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I.

Etyka w yciu publicznym

Etyka wydaje si dziedzin, w której od niepamitnych czasów tocz si nierozstrzygalne spory o sens dobra i obowizku. Historia zachodniej myli filozoficznej pokazuje, e poczynajc od najdawniejszej myli greckiej a po dzie dzisiejszy, odnajdujemy, co
pewien czas, te same pogldy i te same spory na temat etyki.
Nie ma obecnie jednolitego systemu moralnego, który w sposób wiarygodny prezentowaby
ostateczne stanowisko na temat natury etyki.
Podstawow przyczyn rozterek na temat etycznej susznoci ekonomicznych
wyborów i wynikajcych z nich zachowa jest brak wyksztaconych nawyków i zachowa
w gospodarce rynkowej. Przyczyn tego stanu jest fakt, e swoboda gospodarcza kojarzya
si przede wszystkim z wolnoci od przymusów charakterystycznych dla systemu
gospodarki zarzdzanej centralnie. W takiej atmosferze czsto jednostkowe dziaania potwierdzaj niewraliwo na etyczne skutki podejmowanych decyzji dla ogóu spoeczestwa, a zachowania gospodarcze s nieprzejrzyste lub budz wtpliwo pod wzgldem
moralnym.
Naley jednak zauway, e wbrew historycznym i kulturowym rónicom pogldów
na temat moralnych powinnoci czowieka, istniej podobne sdy na temat naszych
zachowa. To, co w pewnym spoeczestwie czy w pewnej tradycji religijnej uchodzi za
cnot, jest ni take i w innej. Tym bardziej, e zbiór cnót cenionych w wielkiej kulturze
moralnej nigdy nie bdzie podstawow czci zbioru przywar w innej kulturze. Oczywicie
nieuniknione bd wahania midzy etyk regu a etyk konsekwencji. Spór tych dwóch
stanowisk - zdaniem Petera Singera1 - naley uwaa jako nieuchronny aspekt dyskusji
o naturze i fenomenie etyki. Etyka regu koncentruje si raczej na wewntrznej dyspozycji
podmiotu zdolnego do jednoznacznych (czystych) moralnie dziaa. Koresponduje ona
z wypracowanym przez Arystotelesa katalogiem cnót, do którego dzi mona by zaliczy
samodyscyplin, gospodarno, fachowo i zdolno do podejmowania koniecznych, ale
trudnych decyzji.
Etyk odpowiedzialnoci natomiast, nazywan niekiedy etyk konsekwencji lub
skutków, naleaoby rozpatrywa nie tylko w kontekcie odpowiedzialnoci jednostki
wobec innych osób, ale raczej jako poczucie odpowiedzialnoci caego przedsibiorstwa
wobec osób, innych podmiotów, rodowiska naturalnego. Zanieczyszczenie rodowiska czy
marnotrawstwo to przykady nieetycznych zachowa w skali makro. wiadomo tego faktu
i poczucie odpowiedzialnoci nakazuje podnoszenie wasnych kwalifikacji. Istnieje bowiem
wyra ny zwizek midzy fachowoci usug a etyk, bez wzgldu na to, o jakiej grupie
zawodowej mówimy.
Podstawy etyki oscyloway wokó pojcia cnoty, któr ustanowili i komentowali
staroytni Grecy: gównie Sokrates, Platon, i Arystoteles. Skupili si oni na cnotach (rysach
charakteru) jako przedmiocie etyki. Analizowali poszczególne cnoty jako reprezentatywne
i fundamentalne, zaliczajc do nich np. odwag, opanowanie, mdro, sprawiedliwo
i hierarchizowali typy charakteru czowieka2.

1
2

Przewodnik po etyce pod red. Petera Singera, Ksika i Wiedza, Warszawa 1998
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom I, PWN, Warszawa 1981
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Dla stawiajcego na si fizyczn Homera cnota bya cech umoliwiajc jednostce wypenianie jej roli spoecznej; dla Arystotelesa, w. Tomasza z Akwinu czy te
etyków biblijnych – cnota dawaa jednostce szans zdobycia ludzkiego, naturalnego czy
nadnaturalnego celu. Wspóczesna tradycja ustawia si raczej w opozycji lub dialogu wobec
Arystotelesa, a nie w bezkrytycznej akceptacji jego teorii.
Nie ma jednej teorii cnót, nie ma jednego pojcia cnoty. Jedno jest natomiast
pewne: dla wikszoci znawców przedmiotu cnota nie moe by tylko pozorem, jedno
cnoty jest zrozumiaa tylko w kontekcie jednorodnego, narracyjnego ycia jednostki, a dla
niektórych – take ycia publicznego.
Za przeomowe wydarzenie w dziejach filozofii mona uzna sformuowanie przez
Arystotelesa podstaw filozofii praktycznej, zasadzajcej si u podstaw pytania, jak y, jak
postpowa, aby osign szczcie. Co, co mogo czowiekowi gwarantowa szczcie,
byo cnot pojmowan jako nabywana, a nie wrodzona umiejtno sprawiedliwego i umiarkowanego postpowania. ycie rozumiane tu jest jako trudna do przebycia droga, gdzie
„szlachetno jeden zna sposób, lecz róne sposoby nikczemno”3. Autor „Etyki nikomachejskiej” zauway bowiem, e dobro jednostki jest zbiene z dobrem ogóu, a czowiek
jest natur spoeczn i tylko we wspólnocie rozwija si i moe y. Takim dobrem
najwikszym i – co bardzo istotne – osigalnym dla czowieka jest eudajmonia. Polegaa na
dziaaniu i na zaoeniu wyszoci ycia aktywnego nad konsumpcyjnym. Dobro nie byo
zatem adnym z dóbr zewntrznych, idealnym – byo realne i osobiste4.
Ponowne zainteresowania cnot w latach osiemdziesitych zapocztkoway prace
filozofów Elizabeth Anscombe i Alasdaira Mac Intyre’a. Oboje byli zgodni, e cnota sama
w sobie i niezwizana z ludzkimi potrzebami i pragnieniami jest pustym celem. Alasdair
Mac Intyre stwierdza, e dziedzictwo staroytnoci w aspekcie cnót, do obszerne, ale
wybiórcze i fragmentaryczne, stawia wspóczesnego czowieka w jakim gszczu nieprzystajcych do siebie elementów. Zamiast tego autor proponuje przywróci do ycia neoarystotelesowskie ujcie dobra ludzkiego, które stanowioby podstaw zbioru cnót i zapewnioby mu trwao, tworzc koncepcj ycia z sensem.
Umberto Eco, synny woski pisarz i uczony, w ksice zawierajcej relacje
i odczyty o charakterze moralnym tak komentuje ich tre: Dotycz tego, co naleaoby
robi, tego, czego robi si nie powinno, wreszcie tego, czego za adn cen robi nie
wolno. Wród zamieszczonych tekstów poruszajcych tak wane tematy wspóczesnego
wiata, jak: totalitaryzm, wojna, perspektywa III tysiclecia, znajduje si take odpowied
kardynaowi Martiniemu w artykule pt.: „Gdy na scen wkracza inny”5. W tej niezwykej
polemice autor próbuje pogodzi zaoenia etyki laickiej z etyk chrzecijask. Wnioski
pynce z wywodów polemisty Martiniego przystaj do pogldów Arystotelesa, zgodnie
z którym wystarczy sama obecno drugiego czowieka, innego, aby mona mówi
o moralnoci.
Wynika z tego, e to, co autor okrela mianem etyki laickiej, jest w gruncie rzeczy
etyk nieobc równie wierzcemu. Istot wykadni pisarza jest przekonanie, e zarówno
3

4
5

Arystoteles. Etyka nikomachejska. Ksiga II, rozdzia 6 „Cnota jako trwaa
dyspozycja, dziki której czowiek staje si dobry i dobrze postpuje”
tame
Umberto Eco, Pi pism moralnych, Znak, Kraków 1999, str. 5
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ateista, jak i czowiek wierzcy w bosk instancj, wewntrznie i instynktownie wie, jak
postpowa, z jednakow si bdzie zabiega o publiczne oczyszczenie z win, jeli dopuci
si naruszenia powszechnie obowizujcych zasad. Równowaga i harmonia obchodz nas
wszystkich, a wewntrzny imperatyw i obecno innych ludzi s wystarczajcymi bod cami
do cnoty, postrzeganej jako pewne dziedzictwo pokoleniowe. Wane jednak, aby to
dziedzictwo zasadzao si na odpowiednich wzorcach i opierao si na autorytetach moralnych, o które coraz trudniej we wspóczesnym wiecie.
A. Mac Intyre dowodzi, e na to dziedzictwo zasuguj tylko niektóre spoeczestwa lub tylko niektóre zawody6. Czy zasuguj na to wyrónienie równie osoby
reprezentujce Zamawiajcego/Inwestora w postpowaniu o udzielanie zamówie publicznych? Na to i inne pytania spróbujemy odpowiedzie w dalszej czci rozwaa.
Coraz czciej opracowuje si dla rónych grup zawodowych kodeksy etyczne
i wszystko wskazuje na to, e po wstpieniu Polski do Unii Europejskiej take w naszym
kraju bd si zmienia zachowania w biznesie. Wiadomo, e przedsibiorstwo nie posiada
waciwoci etycznych, moe natomiast prowadzi nieetyczne interesy, za które odpowiedzialni bd poszczególni pracownicy lub cae komórki. Musimy pamita, e w biznesie
wiatowym klient zweryfikuje nasz solidno i uczciwo.
Wypracowanie neutralnych, wspólnych zasad moralnych, przekraczajcych jednostkowe, dodajmy bardzo odmienne czsto dowiadczenia, wymagaj przemylanej
strategii. Zarzdzanie przedsibiorstwem wie si z koniecznoci ustalenia wspólnych
regu postpowania. Personel, menederowie oraz dyrektorzy dziaaj w ramach ustanowionej i zaakceptowanej przez ogó kultury przedsibiorstwa.
Etyka obecnie coraz bardziej interesuje menederów i osoby zajmujce kierownicze stanowiska. Z czasem coraz silniej zaznacza si postrzeganie biznesu poprzez sukces
dugotrway, a nie natychmiastowy i krótkotrway. Czasy gospodarki centralnie planowanej
i nastpujcy po nim okres transformacji nie sprzyja prognozowaniu na przyszo.
Szczególne zagroenia s zazwyczaj widoczne w okresie przejciowym, kiedy sytuacja jest
niepewna, niestabilna, a przepisy zbyt czsto si zmieniaj. Mona powiedzie, e czasy
niestabilne, niepraworzdne nie sprzyjaj etyce w biznesie. Stanowi atwe usprawiedliwienie dla zachowa niemoralnych. Im czasy pewniejsze i bardziej stabilne, tym brak
zachowa etycznych staje si bardziej racy i oburzajcy7.
Czym naprawd jest etyka biznesu firmy lub organizacji? Wprowadzanie
kodeksów etyki w pracy zawodowej bdzie fikcj etyki tak dugo, jak dugo nie bdzie
wewntrznego przekonania ze strony kadry zarzdzajcej o przydatnoci i potrzebie oceny
moralnej teje pracy. Problem etyki jest wic czym, obok czego nie mona przej
obojtnie, jeli chce si zosta dobrym menederem. Powinno si wic oczekiwa od
pracowników przestrzegania najwyszych standardów etyki i uczciwoci w biznesie, bo
wartoci etyczne i ekonomiczne s wspózalene, a rodowisko biznesu musi zawsze dziaa
w ramach przyjtych norm ustanowionych przez wadze pastwowe i midzynarodowe.

