prezes Urz´du opracowuje i upowszechnia zasady przeprowadzania badania oraz prowadzi list´ podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania,
o którym mowa w ust. 1, z zachowaniem wymagaƒ
okreÊlonych w normie PN EN 45503 (Ocena i atestacja
procedur udzielania zamówieƒ w jednostkach dzia∏ajàcych w sektorach gospodarki wodnej, energii, transportu i telekomunikacji).
3. Podmiot dokonujàcy badania nie mo˝e pozostawaç z zamawiajàcym w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci.
4. Podmiot dokonujàcy badania, po jego przeprowadzeniu, przedstawia zamawiajàcemu pisemne
sprawozdanie z wyników.
5. Przed przyznaniem Êwiadectwa podmiot dokonujàcy badania jest obowiàzany upewniç si´, czy nieprawid∏owoÊci stwierdzone podczas badania zosta∏y
naprawione oraz ˝e zosta∏y podj´te dzia∏ania zapobiegajàce powstawaniu nieprawid∏owoÊci w przysz∏oÊci.
6. Zamawiajàcy, którzy uzyskali Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, do og∏oszeƒ publikowanych
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Zamówieƒ Publicznych mogà do∏àczyç informacj´ w brzmieniu: „Zamawiajàcy uzyska∏ atestacj´
zgodnie z dyrektywà Rady 92/13/EWG, ˝e w dniu (...)
jego procedury i praktyki zwiàzane z udzielaniem zamówieƒ by∏y zgodne z prawem Wspólnoty oraz przepisami wprowadzajàcymi to prawo”.
7. Zamawiajàcy, którzy uzyskali Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, przez okres 3 lat od jego przyznania nie sà obowiàzani do stosowania przepisów art. 40
ust. 4, art. 167 ust. 2 i 3, art. 177 i 178.

Art. 133. 1. Wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia sektorowego, których interes prawny
dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy lub
prawa Unii Europejskiej dotyczàcego zamówieƒ publicznych, mogà wnioskowaç do Komisji Europejskiej
o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego, polegajàcego na rozpatrzeniu wniosku przez rozjemców akredytowanych przy Komisji Europejskiej.

Art. 135. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) organy w∏aÊciwe do stwierdzania, ˝e podmioty
prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122,
dzia∏ajà na rynku konkurencyjnym albo nie prowadzà dzia∏alnoÊci na podstawie praw szczególnych
lub wy∏àcznych,
2) tryb post´powania przed organami, o których mowa w pkt 1
— majàc na wzgl´dzie mo˝liwoÊç wnioskowania do
Komisji Europejskiej o wy∏àczenie stosowania przez
te podmioty przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Wniosek o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego wnosi si´ na piÊmie do Komisji Europejskiej za
poÊrednictwem Prezesa Urz´du. Prezes Urz´du wniosek o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego przekazuje niezw∏ocznie Komisji Europejskiej.

2. Podmioty, które zgodnie z opublikowanà decyzjà Komisji Europejskiej dzia∏ajà na rynku konkurencyjnym albo nie prowadzà dzia∏alnoÊci na podstawie
praw szczególnych lub wy∏àcznych, nie stosujà przepisów ustawy.

Art. 134. 1. Zamawiajàcy mogà poddaç swoje procedury zwiàzane z udzielaniem zamówieƒ okresowemu badaniu w celu uzyskania Êwiadectwa, ˝e w danym czasie procedury te sà zgodne z ustawà oraz prawem Unii Europejskiej dotyczàcym udzielania zamówieƒ.

Rozdzia∏ 4
Post´powania na zasadach szczególnych
Art. 136. 1. Na zasadach szczególnych mogà byç
prowadzone post´powania o zamówienia udzielane
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przez placówk´ zagranicznà w rozumieniu przepisów
o s∏u˝bie zagranicznej, je˝eli w chwili ich udzielania
w paƒstwie przyjmujàcym, nieb´dàcym paƒstwem
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w którym b´dzie
udzielane i wykonywane zamówienie, wyst´pujà
szczególne warunki ekonomiczne uzasadniajàce
udzielenie zamówienia z zastosowaniem przepisów
niniejszego rozdzia∏u.
2. Na zasadach szczególnych mogà byç prowadzone post´powania o zamówienia udzielane w celu zapobie˝enia bezpoÊrednim skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej w rozumieniu przepisów o stanie kl´ski
˝ywio∏owej.
Art. 137. 1. W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o którym mowa w art. 136
ust. 1:
1) zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obowiàzku okreÊlenia przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 3;

Poz. 177

1) obowiàzku ˝àdania od wykonawców dokumentów
potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u
w post´powaniu;
2) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urz´du wyboru trybu udzielenia zamówienia.
2. Decyzj´ o wszcz´ciu post´powania na zasadach
szczególnych, o którym mowa w art. 136 ust. 2, podejmuje zamawiajàcy i niezw∏ocznie zawiadamia o tym
Prezesa Urz´du.
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamawiajàcy podaje nast´pujàce informacje:
1) okolicznoÊci uzasadniajàce wszcz´cie post´powania na zasadach szczególnych;
2) wartoÊç i przedmiot zamówienia.
DZIA¸ IV
Umowy w sprawach zamówieƒ publicznych

2) nie stosuje si´ przepisów ustawy dotyczàcych obowiàzku publikacji og∏oszeƒ, a zamawiajàcy zaprasza wykonawców do udzia∏u w post´powaniu,
przekazujàc im specyfikacj´ istotnych warunków
zamówienia;

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

3) zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia niezale˝nie od wystàpienia ustawowych przes∏anek wyboru trybu udzielenia zamówienia;

2. Umowa wymaga, pod rygorem niewa˝noÊci, zachowania formy pisemnej, chyba ˝e przepisy odr´bne
wymagajà formy szczególnej.

4) nie stosuje si´ przepisów o zatwierdzeniu przez
Prezesa Urz´du wyboru trybu udzielenia zamówienia;

3. Umowy sà jawne i podlegajà udost´pnianiu na
zasadach okreÊlonych w przepisach o dost´pie do informacji publicznej.

5) nie stosuje si´ przepisów art. 167 ust. 2 i 3 oraz
art. 177 i 178;

Art. 140. 1. Zakres Êwiadczenia wykonawcy wynikajàcy z umowy jest to˝samy z jego zobowiàzaniem
zawartym w ofercie.

6) nie przys∏uguje odwo∏anie od rozstrzygni´cia protestu.
2. O wszcz´ciu post´powania na zasadach szczególnych, o którym mowa w art. 136 ust. 1, rozstrzyga
minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych na podstawie pisemnego wniosku zamawiajàcego, zawierajàcego:
1) opis przedmiotu zamówienia i jego wartoÊç;
2) informacj´ o przyczynach okreÊlenia przedmiotu
zamówienia w sposób inny ni˝ okreÊlony w art. 29
ust. 3;
3) uzasadnienie udzielenia zamówienia na zasadach
szczególnych;
4) okreÊlenie trybu udzielenia zamówienia, z uzasadnieniem wyboru tego trybu.
Art. 138. 1. W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o którym mowa w art. 136
ust. 2, zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie zamówienia z wolnej r´ki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 3 bez stosowania przepisów dotyczàcych:

2. Umowa jest niewa˝na w cz´Êci wykraczajàcej
poza okreÊlenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 141. Wykonawcy, o których mowa w art. 23
ust. 1, ponoszà solidarnà odpowiedzialnoÊç za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale˝ytego
wykonania umowy.
Art. 142. 1. Umow´ zawiera si´ na czas oznaczony.
2. Zawarcie umowy, której przedmiotem sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e, na okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata, wymaga zgody Prezesa Urz´du wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej, udzielonej przed wszcz´ciem post´powania o udzielenie zamówienia.
3. Udzielajàc zgody, o której mowa w ust. 2, Prezes
Urz´du bierze pod uwag´ w szczególnoÊci:
1) zakres planowanych nak∏adów oraz okres niezb´dny do ich sp∏aty lub zwrotu;
2) zdolnoÊci p∏atnicze zamawiajàcego;
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3) czy wykonanie zamówienia w okresie wnioskowanym przez zamawiajàcego spowoduje oszcz´dnoÊci kosztów realizacji zamówienia w stosunku do
okresu trzyletniego.
4. Zgody, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zawarcie umów:

Poz. 177

noÊci zawar∏ umow´ bez wymaganej zgody przed
ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu;
3) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed zakoƒczeniem
kontroli, o której mowa w art. 167;

1) kredytu i po˝yczki;

4) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed up∏ywem terminu do wszcz´cia kontroli, o której mowa
w art. 167;

2) rachunku bankowego, je˝eli okres umowy nie
przekracza 5 lat;

5) zamawiajàcy dokona∏ wyboru oferty z ra˝àcym naruszeniem ustawy;

3) ubezpieczenia, je˝eli okres umowy nie przekracza
5 lat;

6) w post´powaniu o udzielenie zamówienia dosz∏o
do naruszenia przepisów okreÊlonych w ustawie,
które mia∏o wp∏yw na wynik tego post´powania.

4) obs∏ugi emisji papierów wartoÊciowych, na okres
obs∏ugi emisji;
5) koncesji.

2. Prezes Urz´du mo˝e wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci:
1) umowy, o której mowa w ust. 1;

Art. 143. 1. Na czas nieoznaczony mo˝e byç zawierana umowa, której przedmiotem sà dostawy:
1) wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub
odprowadzanie Êcieków do takiej sieci;
2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciep∏a z sieci ciep∏owniczej.
2. Przepisu art. 142 ust. 2 nie stosuje si´.
Art. 144. 1. Zakazuje si´ zmian postanowieƒ zawartej umowy w stosunku do treÊci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ˝e koniecznoÊç wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sà korzystne dla zamawiajàcego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewa˝na.
Art. 145. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie umowy nie le˝y
w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy, zamawiajàcy mo˝e
odstàpiç od umowy w terminie 30 dni od powzi´cia
wiadomoÊci o tych okolicznoÊciach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie wynagrodzenia nale˝nego z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy.
Art. 146. 1. Z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych,
umowa jest niewa˝na, je˝eli:
1) zamawiajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzku przekazania
og∏oszenia o zamówieniu Prezesowi Urz´du lub
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) zamawiajàcy udzieli∏ zamówienia bez uzyskania
wymaganej decyzji administracyjnej, w szczegól-

2) cz´Êci umowy, o której mowa w art. 140 ust. 2;
3) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144
ust. 1.
Art. 147. 1. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy,
zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie s∏u˝y pokryciu roszczeƒ z tytu∏u
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy.
Je˝eli wykonawca jest jednoczeÊnie gwarantem, zabezpieczenie s∏u˝y tak˝e pokryciu roszczeƒ z tytu∏u
gwarancji jakoÊci.
3. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia, je˝eli:
1) wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
60 000 euro;
2) wartoÊç zamówienia na dostawy lub us∏ugi przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
5 000 000 euro;
3) umowa ma zostaç zawarta na okres d∏u˝szy
ni˝ 3 lata, z wyjàtkiem umów, o których mowa
w art. 142 ust. 4 i art. 143.
4. W wyjàtkowych sytuacjach, w szczególnoÊci
gdy ˝àdanie wniesienia zabezpieczenia mog∏oby uniemo˝liwiç udzielenie zamówienia lub spowodowaç
znaczàcy wzrost cen ofert, zamawiajàcy, za zgodà Prezesa Urz´du wyra˝onà w drodze decyzji administracyjnej, mo˝e odstàpiç od ˝àdania wniesienia zabezpieczenia.
Art. 148. 1. Zabezpieczenie mo˝e byç wnoszone
wed∏ug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nast´pujàcych formach:
1) pieniàdzu;
2) por´czeniach bankowych;
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3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
2. Za zgodà zamawiajàcego zabezpieczenie mo˝e
byç wnoszone równie˝:
1) w wekslach z por´czeniem wekslowym banku;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoÊciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa lub
jednostk´ samorzàdu terytorialnego;

Poz. 177

Êciowo wykonane dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu
zawarcia umowy wykonawca jest obowiàzany wnieÊç
co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiajàcy wp∏aca kwoty potràcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje
zap∏aty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pe∏nej wysokoÊci zabezpieczenia nie mo˝e nastàpiç póêniej ni˝ do po∏owy okresu, na który zosta∏a zawarta umowa.

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreÊlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Art. 151. 1. Zamawiajàcy zwraca zabezpieczenie
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiajàcego za nale˝ycie wykonane.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniàdzu wykonawca wp∏aca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajàcego.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady lub gwarancji jakoÊci nie
mo˝e przekraczaç 30 % wysokoÊci zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniàdzu
wykonawca mo˝e wyraziç zgod´ na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie
póêniej ni˝ w 15. dniu po up∏ywie okresu r´kojmi za
wady lub gwarancji jakoÊci.

5. Je˝eli zabezpieczenie wniesiono w pieniàdzu,
zamawiajàcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajàcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniàdzu z odsetkami wynikajàcymi
z umowy rachunku bankowego, na którym by∏o ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni´dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

DZIA¸ V

Art. 149. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca
mo˝e dokonaç zmiany formy zabezpieczenia na jednà
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.
2. Za zgodà zamawiajàcego wykonawca mo˝e dokonaç zmiany formy zabezpieczenia na jednà lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 2.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciàg∏oÊci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoÊci.
Art. 150. 1. WysokoÊç zabezpieczenia ustala si´
w stosunku procentowym do ceny ca∏kowitej podanej
w ofercie albo maksymalnej wartoÊci nominalnej zobowiàzania zamawiajàcego wynikajàcego z umowy,
je˝eli w ofercie podano cen´ jednostkowà lub ceny
jednostkowe.

Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych
Rozdzia∏ 1
Zakres dzia∏ania
Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach zamówieƒ publicznych
jest Prezes Urz´du.
2. Nadzór nad Prezesem Urz´du sprawuje Prezes
Rady Ministrów.
3. Obs∏ug´ Prezesa Urz´du zapewnia Urzàd.
4. Organizacj´ Urz´du okreÊla statut nadany,
w drodze zarzàdzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 153. 1. Prezesa Urz´du powo∏uje Prezes Rady
Ministrów spoÊród kandydatów wy∏onionych w drodze otwartego konkursu.
2. Prezesem Urz´du mo˝e byç wy∏àcznie osoba,
która spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) jest obywatelem polskim;

2. Zabezpieczenie ustala si´ w wysokoÊci od 2 %
do 10 % ceny ca∏kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci nominalnej zobowiàzania zamawiajàcego wynikajàcego z umowy.
3. Je˝eli okres realizacji zamówienia jest d∏u˝szy
ni˝ rok, zabezpieczenie, za zgodà zamawiajàcego, mo˝e byç tworzone przez potràcenia z nale˝noÊci za cz´-

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
3) posiada wiedz´ o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych;
4) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;
5) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
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6) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo
umyÊlne.

od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w post´powaniach o udzielenie zamówienia;

3. Prezes Urz´du jest powo∏ywany na pi´cioletnià
kadencj´ i mo˝e byç ponownie powo∏any tylko raz.
Prezes Urz´du pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.

5) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ organizacji uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej;

4. Kadencja Prezesa Urz´du wygasa w razie jego
Êmierci albo odwo∏ania.
5. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç Prezesa
Urz´du w razie:
1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia powierzonych obowiàzków z powodu choroby trwajàcej co najmniej
6 miesi´cy lub innej d∏ugotrwa∏ej przeszkody uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji Prezesa Urz´du;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo umyÊlne;
4) trwajàcego d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy zawieszenia,
o którym mowa w ust. 6;
5) ra˝àcego naruszenia ustawy.
6. Prezes Rady Ministrów mo˝e zawiesiç Prezesa
Urz´du w pe∏nieniu obowiàzków w razie postawienia
mu zarzutu pope∏nienia przest´pstwa umyÊlnego, powierzajàc pe∏nienie obowiàzków Prezesa Wiceprezesowi Urz´du.
7. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 6,
trwa do czasu zakoƒczenia post´powania karnego.
8. W okresie zawieszenia Prezes Urz´du zachowuje prawo do wynagrodzenia.

6) zapewnia funkcjonowanie
ochrony prawnej;

systemu

Êrodków

7) opracowuje programy szkoleƒ, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówieƒ;
8) przygotowuje i upowszechnia przyk∏adowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleƒ;
9) na wniosek podmiotu prowadzàcego szkolenie dokonuje oceny spe∏niania przez ten podmiot kryteriów, o których mowa w pkt 8, oraz upowszechnia
jej wyniki;
10) upowszechnia przyk∏adowe wzory umów w sprawach zamówieƒ publicznych, regulaminów oraz
innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu
zamówieƒ;
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówieƒ, w szczególnoÊci dokonuje kontroli procesu
udzielania zamówieƒ w zakresie przewidzianym
ustawà;
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych zadania w systemie zamówieƒ;
13) dà˝y do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzgl´dnieniu
orzecznictwa sàdów oraz Trybuna∏u Konstytucyjnego;
14) prowadzi wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w sprawach zwiàzanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówieƒ;

9. Cz∏onkiem komisji konkursowej mo˝e byç wy∏àcznie osoba dajàca r´kojmi´ bezstronnego pe∏nienia
funkcji w interesie publicznym.

16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz
Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ.

10. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przeprowadzania konkursu, o którym
mowa w ust. 1, sposób powo∏ywania komisji konkursowej oraz wymagania wobec jej cz∏onków, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie otwartego charakteru konkursu, obiektywizm wyboru kandydatów oraz jawnoÊç
prac komisji konkursowej.

Art. 155. 1. Prezes Urz´du wykonuje zadania wynikajàce z ustawy przy pomocy nie wi´cej ni˝ dwóch Wiceprezesów Urz´du.

Art. 154. Prezes Urz´du:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ;
2) podejmuje rozstrzygni´cia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawà;
3) wydaje Biuletyn Zamówieƒ Publicznych, w którym
publikuje og∏oszenia przewidziane ustawà;
4) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania

2. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urz´du. Do
Wiceprezesa Urz´du stosuje si´ przepis art. 153 ust. 2.
Art. 156. 1. Tworzy si´ Êrodki specjalne Urz´du,
zwane dalej „Êrodkami specjalnymi”.
2. Ârodki specjalne sà tworzone z nast´pujàcych
êróde∏:
1) wpisów uiszczonych przez odwo∏ujàcych si´;
2) wp∏at uczestników post´powania odwo∏awczego
z tytu∏u ró˝nicy wpisu i kosztów orzeczonych przez
zespo∏y arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania;
3) odsetek od Êrodków, o których mowa w pkt 1 i 2.
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3. Ze Êrodków specjalnych sà finansowane:
1) wynagrodzenia arbitrów;
2) zwrot wydatków nale˝nych arbitrom;
3) zwrot wpisu;
4) wydatki Urz´du zwiàzane z post´powaniami odwo∏awczymi;
5) wydatki zwiàzane ze szkoleniem arbitrów.
4. Ze Êrodków specjalnych pochodzàcych ze êróde∏, o których mowa w ust. 2 pkt 3, mogà byç finansowane ponadto koszty post´powaƒ sàdowych zasàdzone od Prezesa Urz´du w zwiàzku z wykonywaniem
przez niego uprawnieƒ wynikajàcych z ustawy oraz inne koszty funkcjonowania kontroli i systemu Êrodków
ochrony prawnej.
Rozdzia∏ 2
Rada Zamówieƒ Publicznych
Art. 157. 1. Tworzy si´ Rad´ Zamówieƒ Publicznych, zwanà dalej „Radà”, która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urz´du.

Poz. 177

4) posiadajà wiedz´ i autorytet dajàce r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ Rady.
4. Prezes Rady Ministrów powo∏uje spoÊród osób,
o których mowa w ust. 1, przewodniczàcego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczàcego Rady ze swojego
grona.
5. Cz∏onkom Rady przys∏uguje wynagrodzenie za
udzia∏ w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady okreÊla regulamin przyj´ty
przez Rad´.
Art. 159. 1. Kadencja Rady up∏ywa wraz z up∏ywem kadencji Prezesa Urz´du.
2. Cz∏onkostwo w Radzie wygasa w przypadku
up∏ywu kadencji Rady, Êmierci cz∏onka Rady, jego odwo∏ania albo rezygnacji.
3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady,
je˝eli przesta∏ on odpowiadaç jednemu z warunków
okreÊlonych w art. 158 ust. 3 pkt 1—3, a na wniosek
Prezesa Urz´du w razie:
1) niewykonywania obowiàzków cz∏onka Rady;

2. Rada w szczególnoÊci:
1) wyra˝a opinie w szczególnie istotnych sprawach
systemu zamówieƒ, przedstawionych jej przez
Prezesa Urz´du;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urz´du
o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych okreÊlone w ustawie zadania w systemie zamówieƒ.
Art. 158. 1. W sk∏ad Rady wchodzi od 10 do 15
cz∏onków powo∏ywanych przez Prezesa Rady Ministrów.

2) utraty autorytetu dajàcego r´kojmi´ prawid∏owej
realizacji zadaƒ Rady;
3) choroby uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji
cz∏onka Rady.
Art. 160. 1. Obs∏ug´ prac Rady zapewnia Urzàd.
2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków
Rady, majàc na wzgl´dzie pe∏nionà funkcj´ oraz zakres
obowiàzków przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Rady.
Rozdzia∏ 3
Kontrola udzielania zamówieƒ

2. Uprawnionymi do zg∏aszania kandydatów sà
w szczególnoÊci kluby parlamentarne, ogólnokrajowe
organizacje samorzàdu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsi´biorców.
3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje cz∏onków Rady
spoÊród osób, które:
1) sà obywatelami polskimi;
2) korzystajà z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏y karane za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci
majàtkowych;