6

7

A. Mac Intyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralnoci. Arystotelesowska
teoria cnót, PWN, Warszawa 1996
T. Borkowski, Etyka biznesmena. W: Strategie w biznesie pod red. K. Sedlaka,
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoy Biznesu, Kraków 1993.
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Dnia 4 czerwca 2002 r. odbyo si inauguracyjne posiedzenie Kapituy Programu
Gospodarczo – Konsumenckiego „Biaa Lista”. Kapitule przywieca szczytne cele, m. in.
propagowanie takich zasad, jak: rzetelno, uczciwo i terminowo w kontaktach midzy
partnerami gospodarczymi oraz promowanie wszystkich podmiotów, które chc by
uczciwe w stosunku do kontrahentów i caego otoczenia. Podejmowanie takiego wysiku
wie si z prób zmiany niekorzystnego mylenia o polskich przedsibiorcach jako grupie
zawodowej niskiego zaufania i wysokiego ryzyka w znaczeniu nierzetelnoci, nieuczciwoci
i nieterminowoci w realizacji swoich zobowiza wobec innych partnerów czy instytucji8.
Temat etyki zawodowej wci jednak pozostaje w cieniu wszelkich pilnych spraw
w procesie dynamicznego rozwoju. Etyka zawodowa czsto pozostaje ma boku, gdy
wydaje si mao korzystna. Same regulacje prawne nie wystarcz, tym bardziej, kiedy nie
brakuje zwolenników tezy, e prawo jest po to, aby je obej. W Polsce, gdzie zauway
mona przeraajco niskie zaufanie do systemu prawnego, kade gospodarowanie na swoim
jest postrzegane jako kryminogenne. W takiej sytuacji jedyn drog uzdrowienia sytuacji
moe wydawa si przyjcie kodeksów i ich pó niejsze respektowanie.
Etyka zawodowa wyznacza ramy postpowania zgodnego z ogólnymi reguami
przyjtymi przez rodowisko zawodowe jako imperatyw postpowania profesjonalnego,
uczciwego, solidnego, koleeskiego.
Kodeksy etyczne s, w przeciwiestwie do praw pastwowych, krótkie i zwarte.
Kady musi dokonywa wyboru sam, ale wie, czego musi unika, aby dziaa zgodnie
z interesem spoecznym i interesem firmy. Sama znajomo ogólnych zasad nie wystarcza.
Kady kodeks zawiera dwie reguy: obowizek upowszechniania znajomoci zasad kodeksu
i koniecznoci monitowania w przypadku kadorazowego naruszenia tych zasad.
Branowy kodeks etyczny to najczciej prezentacja wartoci uznanych za szczególnie cenne, przykady rozwiza konfliktowych, ksztatowanie wiadomoci i wraliwoci
etycznej. Opracowanie branowego kodeksu etycznego suyoby egzemplifikacji zasad
moralnych w relacjach midzy pracownikami a wszystkimi interesariuszami przedsibiorstwa. Mona wic uzna teoretycznie, e tyle jest kodeksów, ile grup zawodowych.
Zakres tematyczny ksiki upowania do zwrócenia szczególnej uwagi na proces
inwestycyjny pojmowany jako cig zdarze i czynnoci podejmowanych w celu rozpoczcia
robót budowlanych. Przebiega on etapami, czsto w dugim okresie czasu przy zaangaowaniu wielu osób i podmiotów. Dlatego wana jest dbao o to, aby tre wzajemnych
praw i zobowiza wszystkich stron procesu bya przejrzysta i jednoznaczna.
Naley pamita, e jednoznaczno i przejrzysto dziaa dotyczy zarówno
zamawiajcego/inwestora, jak i wykonawcy.
Jeli etyk nazwiemy – zgodnie z definicj przywoan za „Sownikiem jzyka polskiego”
– system wartoci i norm postpowania w danej spoecznoci, to w tym wypadku
katalogiem tych norm s zasady udzielania zamówie publicznych. Od przygotowania
dokumentacji przetargowej i od wyboru wykonawcy zaczyna si przecie realizacja
inwestycji.
Zamawiajcy oraz wykonawcy, jako uczestnicy postpowania w sprawie zamówienia publicznego, czsto stoj wobec dylematów zwizanych z ocen moraln swoich
decyzji. Biorc pod uwag ustawowe zasady udzielania zamówie i norm etycznych
8
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wynikajcych bezporednio z zapisów ustawy Prawo zamówie publicznych, mona uzna,
e naganne jest z pewnoci celowe opisywanie przez zamawiajcego przedmiotu
zamówienia za pomoc parametrów czy wymaga funkcjonalnych, które wskazuj na
jednego wykonawc. Nieetyczna jest take zmowa wykonawców przed terminem skadania
ofert i przygotowywanie tak zwanych ofert „zastpczych”, które wykonawca ma zamiar
zoy w zalenoci od sytuacji i faktycznego zainteresowania innych podmiotów udzieleniem zamówienia. Z punktu widzenia etyki tak samo naganne jest np. race niedbalstwo
w realizacji zamówienia przez Wykonawc lub blokowanie wyboru oferty konkurenta, jak
i brak naleytej starannoci zamawiajcego/inwestora w opracowaniu dokumentacji przetargowej. Szkodliwa etycznie wydaje si w tym kontekcie nie tylko ignorancja zasad
udzielania zamówie, ale take nieznajomo prawa. Jeli uznamy, e proces inwestycyjny
to cig zdarze zalenych od siebie na zasadzie przyczyna – skutek, to przy realizacji
duych inwestycji, o skomplikowanym i zoonym charakterze, naleaoby wymaga duej
wnikliwoci i przejrzystoci dziaa podejmowanych przez wszystkie zaangaowane osoby
przy realizacji projektu.
Jeli zamawiajcy wadliwie opisze przedmiot zamówienia, nie sprawdzi dokumentacji projektowej, to z pewnoci produkt finalny nie tylko rozminie si z oczekiwaniami
Zamawiajcego, ale take pochonie rodki, które zamawiajcy/inwestor zamierza przeznaczy na wykonanie zamówienia. Jak wida od etyki do wydatków nie jest tak daleko, jakby
si na pozór wydawao.
Duy kontrakt budowlany moe by przyczyn presji z rónych rodowisk przy
stosowaniu rónych form nacisku. Biorc pod uwag warto rynku zamówie publicznych,
naley zgodzi si z tez, e jest on jednym z obszarów zagroenia korupcj. O tym mona
przeczyta chociaby w miesiczniku „Przetargi Publiczne” nr 11(12) listopad 2006, str. 10,
artyku pt. „Jak skutecznie przeciwdziaa korupcji”.
Bez wzgldu na rodzaj zamówienia wane wydaje si takie dziaanie osób
opracowujcych dokumentacj, które z jednej strony nie utrudni nikomu z zainteresowanych
udziau w postpowaniu, a z drugiej strony pozwoli zamawiajcemu uczciwie wydatkowa
rodki po wyborze najkorzystniejszej oferty. Etyka nakazuje takie opracowanie warunków
udziau wykonawców, które nikomu z zainteresowanych nie odbiera prawa do ubiegania si
o udzielenie zamówienia. Zamawiajcy, czsto w obawie przez ofertami „niepodanymi”,
ustala restrykcyjne warunki udziau w postpowaniu, mnoy wymagania, da dokumentów, których samodzielnie – bez biegych w dziedzinach ekonomicznych lub technicznych –
nie moe sprawdzi. Zapomina przy tym, e zamówieniem publicznym jest umowa, a nie
wycznie procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. W umowach czsto zamiast czytelnego podziau obowizków lub przejrzystego katalogu czynnoci bezwzgldnie wymaganych od wykonawcy, istniej wyrwane z kontekstu zapisy, skróty mylowe, które w przypadku sporów midzy zamawiajcym a wykonawc wymagaj ingerencji sdów. Przyjta
zasada: „kto kogo przechytrzy” – zamawiajcy wykonawc, czy wykonawca zamawiajcego, stwarza dylematy moralne, naraajc na szwank obie strony kontraktu i realizowanego
projektu.
Warto te sobie uwiadomi, e bez uczciwoci adne postpowanie nie rokuje
nadziei na prawidow realizacj i moe sta si ródem protestów i odwoa. Naley
uzna, e wypracowana przez Arystotelesa teoria cnót, lekko zmodyfikowana, z powo-
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dzeniem moe suy jako drogowskaz dla tych, którzy traktuj wymienione cnoty jako
integraln cz ycia osobistego i publicznego, w tym take zawodowego.
To take ogromne wyzwanie dla osób uczestniczcych w czsto dugim i trudnym procesie
jakim jest proces inwestycyjny.

II.

Proces inwestycyjny
1. Wstp

Warunkiem pomylnego przeprowadzenia przedsiwzicia budowlanego jest
adekwatne do konkretnej sytuacji zarzdzanie przedsiwziciem. Naley pamita, e
kade przedsiwzicie charakteryzuje si specyficznymi (konkretnymi) okolicznociami,
które musz by uwzgldnione przez Inwestora w procesie kreowania modelu organizacyjnego przedsiwzicia budowlanego. Naley zwróci uwag, e w Polsce transformacja
ustrojowa, która rozpocza si w latach 90-tych XX wieku, wprowadzia istotne zmiany
równie w procedurach realizacji inwestycji.
Jako przeomowy, dla przebiegu procesu inwestycyjnego9 w Polsce, mona wskaza rok
1995 ze wzgldu na pocztek obowizywania trzech kluczowych ustaw: tj. ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych10 (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym11 (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.).
Dodatkowe zmiany dla podmiotów dysponujcych rodkami publicznymi wprowadziy przepisy dotyczce finansów publicznych i administracji publicznej. Nowe zasady,
urynkowienie mechanizmów, a take coraz powszechniejsze realizowanie duych inwestycji
przez podmioty niepubliczne wprowadziy now jako do zagadnie zwizanych z szeroko
pojmowanym procesem budowlanym. Nie przyczynio si to jednak do stworzenia nowych
i jednolitych standardów realizacji procesu inwestycyjnego, co przy duej swobodzie
podejmowania rónego rodzaju decyzji, braku precyzji przepisów i cigych zmian, niejednokrotnie prowadzio do powstawania nieprawidowoci.
Pomocna w propagowaniu nowych rozwiza oraz w zdobywaniu wiedzy
i nowych umiejtnoci bya realizacja w Polsce inwestycji przez zagranicznych inwestorów,
przez podmioty prywatne, jak równie finansowanie zada ze rodków midzynarodowych
instytucji finansowych i rodków pomocowych. Tworzone byy dodatkowe wymagania
dotyczce modelu organizacyjnego przedsiwzicia budowlanego (inwestycyjnego) wynikajce bd z oczekiwa inwestora, bd te instytucji finansujcej przedsiwzicie.
Midzynarodowe procedury nie zawsze jednak koreloway z przepisami krajowymi, niepotrzebnie komplikujc prowadzenie procesu budowlanego.
9
10

11

Weiss I., Jurga R., Inwestycje budowlane, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1996
akt uchylajcy – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).
akt uchylajcy – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
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Naley zwróci uwag, e w wielu przypadkach polscy inwestorzy przykadali przede
wszystkim wiksz wag do spenienia wymogów zastosowania wymaganego modelu
organizacyjnego, bez zwracania uwagi na wykorzystywanie wynikajcych z niego korzyci.

2. Podmioty procesu budowlanego
W Polsce podstawowym aktem prawnym normujcym przebieg procesu
inwestycyjnego jest ustawa Prawo budowlane. Okrela ona wymagania stawiane
projektowaniu, budowie, utrzymaniu i rozbiórce obiektów budowlanych oraz okrela udzia
w tych dziaaniach organów administracji publicznej. Wyrónia take czterech podstawowych uczestników procesu budowlanego:
1)
inwestor,
2)
inspektor nadzoru inwestorskiego,
3)
projektant,
4)
kierownik budowy lub kierownik robót.
Ustawa nakada na nich obowizki, w tym dotyczce nadzoru nad realizacj
inwestycji. Inwestor odpowiada za cao przebiegu procesu, przy czym nie musi mie
adnej wiedzy i umiejtnoci z zakresu sztuki budowlanej. Natomiast pozostali uczestnicy
musz legitymowa si niezbdnymi uprawnieniami do realizowania swojej funkcji, potwierdzajcymi zdobyte dowiadczenie, wiedz i umiejtnoci. Poza wykluczeniem moliwoci czenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z równoczesnym wykonywaniem
nadzorowanych prac budowlanych ustawa nie precyzuje wzajemnych relacji uczestników
procesu budowlanego zostawiajc pen swobod kreowania modelu organizacyjnego
przedsiwzicia inwestycyjnego. Midzynarodowa Federacja Inynierów Konsultantów
(FIDIC), w oparciu o zdobyte dowiadczenia i zbudowane na tej podstawie wasne standardy, wskazuje na znaczenie w procesie inwestycyjnym roli inyniera konsultanta. Peni
on specyficzn funkcj i wykonuje cz lub cao prac zwizanych z nadzorowaniem
i obsug techniczno-ekonomiczn przedsiwzicia.
Dziaalno ta ma charakter niematerialny, obejmujcy rónego rodzaju usugi,
takie jak: zarzdzanie projektem, kierowanie realizacj przedsiwzicia, prace projektowe,
nadzór, ksigowo i rozliczenia, inynieria finansowa, czy te prace badawczo-rozwojowe.
Wród tego rodzaju czynnoci FIDIC wyrónia pi podstawowych grup dziaania12:
1)
doradztwo;
2)
studia przedinwestycyjne;
3)
projektowanie i nadzór nad realizacj;
4)
prace badawczo-rozwojowe i projektowo-badawcze;
5)
zarzdzanie przedsiwziciem.
Polskie przepisy, chocia nie wyróniaj tego rodzaju funkcji i zada, to jednak
mieszcz przynajmniej cz z nich w zadaniach poszczególnych uczestników procesu
inwestycyjnego przewidzianych ustaw. Coraz czciej jednak, w celu zapewnienia formalnych wymogów instytucji finansujcych przedsiwzicie oraz zagwarantowania sprawnego
12

Rola inyniera konsultanta w przedsiwziciach, COSMOPOLI, FIDIC,
Wydanie angielsko-polskie, Warszawa 1996 – Lozanna 1975
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przebiegu realizacji zadania, inwestorzy decyduj si na ten rodzaj rozwizania organizacyjnego, korzystajc z usug inyniera konsultanta majcego dowiadczenie, wiedz i odpowiednie umiejtnoci, cedujc na niego cz swoich obowizków i uprawnie.

3. Metody realizacji przedsiwzicia budowlanego
Na etapie formuowania przedsiwzicia, którego gównym celem jest ocena
wykonalnoci inwestycji, powinna by przeprowadzona dyskusja dostpnych metod
realizacji przedsiwzicia budowlanego i zarekomendowana inwestorowi najodpowiedniejsza metoda realizacji przedsiwzicia budowlanego, jako najbardziej adekwatna dla
zidentyfikowanych potrzeb i okolicznoci. Zasadnicz spraw jest równie okrelenie przez
inwestora potrzeby zatrudnienia i zdefiniowanie roli inyniera konsultanta w procesie realizacji przedsiwzicia. Dla zada prostych i nieskomplikowanych, przy posiadaniu wasnego
wykwalifikowanego personelu, funkcja ta bdzie zbdna. Przy realizacji zada bardziej
zoonych, braku u inwestora dowiadczenia w realizacji prac inwestycyjnych oraz wykwalifikowanej kadry, moe by to jedyna gwarancja powodzenia i zapewnienia efektywnego
wydatkowania rodków zaplanowanych na przedsiwzicie. Naley podkreli, e ju w fazie definiowania przedsiwzicia budowlanego rola inyniera konsultanta jest znaczca.
To wanie ten etap inwestycji moe by najwaniejszy, gdy pó niejsza zmiana
podejmowanych w tym czasie decyzji bdzie prowadzi do komplikacji i nieuzasadnionego
wzrostu kosztów. Std te potrzeba fachowoci i rzetelnoci pracy konsultanta, przy
jednoczesnym zachowaniu równie jak najwikszej jego niezalenoci od subiektywnych
dziaa inwestora. Jest to o tyle wane, e oparte na wiedzy i profesjonalnym dowiadczeniu
wnioski z prac konsultanta czasami mog okaza si sprzeczne z oczekiwaniami zamawiajcego jego usug.
Nie oznacza to, e konsultant bdzie dziaa przeciwko interesowi i oczekiwaniom
Zamawiajcego. Ostateczny wybór pozostaje bowiem zawsze w gestii Inwestora. Podejmujc jednak kluczow decyzj o zainicjowaniu inwestycji musi on by uwiadomiony
o wszystkich szansach i zagroeniach przedsiwzicia i w takim kontekcie dopiero
wybiera skuteczn metod jego realizacji.
Podstawowe metody realizacji przedsiwzicia budowlanego (np. robót publicznych, przedsiwzi przemysowych, inynierii procesowej itd.), w którym uczestniczy
inynier konsultant wg FIDIC mona podzieli mona na nastpujce grupy13:
1.
Konwencjonalna, gdy zamawiajcy zatrudnia inyniera konsultanta jako jego penomocnika lub powiernika. Konsultant odpowiada za przygotowanie planów i specyfikacji dla przedsiwzicia, reprezentuje interesy zamawiajcego podczas przetargów
lub przy negocjacjach i wyborze wykonawców robót oraz administruje kontraktem
zawartym z wykonawc, a take sprawdza jako wykonanych robót. W polskiej
tradycji rozwizanie to zblione jest do bardziej lub mniej rozbudowanej roli
inwestora zastpczego realizujcego, na podstawie zawartej umowy cywilnej, cz
zada i odpowiedzialnoci inwestora bezporedniego (m. in. w zakresie zada

13

Rola inyniera konsultanta w przedsiwziciach, COSMOPOLI, FIDIC,
Wydanie angielsko-polskie, Warszawa 1996 – Lozanna 1975
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2.

3.

4.

inspektora nadzoru, zapewnienia sporzdzenia projektu przez osob majc do tego
uprawnienia, opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyboru
wykonawcy itd.).
rodkami wasnymi, gdzie inwestor zapewnia wasny personel do przeprowadzenia
i organizacji przedsiwzicia. Samodzielnie przygotowuje koncepcj, projekt, przeprowadza procedury, a nawet czasem i realizuje budow. W takim przypadku udzia
inyniera konsultanta w procesie inwestycyjnym jest ograniczony do minimum
(a nawet cakowicie zanika) i polega wycznie na pomocy inwestorowi tam, gdzie
wiedza, dowiadczenie, umiejtnoci lub wydajno wasnego personelu jest
niewystarczajce (np. w zakresie robót specjalistycznych czy prototypowych).
Przez zarzdzanie przedsiwziciem, gdy inwestor zatrudnia jedn firm (któr
stanowi moe inynier konsultant lub konsorcjum, w pracach którego uczestniczy
inynier konsultant) odpowiadajc w jego imieniu za przygotowanie, zaplanowanie,
przeprowadzenie i zarzdzanie przedsiwziciem.
W zakresie prac inyniera konsultanta jest planowanie przedsiwzicia, zarzdzanie,
usugi projektowe, dostawy, zarzdzanie budow oraz odbiory.
Moe równie powierzy mu przygotowanie analiz wykonalnoci i udzia w pozyskiwaniu finansowania. Firma zarzdzajca przedsiwziciem, dziaajc jako przedstawiciel zamawiajcego, przygotowuje i negocjuje kontrakty ze wszystkimi jednostkami
zaangaowanymi we waciwy proces budowlany oraz koordynuje cae przedsiwzicie budowlane. Firma ta jednak samodzielnie nie angauje si w wykonawstwo. Rola
inyniera konsultanta jest zatem w tym przypadku duo bardziej rozbudowana ni
w przypadku metody konwencjonalnej, ale równie zbliona do wystpujcej w Polsce funkcji realizowanej inwestora zastpczego.
W zalenoci od szczegóowych relacji pomidzy inwestorem a inynierem konsultantem, stopie zaangaowania zamawiajcego w przebieg procesu inwestycyjnego
moe by róny, poczynajc od cakowitego przekazania uprawnie decyzyjnych
dotyczcych przedsiwzicia zatrudnionej firmie, koczc na bardzo duym zaangaowaniu personelu inwestora w prace zespou zarzdzajcego przedsiwziciem.
Model ten zrónicowany moe by równie ze wzgldu na liczb wykonawców i dostawców uczestniczcych w procesie inwestycyjnym.
Dziki waciwej koordynacji procesu przez profesjonaln firm, w celu uzyskania
najniszych cen zamiast pojedynczej umowy z generalnym wykonawc, moliwe jest
zawieranie oddzielnych kontraktów na poszczególne brane i dostawy.
„Pod klucz”, gdy inwestor angauje jednego wykonawc, który zobowizuje si
zaprojektowa i wybudowa kompletne i gotowe do dziaania przedsiwzicie
ponoszc pen odpowiedzialno za jego wydajne dziaanie. Inynier konsultant
zatrudniony przez Zamawiajcego, dziaajc jako jego penomocnik lub powiernik,
dba o interesy Zamawiajcego monitorujc i nadzorujc dziaania wykonawcy.
Najistotniejszym jednak zadaniem inyniera konsultanta powinno by zdefiniowanie
programu wymaga, oszacowania kosztów przedsiwzicia oraz zaproponowanie
wstpnych koncepcji rozwiza technicznych, a take przygotowanie materiaów
przetargowych, prowadzenie postpowania podczas okresu skadania ofert, porównanie otrzymanych ofert zakoczone raportem kocowym oraz wsparcie inwestora
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w negocjacjach, ocenie moliwoci i dowiadczenia potencjalnych wykonawców
i w zawarciu kontraktu z wykonawc.
Powyszy podzia nie jest jedyn moliw klasyfikacj metod realizacji przedsiwzicia
inwestycyjnego, niemniej wskazuje na podstawowe grupy metod i dzieli je wg do
czytelnych i charakterystycznych cech organizacji procesu realizacji prac ze wzgldu na
rol, jak ma peni inynier konsultant.

4. Kreowania modelu organizacyjnego
przedsiwzicia budowlanego
Proces kreowania modelu organizacyjnego przedsiwzicia budowlanego polega
na dostosowaniu struktury organizacyjnej do celów, zasobów i otoczenia. Dotyczy zatem
podejmowania decyzji o najlepszym grupowaniu dziaa i zasobów przeznaczonych dla
realizacji przedsiwzicia. Przy tworzeniu tego modelu organizacyjnego mona wykorzystywa nastpujce dziaania konstrukcyjne:
1)
specyfikacj dziaa, czyli dokonanie podziau zadania zwizanego z realizacj przedsiwzicia na mniejsze czci skadowe – dziaania;
2)
funkcjonalne grupowanie dziaa w czynnoci, które bdzie zgodne
z pewnym logicznym ukadem i bdzie uwzgldnia kryterium tych samych
lub podobnych dziaa, zapewniajc jednoczenie ich identyfikowalno
i znaczenie, a take autonomi i sprzenie zwrotne;
3)
okrelenie struktury realizacji procesu inwestycyjnego (ustalenie hierarchicznej i kooperacyjnej zalenoci pomidzy poszczególnymi czynnociami);
4)
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych pomidzy poszczególnych realizatorów czynnoci – partnerów procesu inwestycyjnego;
5)
koordynowanie dziaa poszczególnych partnerów procesu inwestycyjnego;
6)
przyporzdkowanie czynnoci poszczególnym partnerom procesu budowlanego we wszystkich jego fazach: definiowania, planowania i projektowania
procesu budowlanego, kontraktowania realizatorów poszczególnych dziaa,
realizacji, a nastpnie eksploatacji obiektu budowlanego stanowicego efekt
przedsiwzicia budowlanego.

5. Dziaania przedsiwzicia budowlanego
W procesie realizacji przedsiwzicia inwestycyjnego mona wyróni kilka
nastpujcych po sobie faz. S to:
1)
faza formuowania (inicjowania i definiowania) przedsiwzicia budowlanego (PB)
2)
faza planowania i projektowania PB
3)
faza kontraktowania zada PB
4)
faza realizacji PB
5)
faza eksploatacji obiektu budowlanego – efektu PB
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W kadej z nich mona wyróni specyficzne zadania konieczne do realizacji, których
przeprowadzenie jest niezbdne lub celowe dla dalszego przebiegu procesu. Z niektórych
z nich, w zalenoci od stopnia zoonoci zadania i jego zakresu, mona jednak
zrezygnowa.

5.1.

Faza formuowania przedsiwzicia budowlanego

Dziaania zwizane z faz formuowania przedsiwzicia budowlanego (PB)
obejmuj m. in.:
a) zdefiniowanie potrzeb;
b) identyfikacj zasobów i potencjalnego ich zastosowania;
c) uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowa zgody na realizacj przedsiwzicia;
d) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy;
e) ustalenie technicznej i ekonomicznej wykonalnoci PB;
f) ocen poziomu ryzyka;
g) ocen oddziaywania PB na rodowisko;
h) okrelenie wpywu lokalnego otoczenia na potrzeby PB i jego trwae powodzenie;
i) okrelenie zalece dla PB;
j) wstpne okrelenie modelu organizacyjnego PB;
k) ustalenie orientacyjnego planu finansowego dla dokonania oceny przez zainteresowane instytucje finansujce;
l) ustalenie róde finansowania kosztów realizacji i eksploatacji;
m) decyzj o realizacji lub zaniechaniu PB;
n) podjcie czynnoci prawnych dla uzyskania formalnych podstaw do przygotowania
i realizacji inwestycji (prawo dysponowania terenem pod budow obiektu
inwestycyjnego, uzyskanie wskazania lokalizacyjnego inwestycji celu publicznego,
zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego itp.).
W trakcie czynnoci i dziaa przeprowadzanych w ramach fazy formuowania
przedsiwzicia budowlanego (zwanej czsto faz przedinwestycyjn) inwestor przeprowadza analiz co do celowoci i potrzeby kontynuowania dalszych dziaa, ich skutecznoci, prawdopodobiestwa zakoczenia procesu z sukcesem, moliwoci prawnych,
technicznych i finansowych realizacji inwestycji oraz definiuje wstpne zaoenia
projektowe.
Schemat logiczny formuowania przedsiwzicia budowlanego (PB) przedstawiono
na rys. 1, a algorytm inicjowania i definiowania procesu budowlanego (PB) na rys. 2
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POMYS

OCENA
RYZYKA

Dane techniczne,
rynkowe i finansowe

ZBIERANIE I ANALIZA
DANYCH

Wdro enie zasad
zrównowa onego
rozwoju

PODJCIE DECYZJI
O REALIZACJI PB

Analiza rezultatów
wdra ania, korekta
za o e i decyzji

WDRAANIE

Rys 1. Schemat logiczny formuowania procesu budowlanego (PB).
IDENTYFIKACJA PROBLEMU DO ROZWIZANIA I CELÓW DO OSIGNICIA

STUDIUM MOLIWOCI REALIZACJI

GENEROWANIE WIELU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OSIGAJCYCH
SFORMUOWANE CELE
Pierwsza KONCEPCJA
REALIZACJI CELÓW

i-ta KONCEPCJA
REALIZACJI CELÓW

n-ta KONCEPCJA
REALIZACJI CELÓW

WSTPNA SELEKCJA KONCEPCJI REALIZACJI CELÓW
WYSELEKCJONOWANA KONCEPCJA
REALIZACJI CELÓW

STUDIUM PRZEDINWESTYCYJNE
Ostateczne techniczno- ekonomiczna wersja Przedsiwzicia Budowlanego

STUDIUM WYKONALNOCI
Raport oceniajcy

DECYZJA O PRZYSTPIENIU DO REALIZACJI PB

Rys 2. Algorytm inicjowania i definiowania procesu budowlanego (PB).
Rysunek 2 przedstawia algorytm inicjowania i definiowania PB, gdzie wyróniono
cztery gówne czynnoci:
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1)
2)
3)
4)

identyfikacja problemu do rozwizania i okrelenie celów do osignicia,
studium moliwoci realizacji PB,
studium przedinwestycyjne PB,
studium wykonalnoci PB.

5.1.1.

Identyfikacja problemu i okrelenie celów do osignicia

Jednym z narzdzi wykorzystywanym w Unii Europejskiej do przygotowania i opisu
projektów jest matryca logiczna projektu (logiczna, struktura ramowa, logframe).
Wykorzystuje si j w celu opisania, uzasadnienia oraz sprecyzowania przewidywanych
wyników projektu.
Matryca logiczna ma posta tabeli przedstawionej na rys. 3:
Opis

Wska niki
osigni

ródo informacji
(weryfikacji)

Zaoenia
i ryzyko

Cel ogólny
Cel bezporedni
Wyniki (produkty)
Dziaania (wkad)
Rys 3. Matryca logiczna.
Dziaania (wkad)

Wynik (produkty)

Cel bezporedni

Cel ogólny

– przedstawia si tu wszystkie niezbdne dziaania (wkad,
czynnoci), które trzeba podj, aby otrzyma zakadamy
wynik. Przykadowymi dziaaniami (wkadem) s np.: przeprowadzenie postpowania przetargowego, wyonienie wykonawcy, podpisanie umowy, budowa nowych lub rozbudowa
istniejcych obiektów, testowanie urzdze, rozruchy, odbiór
prac itp.
– jest rezultatem podjtych dziaa. Wynikiem jest np. budowa
sieci kanalizacyjnej, rozbudowa sieci wodocigowej, budowa
szkoy podstawowej itp.
– jest to cel, rezultat do osignicia, którego w sposób bezporedni przyczynia si dany projekt. Celem bezporednim moe
by np. przeduenie ywotnoci istniejcego skadowiska
odpadów, obnienie kosztów transportu (w przypadku modernizacji drogi), zwikszenie dostpnoci usug medycznych na
terenie gminy itd.
– cel oddziaywania – jest to cel, do osignicia którego w sposób poredni przyczyni si realizacja danego projektu. Jeeli
budujc np. oczyszczalni cieków okrelimy cel bezporedni
jako „obnienie zanieczyszczenia rodowiska w regionie
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(powiecie)”, to bdzie to zbyt ogólnikowe, a co za tym idzie
trudne do udokumentowania.
Jeeli natomiast równoczenie w gminie budujemy lub rozbudowujemy np. sie kanalizacyjn, budujemy wraz z gminami
ssiednimi wspólne skadowisko odpadów i wprowadzamy
selektywn zbiórk odpadów, to wówczas oczyszczalnia cieków moe si porednio przyczyni do osignicia przytoczonego celu, bdzie to jednak cel ogólny, a nie bezporedni
projektu.
Wska niki osigni
– konkretne liczbowe lub jakociowe mierniki, za pomoc
których mona skontrolowa prawidowo prowadzonych
dziaa i w razie koniecznoci wprowadzi dziaania
korygujce.
ródo informacji (weryfikacji) – przytaczajc wska niki dotyczce projektu trzeba
równie poda ródo informacji.
Zaoenia i ryzyko
– okrelajc cele projektu musimy przyj pewne zaoenia,
które jeeli zostan spenione, pozwol osign konkretne
efekty. Jak wiadomo proces inwestycyjny, z uwagi na jego
dugi horyzont czasowy, naraony jest na znaczne ryzyko
zwizane z moliwoci wystpienia wielu niekorzystnych
czynników, które mog spowodowa nieosignicie zakadanych na etapie planowania celów.
Wszystkie przedstawione wczeniej elementy, wchodzce w skad struktury ramowej
projektu, powinny by ze sob cile powizane, wg poniszej zalenoci:
–
podjte dziaania (jeeli przyjte dla nich zaoenia si speni) prowadz do
otrzymania spodziewanego wyniku;
–
otrzymany wynik (przy spenieniu przyjtych na tym etapie zaoe) pozwoli
na osignicie sprecyzowanych przez nas celów bezporednich;
–
osignicie celów bezporednich (przy spenieniu przyjtych zaoe)
przyczyni si do zrealizowania celów ogólnych naszego projektu.