Art. 161. 1. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´
udzielania zamówieƒ.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodnoÊci post´powania o udzielenie zamówienia z przepisami
ustawy.
3. Kontrol´ przeprowadza si´ w siedzibie Urz´du.
Art. 162. 1. Od udzia∏u w kontroli wy∏àczony jest
pracownik Urz´du, który:
1) uczestniczy∏ w kontrolowanym post´powaniu lub
czynnoÊciach bezpoÊrednio zwiàzanych z jego
przygotowaniem po stronie zamawiajàcego lub
wykonawcy;
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2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, faktycznym po˝yciu albo w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest zwiàzany z tytu∏u przysposobienia, opieki
lub kurateli z osobà wyst´pujàcà w kontrolowanym post´powaniu po stronie zamawiajàcego lub
wykonawcà, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´
o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia kontrolowanego post´powania pozostawa∏ w stosunku
pracy lub zlecenia z zamawiajàcym lub wykonawcà albo by∏ cz∏onkiem w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´ o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
4) pozostaje z osobà wyst´pujàcà w kontrolowanym
post´powaniu po stronie zamawiajàcego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci
co do jego bezstronnoÊci.
2. Pracownik Urz´du informuje Prezesa Urz´du
o przyczynach powodujàcych jego wy∏àczenie od
udzia∏u w kontroli.
3. Prezes Urz´du rozstrzyga o wy∏àczeniu pracownika w drodze postanowienia.
Art. 163. 1. Wszcz´cie kontroli nast´puje przez dor´czenie zamawiajàcemu ˝àdania przekazania kopii
dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia
potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego, z zastrze˝eniem art. 167
ust. 3.
2. Stan faktyczny sprawy ustala si´ na podstawie
zebranych dowodów.
3. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty i wyjaÊnienia, o których mowa w art. 164 ust. 2, oraz opinie bieg∏ych.
4. Dowody stanowià za∏àcznik do protoko∏u kontroli, o którym mowa w art. 165.
Art. 164. 1. Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego niezw∏ocznego przekazania kopii
dokumentów zwiàzanych z post´powaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego.
2. Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego oraz od pracowników zamawiajàcego
udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaÊnieƒ w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontroli.
3. Je˝eli ustalenie lub ocena stanu faktycznego
sprawy lub dokonanie innych czynnoÊci kontrolnych
wymaga wiadomoÊci specjalnych, Prezes Urz´du mo˝e zasi´gnàç opinii bieg∏ych.
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Art. 165. 1. Z kontroli sporzàdza si´ protokó∏ kontroli.
2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczególnoÊci:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujàcych;
4) oznaczenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmiotem kontroli;
5) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;
6) wyszczególnienie za∏àczników.
Art. 166. 1. Po przeprowadzeniu kontroli Prezes
Urz´du niezw∏ocznie przesy∏a zamawiajàcemu informacj´ o jej wyniku.
2. Informacja o wyniku kontroli stanowi za∏àcznik
do protoko∏u kontroli oraz do protoko∏u, o którym mowa w art. 96.
Art. 167. 1. Prezes Urz´du mo˝e przeprowadzaç
kontrol´ udzielanych zamówieƒ przed zawarciem
umowy (kontrola uprzednia).
2. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´ uprzednià, je˝eli wartoÊç zamówienia:
1) dla robót budowlanych — przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro;
2) dla dostaw lub us∏ug — przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro.
3. W przypadku post´powania, o którym mowa
w ust. 2, niezw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty, a je˝eli wniesiono protest na wybór najkorzystniejszej oferty po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu, a przed zawarciem umowy, zamawiajàcy przekazuje Prezesowi Urz´du kopie dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego,
w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.
Art. 168. 1. Wszcz´cie kontroli uprzedniej nast´puje nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia przekazania
Prezesowi Urz´du informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrze˝eniem art. 167 ust. 3.
2. W przypadku wniesienia protestu po wszcz´ciu
kontroli uprzedniej, Prezes Urz´du wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia protestu.
3. W przypadku wszcz´cia kontroli uprzedniej, a˝
do jej zakoƒczenia, nie mo˝na zawrzeç umowy.
4. Wszcz´cie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu zwiàzania ofertà do czasu jej zakoƒczenia.
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5. O zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà
zamawiajàcy informuje niezw∏ocznie uczestników post´powania.

Poz. 177

3) wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci
umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
Rozdzia∏ 4

6. W przypadku up∏ywu terminu wa˝noÊci wadium
w trakcie kontroli przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 nie stosuje si´.
Art. 169. 1. Zakoƒczeniem kontroli uprzedniej jest
dor´czenie zamawiajàcemu informacji o wyniku kontroli uprzedniej.
2. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zawiera:
1) okreÊlenie post´powania o udzielenie zamówienia,
które by∏o przedmiotem kontroli;

Arbitrzy
Art. 172. 1. Prezes Urz´du prowadzi i og∏asza
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania od oddalenia lub odrzucenia
protestów wnoszonych w post´powaniu o udzielenie
zamówienia.
2. Og∏oszeniu podlegajà nast´pujàce dane osobowe arbitra:
1) imi´ i nazwisko;

2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku;
2) wykszta∏cenie;
3) zalecenia pokontrolne.
3) zawód;
3. Dor´czenie informacji o wyniku kontroli
uprzedniej nast´puje nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia dor´czenia ˝àdanych dokumentów
i wyjaÊnieƒ.
4. W zaleceniach pokontrolnych Prezes Urz´du
wskazuje na powinnoÊç dokonania okreÊlonej czynnoÊci lub powtórzenia czynnoÊci, która zosta∏a dokonana
z naruszeniem przepisów ustawy.
5. O wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych kierownik zamawiajàcego informuje niezw∏ocznie Prezesa
Urz´du oraz wykonawc´, którego oferta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà.

4) stopieƒ lub tytu∏ naukowy.
3. Prezes Urz´du gromadzi i przetwarza ponadto
nast´pujàce dane osobowe arbitra:
1) dat´ i miejsce urodzenia;
2) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;
3) miejsce zamieszkania i adres do korespondencji;
4) dane o posiadanym wykszta∏ceniu i przebiegu pracy zawodowej;
5) numer NIP;

6. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez zamawiajàcego zaleceƒ pokontrolnych wskazujàcych na
niewa˝noÊç umowy wykonawca mo˝e odmówiç jej
podpisania. Przepisu art. 46 ust. 5 pkt 1 nie stosuje
si´.
Art. 170. 1. Prezes Urz´du mo˝e przeprowadziç
kontrol´ udzielonego zamówienia w terminie 3 lat od
dnia jego udzielenia (kontrola nast´pcza).
2. Po zakoƒczeniu kontroli nast´pczej Prezes Urz´du przesy∏a kontrolowanemu informacj´ o wyniku
kontroli nast´pczej zawierajàcà:

6) numer rachunku bankowego;
7) dane o karalnoÊci.
Art. 173. 1. Arbitrem mo˝e byç osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
4) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

1) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, które by∏o
przedmiotem kontroli;

5) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo
umyÊlne;

2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku.

6) w ciàgu ostatnich 5 lat nie zosta∏a skreÊlona z listy
arbitrów z powodu ra˝àcego naruszenia obowiàzków arbitra.

Art. 171. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urz´du mo˝e:
1) zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà, o której mowa w dziale VII;

2. Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów osoby
spe∏niajàce warunki, o których mowa w ust. 1, które
z najlepszymi wynikami zda∏y egzamin ze znajomoÊci
przepisów zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ przed
komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez Prezesa Urz´-
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du. Wpis na list´ arbitrów nast´puje w drodze decyzji
administracyjnej.
3. Arbiter sk∏ada Prezesowi Urz´du co roku do dnia
31 marca oÊwiadczenie o:
1) toczàcych si´ przeciwko niemu post´powaniach
karnych wraz z informacjà dotyczàcà przedmiotu
post´powania;
2) swoim stanie majàtkowym wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego.
4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, arbiter sk∏ada na formularzu, którego wzór jest okreÊlony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.
5. Kadencja arbitra trwa 6 lat, liczàc od daty wpisu
na list´ arbitrów.
6. Arbitra skreÊla si´ z listy arbitrów przed up∏ywem kadencji wy∏àcznie w nast´pujàcych okolicznoÊciach:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty lub ograniczenia zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych;

Poz. 177

10. O wpisie na list´ arbitrów, skreÊleniu z listy arbitrów, wygaÊni´ciu kadencji arbitra albo zawieszeniu
w prawach i obowiàzkach arbitra Prezes Urz´du og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.
Art. 174. 1. Prezes Urz´du prowadzi nabór na list´
arbitrów raz na trzy lata.
2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.
3. Og∏oszenie zawiera w szczególnoÊci:
1) informacj´ o limicie osób, które zostanà wpisane
na list´ arbitrów w danym naborze;
2) termin przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów na arbitrów, nie krótszy ni˝ 30 dni od dnia og∏oszenia
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych;
3) wykaz dokumentów, które nale˝y do∏àczyç do zg∏oszenia kandydata;
4) termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 173 ust. 2, oraz informacj´ o minimalnej
liczbie punktów zaliczajàcej ten egzamin.
4. Uprawnionymi do zg∏aszania kandydatów na arbitrów sà:

3) utraty pe∏ni praw publicznych;

1) Prezes Urz´du;

4) prawomocnego skazania za przest´pstwo umyÊlne;

2) ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych i wojewodowie;

5) ra˝àcego naruszenia lub uporczywego naruszania
obowiàzków arbitra;

3) organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2;

6) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;

4) ogólnokrajowe organizacje samorzàdu terytorialnego;

7) niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 3;
8) z∏o˝enia przez arbitra wniosku o skreÊlenie z listy.
7. Za ra˝àce naruszenie obowiàzków arbitra, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, nale˝y rozumieç pe∏nienie
funkcji arbitra w sposób stronniczy, wyst´powanie jako pe∏nomocnik w post´powaniu odwo∏awczym
w sprawach zamówieƒ, niez∏o˝enie wniosku o wy∏àczenie z udzia∏u w post´powaniu w przypadku wystàpienia okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych wykonywanie
arbitrowi jego obowiàzków.