5.1.2

Studium Moliwoci

Studium Moliwoci zawiera prezentacj aspektów inwestycyjnych ewentualnego dziaania,
opis potrzeb spoecznych oraz identyfikacj wszystkich kosztów spoecznych zwizanych
z wystpowaniem tych potrzeb, analiz celu dziaania wraz z jego uzasadnieniem
oraz identyfikacj bezporednich korzyci spoecznych wynikajcych z rozwizania tych
potrzeb, okrelenie gównych okolicznoci zwizanych z dziaaniem (spoecznych, organizacyjnych, finansowych, ekonomicznych i prawnych), a take opis dziaania jako projektu
inwestycyjnego bdcego wynikiem wyboru najkorzystniejszego rozwizania sporód wielu
analizowanych opcji przedsiwzicia gwarantujcych osignicie zamierzonego celu, wraz
z prób zainteresowania tym projektem rónorodnych inwestorów.
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5.1.3.

Studium Przedinwestycyjne

Studium Przedinwestycyjne, to czynno porednia pomidzy Studium Moliwoci
a Studium Wykonalnoci. Jest ono opracowywane, gdy planowane dziaanie jest wtpliwe lub
wymaga pogbionej analizy (w formie szczegóowych bada) wybranych aspektów
planowanego projektu jeszcze przed podjciem decyzji o wykonaniu Studium Wykonalnoci.

5.1.4.

Studium Wykonalnoci

Studium Wykonalnoci, to ostateczny raport oceniajcy Przedsiwzicie Budowlane, majcy zwykle nastpujc struktur:
1.
Geneza projektu
2.
Analiza rynku
3.
Surowce i inne nakady
4.
Lokalizacja i rodowisko (raport z postpowania stosownego organu w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach wydania zgody na
realizacj przedsiwzicia)
5.
Strona techniczna projektu
6.
Organizacja i koszty ogólnozakadowe
7.
Zasoby ludzkie
8.
Harmonogram realizacji projektu
9.
Analiza finansowa i ocena projektu
10.
Nakady inwestycyjne
11.
Koszty produkcji
12.
Koszty operacyjne
13.
Amortyzacja
14.
Koszty sprzeday
15.
Koszty finansowe
16.
róda finansowania projektu
17.
Ocena finansowa projektu
18.
Analizy scenariuszowe
19.
Testy wraliwoci
20.
Ocena przydatnoci dla gospodarki
21.
Wnioski.
Zakoczeniem fazy formuowania PB jest decyzja o przystpieniu do realizacji
zadania, zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, wyboru wykonawców i rozpoczcia prac.
Decyzja ta inicjuje zatem kolejne etapy – w tym faz planowania i projektowania.
Alternatyw jest wykazanie braku celowoci przedsiwzicia inwestycyjnego i decyzja
o zaniechaniu dalszych zwizanych z tym dziaa.
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5.2.

Inicjowanie i definiowanie przedsiwzi
inwestycyjnych przez samorzdy terytorialne
5.2.1.

Strategia Rozwoju Gminy

Nie ma jednej ustalonej i okrelonej, jako najlepsza, metody budowania strategii
rozwoju gminy. Procedury stosowane w Polsce nawizuj zarówno do krajowych dowiadcze, wypracowanych najlepszych praktyk, jak te s w duej mierze wzorowane na bogatej
i wieloletniej tradycji i wiedzy innych krajów. Potrzeba opracowania tego typu dokumentu
nie wynika z konkretnych rozwiza prawnych i w zwizku z tym nie wi go okrelane
przepisami standardy, wymagania czy oczekiwana co do zawartoci dokumentu ani te
konkretne zasady dochodzenia do ostatecznej wersji treci strategii.
W zasadzie jej ksztat i sposób opracowywania wymaga dostosowania ogólnych
procedur do specyfiki i oczekiwa konkretnej gminy, jej uwarunkowa lokalnych i ponadlokalnych, zespoów ludzkich i ich wiedzy oraz umiejtnoci, aktywnoci spoeczestwa, jak
równie stopnia wiadomoci o tym, do czego dokument ten bdzie potrzebny.
W przypadku czysto rzeczowego potraktowania strategii, celem wadz gminy moe
by tylko sam fakt posiadania takiego dokumentu; na zasadzie, e inne gminy ju j
przygotoway. Wówczas znaczenie miaby przede wszystkim odbiór rzeczowy weryfikujcy
spis treci, zawarto i stron edycyjn raportów oraz jak najmniejsze zaangaowanie
wasne przy pracy nad ostatecznym ksztatem strategii. Czsto wykorzystywana jest te
zewntrzna pomoc ekspercka polegajca na przygotowaniu od razu caoci i przekazaniu
gotowego opracowania.
Dziaaniom tym mog jednak towarzyszy procedury uspoecznienia prac, suce
wówczas w duej mierze bardziej zachowaniu regu ni wykorzystaniu tych spotka dla
wprowadzenia do dokumentu cech typowych dla tej gminy oraz uwzgldnienia jej lokalnej
odmiennoci i unikalnoci.
Tego typu dokumentom nie mona zarzuci braku zgodnoci z ogólnie przyjmowanymi naukowymi standardami, oczekiwan zawartoci czy te koncentracj i spójnoci
treci.
Z drugiej strony bywaj one tak uniwersalne, e zastpienie nazw lokalnych
innymi w zasadzie bdzie niezauwaalne przez zewntrznego czytelnika (chyba, e w wyniku popiechu i braku starannoci wykonawcy nie wszystkie cechy indywidualne
konkretnej gminy zostan zastpione). Tego typu dokument, po uchwaleniu przez rad
gminy, stanowi czsto wycznie element informacji o gminie dostpnej na stronach
internetowych urzdu.
Potrzeba opracowania strategii rozwoju powinna wynika z wprowadzania
zmiany sposobu zarzdzania administracj publiczn poprzez wdroenie nowoczesnych metod zarzdzania strategicznego.
Przygotowywany dokument suy wówczas realizacji podstawowego celu, jakim
jest rozwój gminy (poprzez wyznaczenie kierunków) oraz wraz z upywem czasu umoliwia
weryfikacj i ocen wstpnie przyjtych zaoe.
Ze wzgldu na podobiestwo problemów rozwojowych nurtujcych w obecnych
czasach wszystkie polskie gminy, taki dokument równie moe cechowa si pewn uni-
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wersalnoci zapisów, niemniej jednak ze wzgldu na uwzgldnienie charakterystycznych
lokalnych cech rozwojowych bdzie dotyczy ju tylko wycznie danej gminy. W takim
przypadku równie czsto staje si konieczna pomoc zewntrznych ekspertów. Przede
wszystkim jednak powinna ona by traktowana jako pomoc techniczna (poprzez nadawanie
treci zgaszanym pomysom i edycj dokumentu) oraz pomoc merytoryczna (poprzez
przekazanie swojej wiedzy i dowiadcze oraz aktywizowanie pracy).
Udzia niezalenego zewntrznego podmiotu powinien suy równie obiektywizacji treci dokumentu i przyjmowanych w strategii celów dziaa.
Przy takim podejciu do opracowywania strategii konieczny jest aktywny udzia spoecznoci lokalnej i jej zaangaowanie. Potrzebna jest te duo wiksza elastyczno zachowa
zewntrznych ekspertów, którzy musz dostosowa si do biecego rozwoju sytuacji.
Okres tworzenia strategii powinien by wykorzystany równie do nauczenia si
zasad nowoczesnych metod zarzdzania administracj publiczn i aktywnego udziau
mieszkaców w lokalnym yciu publicznym. Budowa strategii rozwoju stanowi pierwszy
etap procesu wdraania jej w ycie. Proces ten naley traktowa szerzej, jako zamknity
i powtarzajcy si okresowo cykl, rozpoczynajcy si od analizy sytuacji, a poprzez okrelenie sposobu dziaa i ich wdroenie oraz biecy monitoring, zamykajcy si ocen
kocow.
Ocena ta bdzie stanowi podstaw do zapocztkowania kolejnego cyklu dziaa,
bazujcego ju na zdobytych dowiadczeniach i praktycznej weryfikacji poprzednich
rozwiza. Najczciej praca nad dokumentem strategii rozwoju gminy przebiega
w czterech etapach.
Pierwszym jest inwentaryzacja stanu istniejcego, podczas którego gromadzone
s dane dotyczce infrastruktury spoecznej, gospodarki, infrastruktury technicznej, uwarunkowa przestrzennych i rodowiskowych.
W diagnozie stanu istniejcego wykorzystywane s dane statystyczne gromadzone przez
GUS, studia literaturowe, a take analizy opracowanej dokumentacji dla gminy oraz dane
przekazywane przez pracowników. Dokument moe by jeszcze weryfikowany przez
pracowników urzdu gminy oraz podczas dyskusji prowadzonych w ramach powoanych
zespoów roboczych skadajcych si z zaproszonych mieszkaców gminy, przedstawicieli
podmiotów i instytucji dziaajcych na jej terenie oraz pracowników urzdu. Metod
kolejnych przyblie oraz korekty zarówno samych informacji, jak i merytorycznego
zakresu diagnozy mona formuowa kocow wersj tej czci strategii.
Celem powyszych dziaa jest przede wszystkim opis stanu gminy konkretnymi
miernikami, ale równie rozpowszechnienie tych informacji i uwypuklenie ich znaczenia.
Drugim etapem prac jest sporzdzenie analizy sabych i mocnych stron gminy
oraz jej szans i zagroe. W oparciu o szczegóowy, wielowymiarowy, a jednoczenie
spójny wizerunek gminy zawarty w diagnozie, zespoy robocze przygotowuj list korzystnych cech (mocne strony) i problemów z jakimi boryka si gmina (sabe strony) oraz
potencjalnych szans i zagroe zewntrznych.
Listy te mog by sporzdzone w podziale sektorowym i poddane ocenie wanoci
poszczególnych skadowych. Po uporzdkowaniu i nadaniu hierarchii znaczeniowej,
zbudowana w ten sposób analiza SWOT powinna koncentrowa si na najwaniejszych
problemach, ale take potencjale gminy.
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Trzecim etapem prac nad strategi jest sformuowanie wizji rozwoju oraz misji.
Czwartym, ostatnim etapem, ale najwaniejsz czci prac nad strategi jest
wyznaczenie celów i dziaa. Wykorzystujc wyniki analizy SWOT, w celu skonkretyzowania wyznaczonej wizji rozwoju, okrelane s podstawowe cele strategiczne, cele
operacyjne oraz krótka ich charakterystyka poprzez zadania niezbdne do realizacji. Cele te
maj rozwija istniejcy potencja rozwojowy gminy oraz eliminowa jej sabe strony.
Równie i w tych pracach, poza ekspertami zewntrznymi, powinni aktywnie uczestniczy
mieszkacy gminy.
W ramach poszczególnych celów powinny zosta okrelone programy realizacyjne wraz
z opisem podejmowanych dziaa oraz wska ników efektu.
Opis programów powinien te zosta uzupeniony o szacunek kosztów ich realizacji (bazujcy np. na dotychczasowym poziomie ponoszonych wydatków oraz orientacyjnej ich
prognozie w kolejnych latach), a take okrelenie ich zgodnoci z dokumentami strategicznymi na szczeblu powiatu, regionu i kraju.

5.2.2.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Jednym z elementów realizacji Strategii rozwoju gminy jest wprowadzenie wieloletniego planowania podejmowanych dziaa inwestycyjnych, m.in. poprzez opracowanie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).
Wprowadzenie wieloletniego planowania i jego mechanizmów ma umoliwi:
–
uspoecznienie planowania i procesów decyzyjnych,
–
wiksz skuteczno planowania i kontroli wydatków gminy,
–
skuteczno realizacji podstawowych zaoe i celów rozwojowych gminy
przyjtych w strategii rozwoju gminy,
–
popraw procedur przygotowania i rozliczania zada inwestycyjnych,
–
analiz i ocen podejmowanych dziaa oraz ewentualn ich korekt na jak
najwczeniejszym etapie – tak, aby nie powodowa zbdnych strat.
Przy ograniczonym poziomie wydatków inwestycyjnych, WPI ma na celu polepszenie efektywnej alokacji rodków i wybór najpilniejszych do realizacji zada. Metoda
jego tworzenia obejmuje okrelenie potencjau finansowego gminy w przyjtym horyzoncie
czasowym.
Wieloletni plan finansowania inwestycji porównywany jest nastpnie z poziomem
potrzeb inwestycyjnych niezbdnych do realizacji w tym okresie czasu. Idealnym rozwizaniem byoby uzyskanie nadwyki moliwoci finansowych nad potrzebami. Wówczas
konstrukcja wieloletniego planu rozwoju byaby oparta wycznie na eliminacji projektów
nieefektywnych i niecelowych oraz okreleniu odpowiedniego harmonogramu realizacji
zamierze odpowiadajcego rocznie planowanym wydatkom.
Niestety w polskich warunkach, przy dekapitalizacji infrastruktury, wieloletnich
ograniczeniach wydatków inwestycyjnych, dokonywanych oszczdnociach na remontach
biecych i niepodejmowaniu nowych zada inwestycyjnych, jak równie cigym ograniczaniu pomocy pochodzcej z budetu pastwa w ramach dotacji na zadania wasne
samorzdów, sytuacja taka jest raczej niespotykana. Alternatyw jest zatem konieczno
dokonania hierarchizacji zada i selekcja tych projektów, których realizacj naley uzna za
najpilniejsz i konieczn dla rozwoju gminy.
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W przypadku niezbyt duego niedoboru rodków mona równie rozway moliwo zacignicia dodatkowego kredytu. W efekcie tych dziaa uzyskuje si wieloletni
plan rozwoju (WPR) okrelajcy podstawowe przedsiwzicia, które powinny by zrealizowane w wyznaczonym przedziale czasowym oraz niezbdny poziom finansowania tych
zada.
Poniewa WPI obejmuje wieloletni okres planowania, nadaje on bardziej trway
charakter podejmowanym dziaaniom inwestycyjnym oraz przyjtym priorytetom rozwojowym. WPI wskazywane jest jako narzdzie, które w pewien sposób odnajduje oparcie
w ustawie o finansach publicznych, która pomimo standardowego planowania budetu
samorzdów w cyklach rocznych, wskazuje równie moliwo opracowywania planów
wieloletnich.
WPI umoliwia te podejmowanie odpowiednich dziaa przygotowawczych,
przeprowadzenie bardziej szczegóowych analiz opacalnoci i celowoci zamierze,
pozyskiwanie rodków zewntrznych (np. przy ubieganie si o dotacj ze ZPORR, WPI jest
wymagany jako zacznik wniosku i potwierdza zdolno gminy do zagwarantowania
udziau wasnego) oraz daje czas na przygotowanie inwestycji do realizacji. Daje on
wiksz gwarancj terminowoci realizacji wieloletniego procesu inwestycyjnego, gdy
wstpnie deklaruje cigo jego finansowania na zaoonym poziomie. Wydatki
inwestycyjne traktowane s przy planowaniu budetów samorzdów jako „wolne rodki”.
Ich wielko uzyskuje si poprzez odjcie od cakowitych dochodów jednostki samorzdu
terytorialnego obligatoryjnych (sztywnych) wydatków biecych i kosztów obsugi
zaduenia. Mechanizm taki powoduje, e w przypadku zagroenia realizacji budetu po
stronie dochodowej lub zmniejszenia planu dochodów, w przypadku konstruowania planu
nowego budetu, pierwszym elementem do redukcji, uwzgldnianym w wydatkach, s
inwestycje. Sytuacja taka stwarza due trudnoci dla przygotowywanych lub bdcych
w trakcie realizacji projektów. Przy takim postpowaniu naley liczy si z powstawaniem
dodatkowych, nieplanowanych wczeniej wydatków, czsto te wczeniej ponoszone
wydatki na przygotowanie procesu inwestycyjnego staj si przedwczesne i niecelowe.
Wprowadzenie wieloletniego planowania powinno podnosi rang i znaczenie
wydatków inwestycyjnych w stosunku do osobowych i rzeczowych wydatków biecych,
a przede wszystkim ze wzgldu specyfik dziaa inwestycyjnych, zastpi planowanie
krótkookresowe planowaniem co najmniej redniookresowym.

5.2.3.

Uwarunkowania formalne

Strategie rozwoju lokalnego, WPI, plany rozwoju lokalnego, lokalne plany
rewitalizacji itp., tworzone s zazwyczaj w oparciu o ustawow obligacj dotyczc
opracowywania przez samorzd planów rozwojowych. Potrzeba posiadania tego rodzaju
dokumentów wynika m.in. z zasady programowania, dotyczcej funduszy strukturalnych
UE, gdzie oczekuje si uporzdkowania dziaa (w tym na szczeblu lokalnym) w oparciu
o co najmniej redniookresowe strategie. Wrcz obowizkowo, konieczno posiadania
przez gmin i powiat planów rozwoju lokalnego opisano dla dziaa 3.1 i 3.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
(wprowadzonego rozporzdzeniem Ministra Gospodarki). Bardzo przydatnymi instrumentami dla opracowania racjonalnego WPI s Studia Moliwoci i Studia Przedinwestycyjne
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przygotowane bd dla caego planu, bd dla poszczególnych (najwaniejszych) projektów. Podstaw dla Studium Moliwoci i Studium Przedinwestycyjnego mona znale 
w ustawie o finansach publicznych w zapisach dotyczcych celowoci i przygotowania si
do wydatkowania rodków publicznych. Dokumenty te maj za zadanie przede wszystkim
okreli czy s podstawy do rozpoczcia przygotowania inwestycji (projektu) do realizacji,
oceni czy jest taka potrzeba, konieczno oraz warunki formalne i finansowe. Owszem, jak
na razie brak jest wprowadzenia do przepisów krajowych wymogów dotyczcych koniecznoci opracowywania tego typu dokumentów.

5.3.

Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj przedsiwzicia

Realizacja planowanego przedsiwzicia mogcego znaczco oddziaywa na
rodowisko – okrelonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) – oraz planowanego
przedsiwzicia innego ni okrelone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony
rodowiska, które nie jest bezporednio zwizane z ochron obszaru Natura 2000 lub nie
wynika z tej ochrony, jeeli moe ono znaczco oddziaywa na ten obszar, jest
dopuszczalna wycznie po uzyskaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj przedsiwzicia, zwanej dalej „decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach”.
Wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko, które dla tego samego
przedsiwzicia przeprowadza si jednokrotnie i wydanie nastpuje przed uzyskaniem:
1)
decyzji o pozwoleniu na budow obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych – na podstawie ustawy Prawo budowlane,
2)
decyzji o pozwoleniu na rozbiórk obiektów jdrowych – na podstawie
ustawy Prawo budowlane,
3)
koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie zó kopalin, na wydobywanie
kopalin ze zó, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz skadowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych – na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.),
4)
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzdze wodnych – na
podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 ze zm.),
5)
decyzji ustalajcej warunki prowadzenia robót polegajcych na regulacji wód
oraz budowie waów przeciwpowodziowych, a take robót melioracyjnych,
odwodnie budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniajcych stosunki wodne na terenach o szczególnych wartociach przyrodniczych,
zwaszcza na terenach, na których znajduj si skupienia rolinnoci
o szczególnej wartoci z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walo-
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6)

7)
8)

9)

rach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lgów ptactwa,
wystpowania skupie gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk,
przepawek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych –
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.),
decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.),
decyzji o zmianie lasu na uytek rolny – na podstawie ustawy z dnia
28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.),
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady – na podstawie ustawy z dnia
27 pa dziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.),
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej – na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721
ze zm.).

Wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach nastpuje take przed
dokonaniem zgoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgoszenia
zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego lub jego czci – na podstawie ustawy
Prawo budowlane. Decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach docza si do wniosku
o wydanie powyszych decyzji. Wniosek ten powinien by zoony nie pó niej ni przed
upywem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach staa
si ostateczna.
Postpowanie w przedmiocie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si na wniosek podmiotu podejmujcego realizacj przedsiwzicia. Do
wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach naley doczy:
1)
powiadczon przez waciwy organ kopi mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujcej
obszar, na który bdzie oddziaywa przedsiwzicie lub te wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeeli plan ten zosta
uchwalony;
2)
informacj o planowanym przedsiwziciu lub raport o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (ustawa p.o.s), sporzdzenia raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko wymagaj:
1)
planowane przedsiwzicia mogce znaczco oddziaywa na rodowisko,
2)
planowane przedsiwzicia mogce znaczco oddziaywa na rodowisko,
dla których obowizek jest ustalony na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy p.o.s.,
3)
planowane przedsiwzicia mogce znaczco oddziaywa na obszar Natura
2000, dla których obowizek jest ustalony na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy
p.o.s.
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Zapisy ustawy p.o.s. (art. 51 ust. 2) wskazuj, e obowizek sporzdzenia raportu
dla planowanego przedsiwzicia, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy p.o.s.,
stwierdza w drodze postanowienia, organ waciwy do wydania decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach, okrelajc jednoczenie zakres raportu (informacji) o oddziaywaniu
przedsiwzicia na rodowisko.
Postanowienie wydaje si równie, jeeli organ nie stwierdzi potrzeby sporzdzenia raportu.
W przypadku przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na obszar Natura
2000, zakres raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko powinien by
ograniczony do okrelenia oddziaywania przedsiwzicia w odniesieniu do siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków rolin i zwierzt, dla których ochrony zosta wyznaczony
obszar Natura 2000.
Obowizek sporzdzenia raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko
stwierdza si obligatoryjnie dla przedsiwzi, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, jeeli
moliwo realizacji przedsiwzicia uzaleniona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego uytkowania. W prowadzonym przez organ postpowaniu w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko okrela si, analizuje oraz ocenia:
1) bezporedni i poredni wpyw danego przedsiwzicia na:
a) rodowisko oraz zdrowie i warunki ycia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki,
d) wzajemne oddziaywanie midzy czynnikami, o których mowa w lit. a)-c),
e) dostpno do zó kopalin,
2) moliwoci oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaywania na rodowisko,
3) wymagany zakres monitoringu.
Wnioskodawca przed zoeniem wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach moe zwróci si o stwierdzenie, w drodze postanowienia, czy zachodzi
potrzeba sporzdzenia raportu o oddziaywaniu planowanego przedsiwzicia na rodowisko oraz, w przypadku stwierdzenia takiego obowizku, o okrelenie zakresu tego raportu.
Do zapytania naley doczy informacje o planowanym przedsiwziciu, zawierajce
w szczególnoci dane o:
1)
rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiwzicia,
2)
powierzchni zajmowanej nieruchomoci, a take obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szat rolinn,
3)
rodzaju technologii,
4)
ewentualnych wariantach przedsiwzicia,
5)
przewidywanej iloci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiaów, paliw oraz energii,
6)
rozwizaniach chronicych rodowisko,
7)
rodzajach i przewidywanej iloci wprowadzanych do rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiza chronicych rodowisko,
8)
moliwym transgranicznym oddziaywaniu na rodowisko,
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9)

obszarach podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujcych si w zasigu znaczcego oddziaywania przedsiwzicia.

Organ waciwy do wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
stwierdza obowizek sporzdzenia raportu i okrela jego zakres po zasigniciu opinii:
1)
organu ochrony rodowiska oraz pastwowego powiatowego inspektora
sanitarnego (organu, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo ochrony
rodowiska),
2)
wojewody w przypadku przedsiwzi, które mog znaczco oddziaywa na
obszar Natura 2000 i nie s bezporednio zwizane z ochron tego obszaru
lub nie wynikaj z tej ochrony.
Organ zasigajcy opinii przedkada wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz informacje zawierajce dane o planowanym przedsiwziciu.
Wnioskodawca przed zoeniem wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach moe zwróci si z zapytaniem do organu waciwego do wydania tej
decyzji o okrelenie zakresu raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko dla
przedsiwzi, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony rodowiska.
Do zapytania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy Prawo ochrony rodowiska,
naley doczy informacje o planowanym przedsiwziciu, zawierajce w szczególnoci
dane o:
1)
rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiwzicia,
2)
powierzchni zajmowanej nieruchomoci, a take obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szat rolinn,
3)
rodzaju technologii,
4)
ewentualnych wariantach przedsiwzicia,
5)
przewidywanej iloci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiaów, paliw oraz energii,
6)
rozwizaniach chronicych rodowisko,
7)
rodzajach i przewidywanej iloci wprowadzanych do rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiza chronicych rodowisko,
8)
moliwym transgranicznym oddziaywaniu na rodowisko,
9)
obszarach podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujcych si w zasigu znaczcego
oddziaywania przedsiwzicia.
Wnioskodawca wnioskuje o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj przedsiwzicia zaczajc:
1.
powiadczon przez waciwy organ kopi mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujcej obszar, na
który oddziaywa bdzie przedsiwzicie (1 egz.),
2.
informacj o planowanym przedsiwziciu zawierajc w szczególnoci dane o:
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1)
2)

3.
4.

rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiwzicia,
powierzchni zajmowanej nieruchomoci, a take obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szat rolinn,
3)
rodzaju technologii,
4)
ewentualnych wariantach przedsiwzicia,
5)
przewidywanej iloci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiaów, paliw i energii,
6)
rozwizaniach chronicych rodowisko,
7)
rodzajach i przewidywanej iloci wprowadzanych do rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiza chronicych rodowisko,
8)
moliwych transgranicznym oddziaywaniu na rodowisko,
9)
obszarach podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujcych si w zasigu znaczcego oddziaywania przedsiwzicia,
raportu oddziaywania na rodowisko (jeli uzyska postanowienie o obowizku
sporzdzenia raportu),
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeeli plan
ten zosta uchwalony.

Waciwy organ wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoci lokalizacji przedsiwzicia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeeli plan ten zosta uchwalony.
W decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach waciwy organ okrela:
1)
rodzaj i miejsce realizacji przedsiwzicia,
2)
warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzgldnieniem koniecznoci ochrony cennych wartoci przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciliwoci dla
terenów ssiednich,
3)
wymagania dotyczce ochrony rodowiska konieczne do uwzgldnienia
w projekcie budowlanym,
4)
wymogi w zakresie przeciwdziaania skutkom awarii przemysowych,
w odniesieniu do przedsiwzi zaliczanych do zakadów stwarzajcych
zagroenie wystpienia powanych awarii,
5)
wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaywania na rodowisko w odniesieniu do przedsiwzi, dla których przeprowadzono
postpowanie dotyczce transgranicznego oddziaywania na rodowisko,
6)
w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy p.o.s. – stwierdzenie
koniecznoci utworzenia obszaru ograniczonego uytkowania.
Zacznikiem do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach jest charakterystyka
caego przedsiwzicia.
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Decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach mona na wnioskodawc naoy
obowizki:
1)
dotyczce zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaywania
przedsiwzicia na rodowisko, a take wykonania kompensacji przyrodniczej,
2)
przedstawienia analizy porealizacyjnej, okrelajc zakres oraz termin jej
przedstawienia, w przypadku przedsiwzi, dla których sporzdza si raport
o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko.
Organ waciwy do wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zapewnia moliwo udziau spoeczestwa w postpowaniu, w ramach którego sporzdzany jest raport o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko. Na postanowienia organu
dotyczce rodowiskowych uwarunkowa przysuguje zaalenie.
Dla uatwienia zrozumienia i stosowania waciwych procedur przeprowadzania
postpowania w sprawie uzyskania decyzji rodowiskowej poniej przedstawiono schematy:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzi
mogcych oddziaywa na obszary NATURA 2000 – rys. 4;
wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzi,
dla których sporzdzenie raportu o oddziaywaniu na rodowisko jest
obligatoryjne – rys. 5;
wydawanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla dróg lub linii
kolejowych, dla których sporzdzenie raportu o oddziaywaniu na rodowisko jest obligatoryjne – rys. 6;
wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzi
mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, dla których sporzdzenie
raportu o oddziaywaniu na rodowisko moe by wymagane – rys. 7;
wydawanie pozwolenia na budow dla inwestycji mogcych znaczco
oddziaywa na obszar NATURA 2000 – rys. 8;
wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzi
mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, dla których sporzdzenie
raportu o oddziaywaniu na rodowisko moe by wymagane, a które mog
oddziaywa na obszar NATURA 2000 – rys. 9;
wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzi,
dla których sporzdzenie raportu o oddziaywaniu na rodowisko jest obligatoryjne, które mog oddziaywa na obszar NATURA 2000 – rys. 10.
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Czy planowane przedsiwzicie jest zwizane
z zarzdzaniem bd ochron obszaru NATURA 2000?