5) regionalne izby obrachunkowe;
6) okr´gowe izby radców prawnych;
7) okr´gowe rady adwokackie.

8. SkreÊlenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 175. 1. Przed podj´ciem obowiàzków arbiter
jest obowiàzany z∏o˝yç przed Prezesem Urz´du Êlubowanie, powtarzajàc s∏owa: „Âlubuj´ sumiennie wype∏niaç obowiàzki arbitra, orzekaç bezstronnie, zgodnie
z przepisami prawa, dochowywaç zasad etyki arbitra,
a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci
i uczciwoÊci”. Z∏o˝enie Êlubowania arbiter potwierdza
podpisem pod jego treÊcià.

9. Prezes Urz´du, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza arbitra w jego prawach i obowiàzkach
w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu pope∏nienia przest´pstwa przekupstwa lub innego przest´pstwa pope∏nionego w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

2. Arbiter jest obowiàzany post´powaç zgodnie
z zasadami etyki arbitra, w szczególnoÊci pe∏niç swojà
funkcj´ z godnoÊcià i najwy˝szà starannoÊcià, w sposób bezstronny. Przy rozpatrywaniu odwo∏ania arbiter
nie jest reprezentantem ˝adnego z uczestników post´powania ani Prezesa Urz´du.
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3. Osoba wpisana na list´ arbitrów nie mo˝e wyst´powaç jako pe∏nomocnik w post´powaniu odwo∏awczym w sprawach zamówieƒ.

2. Obserwator sporzàdza informacj´ o przebiegu
prac komisji przetargowej, którà przedstawia kierownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du.

4. Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, stanowi za∏àcznik do protoko∏u.

5. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç arbitra na
czas niezb´dny do wywiàzania si´ ze sprawowanej
funkcji, w tym funkcji obserwatora, bez zachowania
prawa do wynagrodzenia za ten czas.

4. Wynagrodzenie za czynnoÊci obserwatora pokrywa Prezes Urz´du.
5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

6. Arbitrowi przys∏uguje wynagrodzenie za wykonywane czynnoÊci.

1) tryb wyznaczania obserwatora oraz tryb wykonywania czynnoÊci obserwatora,

Art. 176. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wpisu na list´ arbitrów, sposób powo∏ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania
egzaminu oraz zakres egzaminu — bioràc pod uwag´
zapewnienie obiektywnego sprawdzenia przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania post´powaƒ odwo∏awczych oraz okolicznoÊç, ˝e potwierdzeniem spe∏nienia warunków, o których mowa
w art. 173 ust. 1, mogà byç dokumenty zawierajàce
informacje podlegajàce ochronie danych osobowych,
w szczególnoÊci informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

2) wysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci obserwatora

Rozdzia∏ 5
Obserwator
Art. 177. 1. Post´powania, w których wartoÊç zamówienia:
1) dla robót budowlanych — przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro,
2) dla dostaw lub us∏ug — przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro
— sà poddane obowiàzkowej kontroli polegajàcej na
udziale niezale˝nego obserwatora.
2. Zamawiajàcy w terminie 3 dni od wszcz´cia post´powania, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia Prezesa Urz´du o jego wszcz´ciu.
3. Obserwator jest wyznaczany przez Prezesa Urz´du spoÊród osób wpisanych na list´ arbitrów.
4. Obserwatorem nie mo˝e byç osoba, która pozostaje z zamawiajàcym w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mo˝e budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci obserwatora.

— majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia bezstronnoÊci i sprawnoÊci udzielania zamówieƒ.
DZIA¸ VI
Ârodki ochrony prawnej
Rozdzia∏ 1
Przepisy wspólne
Art. 179. 1. Ârodki ochrony prawnej okreÊlone
w niniejszym dziale przys∏ugujà wykonawcom
i uczestnikom konkursu, a tak˝e innym osobom, je˝eli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏
lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiajàcego przepisów ustawy.
2. Przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert
w przypadku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy Êrodki ochrony prawnej przys∏ugujà równie˝ organizacjom zrzeszajàcym wykonawców wpisanym na list´ organizacji uprawnionych do wnoszenia
Êrodków ochrony prawnej, prowadzonà przez Prezesa
Urz´du.
3. Przez organizacje zrzeszajàce wykonawców,
o których mowa w ust. 2, nale˝y rozumieç podmioty
dzia∏ajàce na podstawie przepisów o:
1) izbach gospodarczych;
2) rzemioÊle;
3) samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´biorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów.

5. Arbiter nie mo˝e byç wyznaczony do rozpoznania odwo∏ania wniesionego w post´powaniu, w którym bra∏ udzia∏ jako obserwator.

4. Wpisu na list´, odmowy wpisu lub skreÊlenia
z listy, o której mowa w ust. 2, dokonuje Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 178. 1. Obserwator jest obecny w trakcie prac
komisji przetargowej od otwarcia ofert.

5. Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega og∏oszeniu w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.
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Rozdzia∏ 2
Protest

Art. 180. 1. Wobec czynnoÊci podj´tych przez zamawiajàcego w toku post´powania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiajàcego czynnoÊci, do której
jest obowiàzany na podstawie ustawy, mo˝na wnieÊç
pisemny protest do zamawiajàcego.
2. Protest wnosi si´ w terminie 7 dni od dnia,
w którym wykonawca powzià∏ lub móg∏ powziàç wiadomoÊç o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ jego wniesienia, z zastrze˝eniem ust. 3. Protest uwa˝a
si´ za wniesiony z chwilà, gdy doszed∏ on do zamawiajàcego w taki sposób, ˝e móg∏ zapoznaç si´ z jego
treÊcià. Do uczestników konkursu oraz organizacji,
o których mowa w art. 179 ust. 2, przepis stosuje si´
odpowiednio.
3. Protest dotyczàcy postanowieƒ specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi si´ nie póêniej
ni˝ 3 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko
przed zawarciem umowy.
5. Zamawiajàcy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
6. Protest powinien wskazywaç oprotestowanà
czynnoÊç lub zaniechanie zamawiajàcego, a tak˝e zawieraç ˝àdanie, zwi´z∏e przytoczenie zarzutów oraz
okolicznoÊci faktycznych i prawnych uzasadniajàcych
wniesienie protestu.
Art. 181. 1. W przypadku wniesienia protestu po
up∏ywie terminu sk∏adania ofert bieg terminu zwiàzania ofertà ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego
rozstrzygni´cia protestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà
zamawiajàcy informuje niezw∏ocznie wykonawców,
którzy z∏o˝yli oferty, wzywajàc ich, pod rygorem wykluczenia z post´powania, do przed∏u˝enia wa˝noÊci
wadium lub wniesienia nowego wadium na wyd∏u˝ony okres.
3. O wniesieniu protestu oraz jego treÊci i zarzutach zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu.
4. Uczestnikami post´powania protestacyjnego
stajà si´ tak˝e wykonawcy uczestniczàcy w post´powaniu, którzy przystàpià do protestu w terminie 2 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 3.