TAK

NIE

Czy planowane przedsiwzicie moe znaczco
oddziaywa na obszar NATURA 2000?

NIE

TAK

Ocena oddziaywania na
przedmiot ochrony w ramach
obszaru NATURA 2000?

Czy planowane przedsiwzicie
bdzie znaczco oddziaywa na
obszar NATURA 2000?

NIE

TAK

Czy s rozwizania alternatywne?

Modyfikacja projektu
przedsiwzicia?

NIE
TAK
Czy obszar NATURA 2000 zawiera
gatunki o charakterze priorytetowym?
NIE

TAK

Czy s nadrzdne powody do realizacji
planowanego przedsiwzicia
wynikajce z interesu publicznego?
NIE

TAK

Czy s nadrzdne powody do realizacji
planowanego przedsiwzicia
wynikajce z interesu publicznego?
NIE

Decyzja nie
moe
zosta
wydana

Rys. 4.

Decyzja moe zosta wydana, o ile
przedsiwzicie wynika z nadrzdnych
powodów zwizanych z interesem
publicznym, pod warunkiem
wykonania kompensacji przyrodniczej;
decyzja musi zosta poprzedzona
konsultacjami z Komisj Europejsk

TAK

Decyzja moe zosta
wydana pod warunkiem
wykonania kompensacji
przyrodniczej;
Komisja Europejska musi
zosta poinformowana

Schemat wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiwzi mogcych oddziaywa na obszary NATURA 2000

Decyzja
moe
zosta
wydana
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Zaczajc charakterystyk przedsiwzicia,
Inwestor moe zwróci si do Wójta,
Burmistrza lub Prezydenta Miasta
z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu
przed zoeniem wniosku o wydanie decyzji

Inwestor przedstawia Wójtowi, Burmistrzowi
lub Prezydentowi Miasta wniosek o wydanie
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zaczajc raport w zakresie okrelonym

o rodowiskowych uwarunkowaniach.

w ustawie

Wójt burmistrz lub prezydent miasta
1.

Zwraca si do Wojewody i Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego o opini, co do
zakresu raportu

2.

Wydaje postanowienie, w którym okrela
zakres raportu

Inwestor skada Wójtowi, Burmistrzowi lub
Prezydentowi miasta wniosek o wydanie
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zaczajc raport w zakresie zgodnym
z postanowieniem

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta:
1.

Podaj do publicznej wiadomoci informacj o planowanym przedsiwziciu i moliwoci
skadania uwag i wniosków.

2.

Wystpuje z wnioskiem do Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trybie
art. 106 kpa o uzgodnienie rodowiskowych uwarunkowa .

3.

Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie oraz uwagi i wnioski spoecze stwa.

4.

Moe przeprowadzi rozpraw otwart dla spoecze stwa.

5.

Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach.

6.

Podaje do publicznej wiadomoci informacj o wydaniu decyzji.

Rys. 5.

Schemat wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiwzi, dla których sporzdzenie raportu o oddziaywaniu na rodowisko
jest obligatoryjne.
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Zaczajc charakterystyk przedsiwzicia,

Inwestor przedstawia Wójtowi, Burmistrzowi

Inwestor moe zwróci si do Wójta,

lub Prezydentowi Miasta wniosek o wydanie

Burmistrza lub Prezydenta Miasta

decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu

zaczajc raport w zakresie okrelonym

przed zoeniem wniosku o wydanie decyzji

w ustawie.

o rodowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt burmistrz lub prezydent miasta
1.

Zwraca si do Wojewody i Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego o opini co do
zakresu raportu.

2.

Wydaje postanowienie, w którym okrela
zakres raportu.

Inwestor skada Wójtowi, Burmistrzowi lub
Prezydentowi miasta wniosek o wydanie
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zaczajc raport w zakresie zgodnym
z postanowieniem

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta:
1.

Podaje do publicznej wiadomoci informacj o planowanym przedsiwziciu i moliwoci
skadania uwag i wniosków.

2.

Wystpuje z wnioskiem do Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trybie
art. 106 kpa o uzgodnienie rodowiskowych uwarunkowa .

3.

Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie oraz uwagi i wnioski spoecze stwa.

4.

Moe przeprowadzi rozpraw otwart dla spoecze stwa.

5.

Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach.

6.

Podaje do publicznej wiadomoci informacj o wydaniu decyzji.

Rys. 6.

Schemat wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla dróg lub
linii kolejowych, dla których sporzdzenie raportu o oddziaywaniu na
rodowisko jest obligatoryjne.
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Zaczajc charakterystyk przedsiwzicia,

Inwestor przedstawia Wójtowi, Burmistrzowi

Inwestor moe zwróci si do Wójta,

lub Prezydentowi Miasta wniosek o wydanie

Burmistrza lub Prezydenta Miasta

decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu

zaczajc raport w zakresie okrelonym

przed zoeniem wniosku o wydanie decyzji

w ustawie.

o rodowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt burmistrz lub prezydent miasta
1.

Zwraca si do Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego oraz Wojewody / Dyrektora Urzdu
Morskiego o opini co do zakresu raportu.

2.

Wydaje postanowienie, w którym okrela zakres
raportu.

Inwestor skada Wójtowi, Burmistrzowi lub
Prezydentowi miasta wniosek o wydanie
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zaczajc raport w zakresie zgodnym
z postanowieniem.

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta:
1.

Podaje do publicznej wiadomoci informacj o planowanym przedsiwziciu i moliwoci
skadania uwag i wniosków.

2.

Wystpuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody /
Dyrektora Urzdu Morskiego w trybie art. 106 kpa o uzgodnienie rodowiskowych
uwarunkowa .

3.

Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie oraz uwagi i wnioski spoecze stwa.

4.

Moe przeprowadzi rozpraw otwart dla spoecze stwa.

5.

Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach.

6.

Podaje do publicznej wiadomoci informacj o wydaniu decyzji.

Rys. 7.

Schemat decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzi mogcych
znaczco oddziaywa na rodowisko, dla których sporzdzenie raportu o oddziaywaniu
na rodowisko moe by wymagane.
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Inwestor skada Starocie wniosek o pozwolenie na budow

W zwizku z moliwoci znaczcego oddziaywania na obszar NATURA 2000 starosta:
• Zasiga opinii waciwego Wojewody
• Wydaje postanowienie o zawieszeniu postpowania do czasu uzyskania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowaniach; na postpowanie przysuguje zaalenie

Inwestor skada Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi miasta wniosek o decyzj
o rodowiskowych uwarunkowaniach zaczajc charakterystyk inwestycji

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta zwraca si do Wojewody / Dyrektora Urzdu Morskiego
o opini co do koniecznoci sporzdzenia raportu dla tego przedsiwzicia
i jego ewentualnego zakresu
TAK
Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
w drodze postanowienia
nakazuje sporzdzenie raportu
i okrela jego zakres

NIE
Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
• Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak
potrzeby sporzdzenia raportu
• Wystpuje z wnioskiem do Wojewody / Dyrektora
Urzdu Morskiego o uzgodnienie rodowiskowych
uwarunkowa w trybie art. 106 kpa
• Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor docza do wniosku raport w zakresie
zgodnym z postanowieniem

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
1. Podaj do publicznej wiadomoci informacj o planowanym przedsiwziciu
i moliwoci skadania uwag i wniosków
2. Wystpuje z wnioskiem do Wojewody / Dyrektora Urzdu Morskiego o uzgodnienie
rodowiskowych uwarunkowa w trybie art. 106 kpa
3. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski spoecze stwa
4. Moe przeprowadzi rozpraw otwart dla spoecze stwa
5. Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach
6. Podaje do publicznej wiadomoci informacj o wydaniu decyzji

Rys. 8.

Schemat wydawania pozwolenia na budow dla inwestycji mogcych znaczco
oddziaywa na obszar NATURA 2000
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Inwestor skada Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta wniosek decyzj
o rodowiskowych uwarunkowaniach, zaczajc charakterystyk inwestycji

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta zwraca si do Starosty oraz Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o opini, co do koniecznoci sporzdzenia raportu
dla tego przedsiwzicia i jego ewentualnego zakresu

NIE

TAK

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
w drodze postanowienia
nakazuje sporzdzenie raportu
i okrela jego zakres

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
• Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak
potrzeby sporzdzenia raportu
• Wystpuje z wnioskiem do Starosty oraz
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie
rodowiskowych uwarunkowa w trybie art. 106 kpa
• Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor docza do wniosku raport w zakresie
zgodnym z postanowieniem

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
1. Podaj do publicznej wiadomoci informacj o planowanym przedsiwziciu
i moliwoci skadania uwag i wniosków
2. Wystpuje z wnioskiem do Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o uzgodnienie rodowiskowych uwarunkowa w trybie art. 106 kpa
3. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski spoecze stwa
4. Moe przeprowadzi rozpraw otwart dla spoecze stwa
5. Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach
6. Podaje do publicznej wiadomoci informacj o wydaniu decyzji

Rys. 9.

Schemat wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, dla których
sporzdzenie raportu o oddziaywaniu na rodowisko moe by wymagane,
a które mog oddziaywa na obszar NATURA 2000.
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Inwestor skada Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta wniosek decyzj
o rodowiskowych uwarunkowaniach, zaczajc charakterystyk inwestycji

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta zwraca si do Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz Wojewody / Dyrektora Urzdu Morskiego o opini, co do koniecznoci sporzdzenia
raportu dla tego przedsiwzicia i jego ewentualnego zakresu

NIE

TAK

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
w drodze postanowienia
nakazuje sporzdzenie raportu
i okrela jego zakres; na
postanowienie przysuguje zaalenie

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
• Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak
potrzeby sporzdzenia raportu
• Wystpuje z wnioskiem do Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Wojewody /Dyrektora Urzdu
Morskiego o uzgodnienie rodowiskowych
uwarunkowa w trybie art. 106 kpa
• Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor docza do wniosku raport w zakresie
zgodnym z postanowieniem

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
1. Podaj do publicznej wiadomoci informacj o planowanym przedsiwziciu
i moliwoci skadania uwag i wniosków
2. Wystpuje z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody /
Dyrektora Urzdu Morskiego o uzgodnienie rodowiskowych uwarunkowa w trybie
art. 106 kpa
3. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski spoecze stwa
4. Moe przeprowadzi rozpraw otwart dla spoecze stwa
5. Wydaje decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach
6. Podaje do publicznej wiadomoci informacj o wydaniu decyzji

Rys. 10. Schemat wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiwzi, dla których sporzdzenie raportu o oddziaywaniu na rodowisko
jest obligatoryjne, które mog oddziaywa na obszar NATURA 2000.
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5.3.1.

Udzia spoeczestwa w postpowaniu w sprawie wydania decyzji
dotyczcej rodowiskowych uwarunkowa

Spoeczna wiadomo problemów ochrony rodowiska odgrywa coraz wiksz
rol w procesie podejmowania decyzji. Dlatego te kluczow rol w unikaniu czy przynajmniej minimalizowaniu konfliktów ma przekazanie spoeczestwu penych i dokadnych
informacji o planowanym przedsiwziciu.
Z tego wzgldu, udzia spoeczestwa jest wanym elementem w procesie
wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, przewidzianym w regulacjach
prawnych ustawy Prawo ochrony rodowiska. Moliwo udziau spoeczestwa przyczynia
si do wzrostu poczucia przynalenoci do spoecznoci lokalnej i odpowiedzialnoci za
sprawy publiczne u wszystkich uczestników postpowania, czyli organów prowadzcych
postpowanie, organów opiniujcych i uzgadniajcych, wnioskodawców, a take rónych
grup spoecznych i mieszkaców.
Udzia spoeczestwa bardzo czsto przyczynia si do zwikszenia wiadomoci
skutków planowanych przedsiwzi dla rodowiska, a zatem wczenie spoeczestwa
w proces decyzyjny moe stanowi dodatkowy element procesu komunikacji z organami
administracji. W efekcie konsekwentnego prowadzenia tego procesu moe zacieni si
porozumienie i kontakt administracji z mieszkacami, a take nastpi wzrost zaufania
i spoecznej akceptacji dla podejmowanych decyzji. Jeeli powstaje takie porozumienie
i wzrost wiadomoci, szczególnie wród spoecznoci lokalnej, organom administracji,
szczególnie na szczeblu gminnym, atwiej jest wprowadza i wdraa rozwizania majce
na celu ochron rodowiska – nawet takie, jak wysypiska odpadów lub oczyszczalnie
cieków, które zwykle nie ciesz si poparciem spoecznym.
Do kluczowych elementów procedury udziau spoecznego w postpowaniu
w sprawie wydania decyzji zaliczamy:
1)
powiadomienie (podanie do publicznej wiadomoci) o wszczciu postpowania oraz o umieszczeniu, w publicznie dostpnym wykazie, informacji
o moliwoci zapoznania si z dokumentacj sprawy oraz zoenia uwag
i wniosków;
2)
zapoznanie si z dokumentacj w sprawie;
3)
zoenie uwag i wniosków;
4)
rozpatrzenie przez organ uwag i wniosków;
5)
powiadomienie (podanie do publicznej wiadomoci) o podjciu rozstrzygnicia
i moliwoci zapoznania si z nim wraz z towarzyszc mu informacj
o zgoszonych uwagach i wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania;
6)
ewentualne przeprowadzenie publicznej rozprawy administracyjnej.