Poz. 177

2. Protest jest ostatecznie rozstrzygni´ty:
1) je˝eli nie wniesiono odwo∏ania — z up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏ania;
2) w przypadku wniesienia odwo∏ania:
a) z dniem dor´czenia postanowienia koƒczàcego
post´powanie odwo∏awcze albo wyroku zespo∏u arbitrów albo
b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia
koƒczàcego post´powanie w sprawie przez sàd
okr´gowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo z up∏ywem terminu do wniesienia skargi, je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub
us∏ug — 5 000 000 euro.
3. Na wniosek zamawiajàcego Prezes Urz´du,
w drodze decyzji administracyjnej, mo˝e wyraziç zgod´ na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu, je˝eli ze wzgl´dów spo∏ecznych
lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia
zamówienia, której wczeÊniej nie mo˝na by∏o przewidzieç, a nie wynik∏a ona z winy zamawiajàcego.
Art. 183. 1. Zamawiajàcy rozstrzyga protest nie
póêniej ni˝ w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
Brak rozstrzygni´cia protestu w tym terminie uznaje
si´ za jego oddalenie.
2. Rozstrzygni´cie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwo∏ania zamawiajàcy przekazuje podmiotowi,
który wniós∏ protest, oraz wykonawcom, którzy przy∏àczyli si´ do protestu.
3. W przypadku uwzgl´dnienia protestu zamawiajàcy powtarza oprotestowanà czynnoÊç lub dokonuje
czynnoÊci bezprawnie zaniechanej.
4. O powtórzeniu lub dokonaniu czynnoÊci zamawiajàcy informuje niezw∏ocznie wszystkich wykonawców.
Rozdzia∏ 3
Odwo∏anie
Art. 184. 1. Od oddalenia lub odrzucenia protestu
przys∏uguje odwo∏anie.

5. Wykonawca, który nie przystàpi∏ do protestu,
nie mo˝e nast´pnie wnieÊç protestu, powo∏ujàc si´ na
te same okolicznoÊci.

2. Odwo∏anie wnosi si´ do Prezesa Urz´du w terminie 5 dni od dnia dor´czenia rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu do rozstrzygni´cia protestu,
jednoczeÊnie informujàc o wniesieniu odwo∏ania zamawiajàcego. Z∏o˝enie odwo∏ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urz´du.

Art. 182. 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia
protestu zamawiajàcy nie mo˝e zawrzeç umowy.

3. Do post´powania odwo∏awczego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
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— Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.4)) o sàdzie polubownym, je˝eli
ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 185. 1. Odwo∏anie podlega rozpoznaniu, je˝eli
uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu do∏àcza si´
do odwo∏ania.
2. WysokoÊç wpisu nie mo˝e przekraczaç kosztów
post´powania.
3. Je˝eli wpis nie zosta∏ uiszczony, Prezes Urz´du
zwraca odwo∏anie. O zwrocie odwo∏ania rozstrzyga
Prezes Urz´du w drodze postanowienia.
Art. 186. 1. Odwo∏anie rozpoznaje zespó∏ trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urz´du z listy, o której mowa w art. 172 ust. 1.
2. Prezes Urz´du wyznacza arbitrów w drodze jawnego losowania komputerowego, z tym ˝e przewodniczàcy zespo∏u arbitrów losowany jest spoÊród osób
posiadajàcych wykszta∏cenie prawnicze.
3. Arbiter zawiadamia Prezesa Urz´du o okolicznoÊciach uniemo˝liwiajàcych wykonywanie obowiàzków, a w szczególnoÊci o przyczynach uzasadniajàcych jego wy∏àczenie. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàce wykonanie przez arbitra jego obowiàzku, Prezes Urz´du wyznacza innego arbitra na zasadach, o których mowa w ust. 2.
4. Strony oraz arbitrzy mogà ˝àdaç wy∏àczenia arbitra z przyczyn okreÊlonych w art. 703 § 1 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego. O wy∏àczeniu albo odmowie wy∏àczenia arbitra rozstrzyga Prezes Urz´du w drodze postanowienia.
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 11, poz. 101.

Poz. 177

Na postanowienia o wy∏àczeniu lub odmowie wy∏àczenia za˝alenie nie przys∏uguje.
Art. 187. 1. Zespó∏ arbitrów rozpoznaje odwo∏anie
w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia.
2. Zespó∏ arbitrów rozpoznaje odwo∏anie na jawnej rozprawie, chyba ˝e odwo∏anie podlega odrzuceniu, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Na wniosek strony lub z urz´du zespó∏ arbitrów
wy∏àcza jawnoÊç rozprawy w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli przy rozpatrywaniu odwo∏ania mo˝e byç ujawniona informacja stanowiàca tajemnic´ ustawowo chronionà. Rozprawa odbywa si´ wówczas wy∏àcznie
z udzia∏em stron oraz ich pe∏nomocników.
4. Zespó∏ arbitrów odrzuca odwo∏anie na posiedzeniu niejawnym, je˝eli stwierdzi, ˝e:
1) w sprawie nie majà zastosowania przepisy ustawy;
2) odwo∏anie nie zosta∏o poprzedzone protestem;
3) protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione przez
podmiot nieuprawniony;
4) protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione z uchybieniem terminów okreÊlonych w ustawie;
5) odwo∏ujàcy si´ powo∏uje si´ na te same okolicznoÊci, które by∏y przedmiotem rozstrzygni´cia przez
zespó∏ arbitrów w sprawie innego odwo∏ania
wniesionego przez tego samego odwo∏ujàcego si´
w tym samym post´powaniu;
6) post´powanie jest prowadzone na zasadach, o których mowa w art. 136 ust. 1.
5. Je˝eli zespó∏ arbitrów uzna to za konieczne, mo˝e dopuÊciç do udzia∏u w posiedzeniu niejawnym strony, Êwiadków lub bieg∏ych.
6. W razie stwierdzenia, ˝e nie zachodzà podstawy
do odrzucenia odwo∏ania, przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamyka posiedzenie i otwiera rozpraw´.
Art. 188. 1. Strony sà obowiàzane wskazywaç dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzà
skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeƒ
lub odparcie twierdzeƒ strony przeciwnej strony mogà przedstawiç a˝ do zamkni´cia rozprawy.
2. Zespó∏ arbitrów mo˝e dopuÊciç dowód niewskazany przez stron´.
3. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty, wyjaÊnienia Êwiadków, opinie bieg∏ych oraz zeznania
stron.
4. Fakty powszechnie znane nie wymagajà dowodu. Nie wymagajà te˝ dowodu fakty przyznane w toku
post´powania przez stron´ przeciwnà, je˝eli zespó∏ arbitrów uzna, ˝e przyznanie nie budzi wàtpliwoÊci co
do swej zgodnoÊci z rzeczywistym stanem rzeczy.
5. Zespó∏ arbitrów odmawia przeprowadzenia
wnioskowanych dowodów, je˝eli fakty b´dàce ich
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przedmiotem zosta∏y ju˝ stwierdzone innymi dowodami lub gdy zosta∏y powo∏ane jedynie dla zw∏oki.
6. Zespó∏ arbitrów ocenia wiarygodnoÊç i moc dowodów wed∏ug w∏asnego przekonania, na podstawie
wszechstronnego rozwa˝enia zebranego materia∏u.
Art. 189. 1. Odwo∏ujàcy si´ mo˝e cofnàç odwo∏anie. W razie cofni´cia odwo∏ania zespó∏ arbitrów umarza post´powanie odwo∏awcze.
2. Je˝eli cofni´cie odwo∏ania nastàpi∏o przed
otwarciem rozprawy, odwo∏ujàcemu zwraca si´ po∏ow´ wpisu.
Art. 190. 1. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamyka rozpraw´, je˝eli zespó∏ arbitrów uzna, ˝e sprawa
zosta∏a dostatecznie wyjaÊniona.
2. Wydajàc wyrok, zespó∏ arbitrów bierze za podstaw´ stan rzeczy ustalony w toku post´powania.
3. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów otworzy na
nowo zamkni´te posiedzenie lub rozpraw´, je˝eli po
ich zamkni´ciu ujawni∏y si´ okolicznoÊci istotne dla
rozstrzygni´cia odwo∏ania.
4. Wyrok mo˝e byç wydany jedynie przez zespó∏
arbitrów, przed którym toczy∏o si´ post´powanie.
Art. 191. 1. O oddaleniu odwo∏ania lub jego
uwzgl´dnieniu zespó∏ arbitrów orzeka wyrokiem.
W pozosta∏ych przypadkach zespó∏ arbitrów wydaje
postanowienie.
2. Uwzgl´dniajàc odwo∏anie, zespó∏ arbitrów mo˝e nakazaç dokonanie lub powtórzenie czynnoÊci zamawiajàcego albo jà uniewa˝niç.
3. Zespó∏ arbitrów nie mo˝e orzekaç co do zarzutów, które nie by∏y zawarte w proteÊcie. OkolicznoÊci
skutkujàce uniewa˝nieniem post´powania o udzielenie zamówienia zespó∏ arbitrów bierze pod uwag´
z urz´du.
4. Zespó∏ arbitrów nie mo˝e nakazaç zawarcia
umowy.
5. W wyroku oraz w postanowieniu koƒczàcym post´powanie odwo∏awcze zespó∏ arbitrów rozstrzyga
o kosztach post´powania odwo∏awczego.