5.4.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustaw z 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporzdza studium
zawierajce cz tekstow i graficzn, uwzgldniajc zasady okrelone w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim
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opracowaniem. Std kada gmina w Polsce powinna mie wasny plan zagospodarowania
przestrzennego. Jest on nie tylko wyrazem polityki gminy, ale przede wszystkim jej prawem
miejscowym. Jego zapisy maj moc ustaw. Zgodnie z obowizujcym prawem (oraz
zasadami, jakie obowizuj w krajach Unii Europejskiej) polityka przestrzenna ley
wycznie w kompetencjach samorzdu lokalnego (chocia wynika powinna z polityk
regionalnych i krajowych).
Plan zagospodarowania przestrzennego jest wic podstaw dziaa kadej gminy.
Opierajc si na nim, wydawane s decyzje o warunkach zabudowy (dawniej: o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz pozwolenia na budow. Jest jednoczenie
bardzo wanym ródem informacji zarówno dla gminy, jak i dla potencjalnych inwestorów.
Jego zapisy decyduj m.in. o tym, czy dana dziaka budowlana moe by zabudowana, czy
te nie oraz jaki charakter zabudowy jest dopuszczalny.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym okrela, co powinno znale  si w planie. Musi on zawiera m.in. informacje o przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo
jednorodzinne albo pod usugi), liniach rozgraniczajcych ulice, drogach publicznych,
liniach zabudowy, granicach terenów chronionych (np. parków krajobrazowych), a take
zasadach i warunkach podziau terenów na dziaki budowlane. Kady plan powinien
wybiega w przyszo – musi np. przewidzie, w jakim rejonie moe rozwija si zabudowa mieszkaniowa, gdzie bd tereny rekreacyjne, a take gdzie powinien by
bezwzgldny zakaz zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego zawsze skada si
z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale rady gminy i rysunku planu. Tekst i rysunek wzajemnie si uzupeniaj. Tekst zawiera szczegóy, które nie znalazy si na rysunku,
np. informacje o dopuszczalnej wysokoci budynków, rodzaju pokrycia i kcie nachylenia
dachu.
Kady plan jest podzielony na tereny o rónym przeznaczeniu. To jedna
z najwaniejszych informacji, jak zawiera, bo to na jakim terenie ley dana dziaka, moe
zadecydowa o tym, co bdzie mona na niej zbudowa.
Tereny te s oznaczone rónymi kolorami i symbolami, np.:
MU – to tereny mieszkaniowo-usugowe,
ME – tereny zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej (domy mona budowa
tylko na duych dziakach),
MUW – tereny, gdzie mona budowa domy wielorodzinne,
U
– tereny usugowe, czyli miejsca, gdzie np. mona postawi sklepy,
AG – aktywnoci gospodarcze,
Z
– ziele,
kZ, kL, kD, kX – drogi wraz z zieleni o charakterze zbiorczym, lokalnym,
dojazdowym, cigi piesze.
Tereny o rónym przeznaczeniu oddziela specjalna linia rozgraniczajca. Innymi
symbolami zaznaczone s tereny, na których maj powsta obiekty niezbdne do obsugi
mediów, np. stacje transformatorowe lub przepompownie cieków. Symbol NO zarezerwowany jest dla wodocigów i kanalizacji, a EE dla energetyki. Na planie powinny by te
zaznaczone tzw. linie zabudowy.
S to linie, wzdu których musz stan nowe budynki. Jeeli zaznaczona jest tzw. linia
nieprzekraczalna, oznacza to, e nowo powstajce budynki nie mog jej przekroczy.
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Inn funkcj peni linie tworzce pierzeje uliczne. Zgodnie z przewidywaniami planu
wzdu nich powinna powstawa zwarta zabudowa.
Plan moe te zawiera informacje na temat zieleni – proponowa np. granice jej
przebiegu, a nawet miejsca, gdzie maj sta szpalery drzew. Uwzgldnia równie miejsca
objte ochron konserwatorsk. Inwestor, który buduje na takim terenie, musi uzgadnia
projekt budynku z konserwatorem zabytków. Zaznaczane s tzw. strefy uciliwoci
(np. rejony obcie haasu lotniczego - miejsca, gdzie czsto lataj samoloty oraz trasy
przebiegu przyszych dróg). Z kolei obszary tzw. chronionego krajobrazu oznaczaj miejsca
wymagajce szczególnie starannego opracowania architektonicznego. Jeeli wic budujemy
na takim obszarze, musimy liczy si z tym, e projekt budowli bdziemy musieli uzgodni
z wydziaem architektury i konserwatorem zabytków. Dzieje si tak zazwyczaj, gdy plan
opracowywany jest dla miejsc, gdzie s np. obiekty zabytkowe (paace, parki krajobrazowe).
Architekci urbanici mog wtedy wyznaczy tzw. dominant, czyli najwyszy budynek
terenu (np. wie kocioa), wokó której projektuj sie.
Za sporzdzenie planu odpowiedzialny jest zarzd gminy.
Najpierw rada gminy podejmuje uchwa o przystpieniu do jego sporzdzania oraz
informuje mieszkaców, gdzie i kiedy bdzie mona skada wnioski do planu. Ogasza to
w miejscowej prasie i na tablicy w siedzibie urzdu.
Od tej chwili w cigu 21 dni kady moe zoy wniosek dotyczcy planu. Wszystkie
wnioski gmina przekazuje do biura projektowego, które bdzie wykonywao plan (jest ono
wybierane w drodze przetargu).
Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje zespó specjalistów. S to
zarówno architekci urbanici, jak i inynierowie drogowi, a take specjalici bran
sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i energetycznych. Architekci urbanici projektuj ca
przestrze planu, a inynierowie drogowi tworz sie dróg.
Ukad komunikacyjny to tkanka, w któr s „wpisywane” poszczególne tereny, np.
mieszkaniowe, usugowe itp. Z kolei specjalici brany wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej wpisuj w plan poszczególne sieci. Musz si te wypowiedzie
specjalici od ochrony rodowiska, którzy oceniaj, jaki moe by wpyw planu na rodowisko
naturalne. Czasami konieczna jest te opinia specjalisty od wyceny nieruchomoci. Dzieje si
tak np., gdy w planie nastpuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele mieszkalne.
Rzeczoznawca musi oceni, jaka bdzie ich warto po zmianie planu.
Na tej podstawie ustala si m.in. wysoko tzw. renty planistycznej - rónicy
pomidzy wartoci nieruchomoci przed i po uchwaleniu planu. Renta nie moe by
wysza ni 30% wzrostu wartoci nieruchomoci. Rent pac gminie waciciele
nieruchomoci, którzy decyduj si na ich sprzeda po uchwaleniu planu (oczywicie pod
warunkiem, e po uchwaleniu planu ich cena wzrosa). Jeeli stanie si odwrotnie
i po uchwaleniu planu warto gruntu spadnie, waciciel moe zada od gminy odszkodowania równego wysokoci straty. Gdy plan jest ju gotowy, biuro projektowe wysya
go na tzw. uzgodnienia rónych instytucji, które maj miesic na odniesienie si do
zapisów planu.
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S to m.in.:
–
–
–
–
–

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (jeeli w planie przewidziana jest np.
budowa autostrady);
stra poarna (musi sprawdzi czy w planie s przewidziane m.in. drogi
ewakuacyjne);
sanepid (np. gdy na planie znajduj si zakady usugowe, masarnie,
mleczarnie itp.);
konserwator zabytków;
wydzia ochrony rodowiska.

Gdy wszystkie instytucje zgosz swoje uwagi (i zostan one uwzgldnione
w planie), projekt planu jest wykadany do publicznego wgldu.
Wyoenie planu trzeba ogosi co najmniej 7 dni wczeniej. Projekt wykadany
jest na 21 dni. Przez ten czas kady moe si do niego ustosunkowa (zoy protest lub
zgosi zarzut). Protest moe zoy kady, nawet osoba spoza gminy. Z kolei zarzut moe
zgosi tylko osoba, której interes prawny moe by naruszony (np. przez czyj dziak ma
przebiega droga lub dziaka ma zosta zalana wod i utworzony ma by zbiornik
retencyjny).
O tym, czy mieszkaniec wniós protest, czy zarzut do planu, decyduje wic tre pisma,
a nie jego forma. Kady zarzut trzeba udowodni. Wszystkie protesty i zarzuty s rozpatrywane przez zarzd gminy w cigu miesica od ich wniesienia.
Mog by one przez zarzd odrzucone lub uwzgldnione. W tym drugim przypadku
nastpuje korekta planu. Zarówno w przypadku odrzucenia zarzutu, odrzucenia protestu, jak
te w przypadku jego uwzgldnienia, gmina musi podj stosown uchwa. Ta za musi
by dostarczona zainteresowanym osobom. Maj one 30 dni na odwoanie si do sdu
administracyjnego.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nakada na gminy obowizek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Gminy mog mie kilka planów i same
decyduj, dla jakich terenów musz je uchwali. Dotychczasowe miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego miay obowizywa tylko do koca 1999 roku. Zastpi
miay je nowe tzw. plany szczegóowe. Tak si jednak nie stao. Wiele gmin w ogóle nie
podjo prac nad nimi. Pod koniec 2001 r. roku Sejm po raz kolejny przeduy wic
wano dotychczasowych (starych) planów, poprzez procedur uchwalenia studium
uwarunkowa zagospodarowania przestrzennego.
Jeeli do koca 2002 roku rada gminy uchwalia tzw. studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego bdce wstpem do stworzenia nowego planu, to
poprzednie plany zachoway wano do koca 2003 roku. Studium nie jest jednak
podstaw do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. To raczej zbiór informacji na
temat kierunków, w jakich w przyszoci bdzie si rozwija gmina.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym – z dnia 27 marca 2003 roku –
zobowizuje gminy do zapewnienia zgodnoci planu ze wszystkimi ustaleniami studium.
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5.4.1.

Warianty postpowania w celu uzyskania warunków realizacji budowy
Wariant A – teren dziaki jest objty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Dziaka budowlana znajduje si na terenie przeznaczonym w planie pod budownictwo jednorodzinne. Inwestor nie musi zwraca si do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta o wydanie warunków zabudowy, tylko od razu wystpuje do starosty o pozwolenie
na budow. Warunki zabudowy nie bd potrzebne, bo nowe miejscowe plany s bardziej
szczegóowe – okrel midzy innymi zarówno wysoko, jak i gabaryty budynków na
danym terenie.
Wariant B – teren dziaki nie ma planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego
Wtedy trzeba uzyska decyzj planistyczn, czyli decyzj o warunkach zabudowy.
Ma ona charakter przyrzeczenia, e jeeli speni si wymogi przewidziane w prawie, to
otrzyma si pozwolenie na budow.
Inwestor musi speni warunki nie tylko z przepisów szczególnych (m. in. ustaw:
o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i lenych, o ochronie zabytków), ale
i z art. 61 nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Naley wic wykaza si tzw.
dobrym ssiedztwem. Dziak mona zabudowa tylko pod warunkiem, e w ssiedztwie
jest chocia jedna zabudowana dziaka. Co wicej, mona stawia tylko takie obiekty,
których charakter jest zbliony do tych postawionych w ssiedztwie. Jeeli np. w pobliu
znajduj si wycznie sklepy oraz usugi, to mona wybudowa tylko budynki penice
takie funkcje. Gdy natomiast w okolicy pobudowano domy jednorodzinne, to pozwolenie
mona otrzyma tylko na taki dom. To nie wszystko. Trzeba speni jeszcze inne warunki.
Z dziaki musi by dostp do drogi publicznej oraz do infrastruktury (tzn. dziaka ma by
uzbrojona). Przy czym infrastruktura nie musi by wykonana. Wystarczy, e inwestor
pokae umow na jej realizacj.
Wariant C – dziaka nie jest budowlana i jej waciciel stara si
o zmian miejscowego planu
Inwestor musi zoy wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
o zmian planu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, co najmniej raz podczas kadencji,
musi przeprowadzi analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (taki obowizek
wynika z ustawy). Wtedy ocenia m.in. czy taki wniosek mieci si w polityce przestrzennej
gminy. Po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej wyniki analizy
przedkada radzie gminy, która podejmuje stosowne decyzje.
W tym czasie wnioskodawca (inwestor) musi czeka na rozstrzygnicie i ze swoj
dziak nic nie moe zrobi. Na bezczynno organów mona skary si do sdu administracyjnego tylko wtedy, gdy gmina nie podja czynnoci prawem nakazanych, np. gdy
musi uchwali plan dla terenów, na których znajduje si park narodowy, bo taki obowizek
przewiduj przepisy. Wtedy skarga przysuguje. Jeli takich nakazów nie ma, gmina moe
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sporzdzi plan, ale nie musi. Jeeli wic nie chce zmieni planu, to ma do tego prawo,
które daje jej tzw. wadztwo planistyczne. Waciciel dziaki nie ma natomiast prawnych
podstaw do wniesienia skargi. Gmina moe co najwyej odpowiada politycznie za
dziaania sprzeczne z oczekiwaniami jej mieszkaców.
Inaczej rzecz wyglda, gdy gmina przystpia do prac nad planem. Wtedy na
postanowienia planu mona spróbowa wpyn. Aktualnie trzeba zoy do rady gminy
protest lub zarzut w sprawie projektu planu. Uchwa rady gminy o odrzuceniu zarzutu
mona natomiast skary do sdu administracyjnego.
Mieszkacy gminy mog zgasza uwagi ju w trakcie prac nad planem, ale ich odrzucenie
przez rad bdzie moliwe wraz z uchwaleniem miejscowego planu i nie bdzie mogo by
oddzielnie skarone do sdu administracyjnego, a kontrola sdowa prawnej zasadnoci
uwag zostanie umoliwiona dopiero po zaskareniu ju uchwalonego planu. Do sdu bdzie
mona wic skary tylko uchwalony plan na podstawie art. 101 ustawy o samorzdzie
gminnym. Mówi on, e jeli czyj interes prawny zosta naruszony, moe on – po
wczeniejszym wezwaniu rady do usunicia naruszenia – wnie skarg do sdu
administracyjnego.

5.4.2.