3. BezpoÊrednio po sporzàdzeniu wyroku albo postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze
przewodniczàcy zespo∏u arbitrów og∏asza orzeczenie.
Og∏oszenie nast´puje na posiedzeniu jawnym. NieobecnoÊç stron nie wstrzymuje og∏oszenia.
4. W sprawie zawi∏ej zespó∏ arbitrów mo˝e odroczyç og∏oszenie wyroku albo postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze na czas nie d∏u˝szy ni˝
5 dni. W postanowieniu o odroczeniu og∏oszenia wyroku zespó∏ arbitrów wyznacza termin jego og∏oszenia. Je˝eli og∏oszenie by∏o odroczone, mo˝e go dokonaç sam przewodniczàcy.
5. Odpisy wyroku lub postanowienia koƒczàcego
post´powanie odwo∏awcze wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ niezw∏ocznie stronom lub ich pe∏nomocnikom.
Art. 193. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) regulamin post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ, majàc na wzgl´dzie zapewnienie sprawnej
organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkiego
przebiegu post´powania odwo∏awczego oraz jawnoÊci rozpraw;
2) wysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów,
majàc na wzgl´dzie, ˝e podstaw´ do ustalania wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów przy rozpoznawaniu odwo∏aƒ wnoszonych w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego powinna
stanowiç kwota bazowa, ustalona w ustawie bud˝etowej na dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.5)) dla pracowników
paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których mowa
w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy;
3) wysokoÊç i szczegó∏owe zasady pobierania wpisu
od odwo∏ania oraz szczegó∏owe zasady rozliczania
kosztów w post´powaniu odwo∏awczym, majàc
na wzgl´dzie zasadnoÊç zwrotu stronie kosztów
koniecznych do celowego dochodzenia praw lub
do celowej obrony.
Rozdzia∏ 4

6. Strony ponoszà koszty post´powania stosownie
do jego wyniku.
Art. 192. 1. Zespó∏ arbitrów z urz´du sporzàdza
uzasadnienie wyroku oraz postanowienia koƒczàcego
post´powanie odwo∏awcze.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygni´cia, w tym
ustalenie faktów, które zespó∏ arbitrów uzna∏ za udowodnione, dowodów, na których si´ opar∏, i przyczyn,
dla których innym dowodom odmówi∏ wiarygodnoÊci
i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Poz. 177

Skarga do sàdu
Art. 194. 1. Na wyrok zespo∏u arbitrów oraz postanowienia zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powanie
odwo∏awcze przys∏uguje skarga do sàdu.
———————
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166,
poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228,
poz. 2256.
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2. W post´powaniu toczàcym si´ wskutek wniesienia skargi stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego o apelacji, je˝eli przepisy niniejszego rozdzia∏u nie stanowià inaczej.
Art. 195. 1. Skarg´ wnosi si´ do sàdu okr´gowego
w∏aÊciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajàcego.
2. Skarg´ wnosi si´ za poÊrednictwem Prezesa
Urz´du w terminie 7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia zespo∏u arbitrów, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3. Prezes Urz´du przekazuje skarg´ wraz z aktami
post´powania odwo∏awczego sàdowi w∏aÊciwemu
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia
skarg´ mo˝e wnieÊç tak˝e Prezes Urz´du. Do czynnoÊci podejmowanych przez Prezesa Urz´du stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego o prokuratorze.
Art. 196. 1. Skarga powinna czyniç zadoÊç wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawieraç oznaczenie zaskar˝onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi´z∏e ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a tak˝e wniosek o zmian´ orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug —
5 000 000 euro, zamawiajàcy w skardze lub w odpowiedzi na skarg´ mo˝e wnosiç o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem
protestu. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu sàd
rozpoznaje niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia jego z∏o˝enia.
3. Sàd na posiedzeniu niejawnym mo˝e uchyliç zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu, je˝eli stan post´powania o udzielenie
zamówienia pozwala na to, a zamawiajàcy uprawdopodobni, ˝e zaskar˝one orzeczenie zespo∏u arbitrów
w sposób ra˝àcy narusza przepisy o post´powaniu
odwo∏awczym.
Art. 197. 1. Sàd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarg´ wniesionà po up∏ywie terminu lub niedopuszczalnà z innych przyczyn, jak równie˝ skarg´, której braków strona nie uzupe∏ni∏a w terminie.
2. Je˝eli strona nie dokona∏a w terminie czynnoÊci
procesowej nie ze swojej winy, sàd na jej wniosek
przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie mo˝e
byç wydane na posiedzeniu niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu
wnosi si´ do sàdu w terminie 7 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminowi.

Poz. 177

Art. 198. 1. Sàd rozpoznaje skarg´ niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia
wp∏yni´cia skargi do sàdu.
2. Sàd oddala skarg´, je˝eli jest ona bezzasadna.
W razie uwzgl´dnienia skargi sàd zmienia zaskar˝one
orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.
3. Je˝eli odwo∏anie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia post´powania, sàd uchyla wyrok oraz odrzuca odwo∏anie lub umarza post´powanie.
4. Od wyroku sàdu kasacja nie przys∏uguje.
DZIA¸ VII
OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów
ustawy
Art. 199. Przepisów niniejszego dzia∏u nie stosuje
si´ do zamawiajàcych, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1, 5 i 6.
Art. 200. Zamawiajàcy, który:
1) udziela zamówienia:
a) z naruszeniem przepisów ustawy okreÊlajàcych
przes∏anki stosowania poszczególnych trybów
udzielenia zamówienia,
b) bez wymaganego og∏oszenia,
2) uniewa˝nia post´powanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy okreÊlajàcych przes∏anki uniewa˝nienia,
3) dokonuje czynnoÊci przewidzianych w ustawie bez
wymaganej zgody Prezesa Urz´du,
4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem
przepisów ustawy
— podlega karze pieni´˝nej.
Art. 201. 1. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa w art. 200, ustala si´ w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia.
2. Je˝eli wartoÊç zamówienia:
1) nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
kwoty 60 000 euro — kara pieni´˝na wynosi
3 000 z∏otych;
2) przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, a nie przekracza 5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz 10 000 000 euro dla
robót budowlanych — kara pieni´˝na wynosi
30 000 z∏otych;
3) przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz
10 000 000 euro dla robót budowlanych — kara
pieni´˝na wynosi 150 000 z∏otych.
Art. 202. 1. Kar´ pieni´˝nà nak∏ada Prezes Urz´du
w drodze decyzji administracyjnej.
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2. Decyzji o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej nie mo˝na
nadaç klauzuli natychmiastowej wykonalnoÊci.
Art. 203. 1. Ârodki z kary pieni´˝nej stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.
2. Kary pieni´˝ne podlegajà Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiàzków o charakterze
pieni´˝nym.

poz. 887, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybór zarzàdzajàcego Êrodkami FRD odbywa
si´ w trybie negocjacji z og∏oszeniem lub negocjacji bez og∏oszenia. Przepisy o zamówieniach publicznych stosuje si´ odpowiednio.”;
2) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji zadania okreÊlonego
w ust. 1 pkt 1 lit. f) Zak∏ad udziela zamówieƒ,
których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci 60 000 euro na dodatkowe opinie lekarza konsultanta lub psychologa oraz wyniki obserwacji szpitalnej —
zgodnie z potrzebami orzecznictwa lekarskiego
z wy∏àczeniem przepisów o zamówieniach publicznych.”.

DZIA¸ VIII
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 204. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,
poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109,
poz. 1029) w art. 10w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru organizatora kszta∏cenia prowadzàcego specjalizacj´ finansowanà ze Êrodków publicznych dokonuje minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia, stosujàc przepisy o zamówieniach publicznych.”.
Art. 205. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z póên. zm.6)) w art. 189 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

Art. 208. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jednostki sektora finansów publicznych dokonujà zakupów dostaw, us∏ug i robót budowlanych na zasadach okreÊlonych w przepisach
o zamówieniach publicznych.”;
2) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„2. Wy∏onienie zarzàdcy lub przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 1, nast´puje na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych.”.

„Art. 44. Do zaciàgania po˝yczek i kredytów przez
Skarb Paƒstwa, emisji skarbowych papierów wartoÊciowych oraz innych operacji zwiàzanych bezpoÊrednio z zarzàdzaniem paƒstwowym d∏ugiem publicznym nie stosuje si´ przepisów, o których
mowa w art. 28 ust. 4.”;

Art. 206. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Poz. 177

3) w art. 92 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zlecanie zadaƒ powinno nast´powaç na zasadzie
wyboru
najkorzystniejszej
oferty
z uwzgl´dnieniem przepisów o zamówieniach
publicznych, a w odniesieniu do podmiotów
niedzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia zysku w try-

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Prezesem Wy˝szego Urz´du Górniczego oraz na podstawie
kryterium zgodnoÊci z prawem nad dzia∏alnoÊcià regionalnych izb obrachunkowych.”;

———————
2) w art. 33a w ust. 1 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:
„13) Urzàd Zamówieƒ Publicznych.”.
Art. 207. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
———————
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874,
Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966
i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595,
Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609,
Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037,
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851.

Dziennik Ustaw Nr 19

— 1154 —

bie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, z odpowiednim zastosowaniem
art. 25 i art. 71;”;
4) w art. 138 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) naruszeniu zasady lub trybu post´powania
przy udzieleniu zamówienia publicznego
ustalonych przepisami, o których mowa
w art. 28 ust. 4;”.
Art. 209. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.
o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. Nr 80,
poz. 903, z póên. zm.9)) w art. 9 ust. 1a otrzymuje
brzmienie:
„1a. Je˝eli z∏o˝ona oferta offsetowa nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w ustawie lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e ˝àdaç jej uzupe∏nienia, okreÊlajàc termin i zakres tego uzupe∏nienia. Je˝eli oferta nie zostanie uzupe∏niona
w terminie, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzàcego post´powanie
o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okolicznoÊci okreÊlonych w art. 24 ust. 1
pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosownà dokumentacj´.”.
Art. 210. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932,
z póên. zm.10)) w art. 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).”.
Art. 211. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136, z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

Poz. 177
ministracji rzàdowej w województwie oraz
przepisów o zamówieniach publicznych.”;

2) uchyla si´ art. 68.
Art. 212. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa
w ust. 1, spó∏dzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych.”.
Art. 213. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11,
poz. 83) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do przetargu na eksport skrobi z dop∏atà nie stosuje si´ przepisów o zamówieniach publicznych.”.
Art. 214. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z póên. zm.12))
w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) mogà byç zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje si´ przepisu art. 29 ust. 6 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177),”.
Art. 215. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
—Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z póên. zm.13)) w art. 213 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane
jest w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, na okres od 5 do 8 lat.”.
Art. 216. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230,
poz. 1922) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ przepisów art. 33 i 34 ustawy o ad———————
9)

10)

11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz
z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805
i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208,
poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203,
poz. 1966.

„2. Do wyboru banków nie majà zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.”.
Art. 217. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
———————
12)

13)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1731 oraz z 2003 r. Nr 180, poz. 1759.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957
oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124.

Dziennik Ustaw Nr 19

— 1155 —

Poz. 177

Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.14))
w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Lista arbitrów, o której mowa w ust. 1, traci moc
po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

„2. Przy zawieraniu umów o udzielanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych stosuje si´ odpowiednio art. 29 i 30
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).”.

Art. 224. Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów
na pierwszà kadencj´ osoby, o których mowa
w art. 173 ust. 2, z tym ˝e kadencja osób, które zda∏y
egzamin z liczbà punktów ni˝szà od po∏owy limitu
osób, które zostanà wpisane na list´ arbitrów, trwa
3 lata.

Art. 218. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych (Dz. U.
Nr 139, poz. 1323) w art. 3 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);”;
2) uchyla si´ pkt 4.
Art. 219. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Koszty realizacji zadaƒ WSI, w zakresie których —
ze wzgl´du na wy∏àczenie ich jawnoÊci — nie mogà byç stosowane przepisy o finansach publicznych, przepisy o rachunkowoÊci oraz przepisy o zamówieniach publicznych, sà finansowane z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego WSI.”.
DZIA¸ IX
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 220. 1. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
oraz post´powaƒ odwo∏awczych i kontroli, które ich
dotyczà, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
2. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych
zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 221. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy Prezes Rady Ministrów og∏osi konkurs,
o którym mowa w art. 153 ust. 1.
2. Do czasu powo∏ania Prezesa Urz´du wy∏onionego w drodze konkursu obowiàzki Prezesa Urz´du pe∏ni Prezes Urz´du powo∏any na dotychczasowych zasadach.
Art. 222. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy Prezes Rady Ministrów powo∏a Rad´,
o której mowa w art. 157 ust. 1.
Art. 223. 1. Przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy odwo∏ania rozpoznajà arbitrzy wpisani
na list´ arbitrów prowadzonà przez Prezesa Urz´du
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
———————
14)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210,
poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 5, poz. 37.

Art. 225. Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661
oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165,
poz. 1591).
Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1,
art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1,
art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 6, art. 26
ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 96 ust. 5, art. 152 ust. 4
i art. 193 ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 9 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 227. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 13 w zakresie dotyczàcym przekazywania
wst´pnego og∏oszenia informacyjnego Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34
ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4
pkt 2, art. 49 ust. 3,
3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczàcym przekazywania
og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich,
4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4,
art. 92 w zakresie dotyczàcym zawiadamiania
o wyborze oferty Prezesa Urz´du, art. 95 ust. 2,
art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2,
art. 118 ust. 4,
5) art. 128 w zakresie dotyczàcym przekazywania
okresowego og∏oszenia informacyjnego Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134,
art. 135,
7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczàcym niedope∏nienia obowiàzku przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji
Europejskiej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ,
9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178
— które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
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