Decyzja o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 59 nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku budowy lub zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego (oprócz tzw.
inwestycji celu publicznego), gdy brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzj tak wydaje wójt,
burmistrz albo prezydent miasta.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy sporzdza osoba wpisana na list izby samorzdu
zawodowego urbanistów albo architektów. Obowizuje zasada tzw. kontynuacji zabudowy.
Oznacza to, e decyzji o warunkach zabudowy nie mona wyda (z pewnymi wyjtkami),
jeeli przynajmniej jedna ssiednia dziaka dostpna z tej samej drogi publicznej nie jest
zabudowana. Poniewa zabudowa dziaki ssiada ma pozwoli na okrelenie wymaga
dotyczcych m.in. formy architektonicznej, linii zabudowy, gabarytów budynków itp.
Przepisy te maj uniemoliwi tworzenie baaganu w przestrzeni.
W decyzji o warunkach zabudowy wymagania dotyczce nowych budynków
okrelaj ustalanie m.in. linii zabudowy, wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziaki albo terenu, szerokoci elewacji frontowej, wysokoci górnej elewacji,
gzymsu lub attyki oraz geometrii dachu (kta nachylenia, wysokoci kalenicy i ukadu
poaci dachowych).
Wokó dziaki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków
zabudowy, wyznacza si tzw. obszar analizowany i sprawdza si na tym terenie funkcj oraz
cechy zabudowy i zagospodarowania terenu.
Bada si m.in. czy:
– teren ma dostp do drogi publicznej,
– istnieje (lub jest projektowane) odpowiednie uzbrojenie terenu,
– dziaki ssiednie s zabudowane,
– nie trzeba bdzie dokona odrolnienia dziaki itd.
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Obszar analizowany nie jest okrelany dowolnie. Jego granice wyznacza si na
mapie w skali 1:500 lub 1:1000, w odlegoci nie mniejszej ni trzykrotna szeroko frontu
dziaki objtej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, jednak nie mniejszej ni
50 metrów. Przez ,,front dziaki” rozumie si cz dziaki budowlanej, która przylega do
drogi, z której odbywa si gówny wjazd lub wejcie na dziak. Wyznaczenie tego obszaru
przydaje si m. in. do okrelenia wska nika wielkoci powierzchni nowej zabudowy
w stosunku do powierzchni dziaki albo terenu. Wielko t wylicza si na podstawie
redniego wska nika wielkoci powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki, jaki notuje
si na analizowanym obszarze.
Obowizujc lini nowej zabudowy na dziace, której dotyczy wniosek o wydanie
warunków zabudowy, wyznacza si jako przeduenie linii ju istniejcych budynków na
dziakach ssiednich (§ 4 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga dotyczcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
Dz. U. z dnia 19 wrzenia 2003 r. Nr 164, poz. 1588). Nie jest to jednak wymóg
bezwzgldny, bowiem gdy linia istniejcej zabudowy na dziace ssiedniej jest niezgodna
z przepisami odrbnymi (np. z Prawem budowlanym), to obowizujc lini zabudowy
ustala si zgodnie z tymi przepisami. Natomiast w sytuacji, gdy linia zabudowy na
ssiednich dziakach tworzy uskok (czyli np. jaki budynek stoi dalej, w gbi dziaki), to
obowizujc lini zabudowy dla nowego domu trzeba ustali na podstawie lokalizacji
budynku, który znajduje si dalej od pasa drogowego.
Kolejnym istotnym elementem okrelanym w warunkach zabudowy jest szeroko
elewacji frontowej znajdujcej si od strony dziaki budowlanej przylegajcej do drogi,
z której odbywa si gówny wjazd lub wejcie na dziak. Szeroko tak wyznacza si na
podstawie redniej szerokoci elewacji frontowych ju istniejcych budynków na analizowanym obszarze, z tolerancj do 20%.
Natomiast wysoko górnej krawdzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki okrela si
jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na ssiednich
dziakach. Wysoko t mierzy si od redniego poziomu terenu przed gównym wejciem
do budynku. Jednak, gdy wysoko górnej krawdzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub
attyki przebiega na ssiednich dziakach tworzc uskok (czyli np. jeden z domów jest
znacznie niszy lub wyszy), wtedy przyjmuje si jej redni wielko wystpujc na
analizowanym obszarze (§ 7 ust. 3 rozporzdzenia w sprawie sposobu ustalania wymaga
dotyczcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego – j.w.).
Odpowiednio do geometrii dachów wystpujcych na analizowanym obszarze ustala si
równie geometri dachu (m.in. kt nachylenia, wysoko gównej kalenicy, ukad poaci
dachowych, kierunek gównej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziaki itp.).
Przepisy dopuszczaj okrelenie innych warunków (innej obowizujcej linii
zabudowy, wska nika wielkoci powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki, szerokoci
elewacji frontowej i wysokoci górnej elewacji), jeeli wynika to z przeprowadzonej analizy
funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
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Decyzja o warunkach zabudowy musi zawiera okrelone informacje.
Decyzja o warunkach zabudowy zawiera nastpujce informacje:
– czy planowana inwestycja jest w ogóle dopuszczalna (budowa domu mieszkalnego albo zmiana przeznaczenia istniejcego budynku);
– jakie s warunki dotyczce ksztatowania adu przestrzennego, czyli np. jak
wysoko moe mie budynek, jaki moe by kt nachylenia poaci dachu, ile
moe wynie powierzchnia zabudowy, jaka jest linia zabudowy;
– w jaki sposób zaopatrywa planowany obiekt budowlany w wod, energi, jak
odprowadza cieki, jak zapewni dostp do drogi;
– czy planowane przedsiwzicie dotycz wymagania wynikajce z przepisów
o ochronie rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochronie obiektów budowlanych na terenach górniczych, przepisów
sanitarnych lub przeciwpoarowych (urzd moe naoy obowizek
wykonania ekspertyz, opinii i uzgodnie, uzyskania decyzji o wyczeniu
gruntu z produkcji rolnej itp.).
Decyzja o warunkach zabudowy wymaga przeprowadzenia procedury
Opis procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy:
1) Zoenie (przez wnioskodawc) w sekretariacie urzdu wniosku do Wójta,
Burmistrza lub Prezydenta o ustalenie warunków zabudowy wraz z zacznikami,
2) Wszczcie (przez urzd) postpowania administracyjnego oraz zawiadomienie
zainteresowanych stron (w zasadzie wacicieli nieruchomoci objtych
wnioskiem oraz wacicieli ssiednich nieruchomoci),
3) Uzgodnienie inwestycji – w ramach postpowania administracyjnego –
z wojewod, zarzdem województwa i zarzdem powiatu w zakresie zada
samorzdowych i rzdowych,
4) Ewentualne uzgodnienie inwestycji – w ramach postpowania administracyjnego – przez kompetentne organy, np. wojewódzkiego konserwatora
zabytków, wojewódzkiego konserwatora przyrody, powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starost, zarzdc drogi publicznej,
5) Przyjcie ewentualnych uwag, zastrzee i wniosków dotyczcych inwestycji,
6) Wydanie przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta decyzji i przekazanie decyzji
zainteresowanym stronom,
7) Przyjcie ewentualnych odwoa, a nastpnie przekazanie odwoa do rozpatrzenia organowi II instancji,
8) Uprawomocnienie decyzji.
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Przy ubieganiu si o decyzj o ustalenie warunków zabudowy
naley zoy wymagane prawem dokumenty
Celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy naley zoy nastpujce dokumenty:
1.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy zawierajcy dane i informacje okrelone
art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), tj.:
– okrelenie zapotrzebowania na wod, energi oraz okrelenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania cieków, a take innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby równie sposobu unieszkodliwiania
odpadów, (naley poda informacje czy istniejce lub projektowane uzbrojenie
terenu jest wystarczajce dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje si
za speniony, jeeli do wniosku zostan doczone umowy zawarte pomidzy
waciw jednostk organizacyjn a inwestorem, gwarantujce wykonanie
uzbrojenia),
– okrelenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów
projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej
i graficznej,
– okrelenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, a w przypadku braku obowizku przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko – dane charakteryzujce jej wpyw na rodowisko,
– wykazanie dostpu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy
teren inwestycji nie przylega bezporednio do drogi publicznej),
– okrelenie wielkoci powierzchni sprzedaowej, w przypadku planowanej
budowy obiektu handlowego,
– w przypadku ubiegania si o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy zwizanej z gospodarstwem rolnym – wykazanie posiadania gospodarstwa rolnego
o powierzchni przekraczajcej redni powierzchni gospodarstwa rolnego
w gminie.
2.
Zaczniki do wniosku:
– dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej,
przyjte do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujce
teren którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja bdzie oddziaywa –
w skali 1:500, 1:1000 – a w przypadku inwestycji liniowych równie 1:2000.
Na mapach naley okreli granice terenu objtego wnioskiem i granice obszaru,
na który ta inwestycja bdzie oddziaywa.
– ewentualne penomocnictwa udzielone osobie dziaajcej w imieniu inwestora.
W przypadku przedsiwzi zaliczanych do mogcych znaczco oddziaywa na
rodowisko, do wniosku naley doczy:
– dla przedsiwzi zaliczonych do grupy I przedsiwzi – raport o oddziaywaniu
przedsiwzicia na rodowisko,
– dla przedsiwzi zaliczonych do grupy II – informacje o planowanym przedsiwziciu zawierajce dane okrelone w ustawie Prawo ochrony rodowiska (Dz.
U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.).
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5.4.3.

Inwestycja celu publicznego

Inwestycje celu publicznego s to dziaania inwestycyjne o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym stanowice realizacj celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
ze zm.). Celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy s:
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie
tych dróg, obiektów i urzdze transportu publicznego, czci lotniczych lotnisk
oraz sucych do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu
lotniczego, w tym rejonów podej, a take cznoci publicznej i sygnalizacji,
2) budowa i utrzymywanie cigów drenaowych, przewodów i urzdze sucych
do przesyania pynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a take innych
obiektów i urzdze niezbdnych do korzystania z tych przewodów i urzdze,
3) budowa i utrzymywanie publicznych urzdze sucych do zaopatrzenia ludnoci w wod, gromadzenia, przesyania i oczyszczania cieków oraz utylizacji
odpadów,
4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urzdze sucych ochronie rodowiska,
zbiorników i innych urzdze wodnych sucych zaopatrzeniu w wod, regulacji
przepywów i ochronie przed powodzi, a take regulacja i utrzymywanie wód
oraz urzdze melioracji wodnych, bdcych wasnoci Skarbu Pastwa lub
jednostek samorzdu terytorialnego,
5) ochrona nieruchomoci stanowicych dobra kultury w rozumieniu przepisów
o ochronie dóbr kultury,
6) ochrona Pomników Zagady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byych
hitlerowskich obozów zagady,
7) budowa i utrzymywanie pomieszcze dla urzdów organów wadzy, administracji, sdów i prokuratur, pastwowych szkó wyszych, szkó publicznych, a take
publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spoecznej
i placówek opiekuczo-wychowawczych,
8) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urzdze niezbdnych na potrzeby obronnoci pastwa i ochrony granicy pastwowej, a take do zapewnienia bezpieczestwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie zakadów karnych oraz
zakadów dla nieletnich,
9) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowicych wasno
Skarbu Pastwa,
10) zakadanie i utrzymywanie cmentarzy,
11) ustanawianie i ochrona miejsc pamici narodowej,
12) ochrona zagroonych wyginiciem gatunków rolin i zwierzt lub siedlisk
przyrody,
13) inne cele publiczne okrelone w odrbnych ustawach.
Rezerwacja terenów na cele publiczne w studium odbywa si przez okrelenie
obszarów niezbdnych na cele publiczne, co przynajmniej teoretycznie nie ma wpywu na
interesy podmiotów zewntrznych, chocia stanowi prawn jej gwarancj. Jeli tylko – gdy
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nie ma planu – pojawi si inwestor wnioskujcy o zabudow prywatn, a teren przewidywany jest w studium na cele publiczne, gmina moe proces planistyczny zmierzajcy do
umieszczenia w nim inwestycji publicznej niezwocznie uruchomi, niweczc tym zamierzenia inwestora prywatnego.
Przepisy pozwalaj organowi gminy zawiesi administracyjne postpowanie indywidualne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Aby zawieszenie postpowania wszcztego na wniosek inwestora nie upado, rada gminy
powinna w cigu 2 miesicy podj uchwa o przystpieniu do opracowywania planu,
który moe dotyczy tylko terenu objtego wnioskiem inwestora prywatnego. Tak wic
rezerwacja zawarta pocztkowo w studium, przeksztaci si w okresie zawieszenia
w ustalenie planu, a teren objty wnioskiem zostanie przeznaczony na cel publiczny.
Na uchwalenie planu gmina ma 12 miesicy od dnia zoenia wniosku. Wprawdzie
osoba majca interes prawny w kwestionowaniu planu moe go zaskary do sdu
administracyjnego, lecz w razie oddalenia skargi sprawa bdzie przesdzona na niekorzy
inwestora prywatnego. Wydanie danej decyzji stanie si (bo bdzie ju plan) bezprzedmiotowe, a inwestor realizujcy cel publiczny – po ewentualnym procesie wywaszczeniowym – bdzie móg wystpi o pozwolenie budowlane. Niekoniecznie jednak musi od razu
budowa; dla zablokowania dziaa inwestora prywatnego wystarczy przecie utworzenie
planu.
Waciciel gruntu – jeli nikt mu nie zaproponuje wykupu czy wywaszczenia –
bdzie móg zada odszkodowania lub wykupienia, jeli zajd warunki opisane w art. 36
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powstanie roszczenie
cywilne o wykupienie nieruchomoci lub jej czci albo te roszczenie o odszkodowanie za
poniesion rzeczywist szkod, jednak ciar dowodowy bdzie spoczywa na domagajcym si odszkodowania. Bdzie wic musia przede wszystkim udowodni, e w zwizku
z uchwaleniem planu korzystanie z nieruchomoci w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem stao si niemoliwe bd istotnie ograniczone.
Jeli jednak nieruchomo bya ju w starym planie przeznaczona np. na tras
szybkiego ruchu, a waciciel gruntu nie móg tam nic wybudowa, to nie udowodni, e
korzystanie z nieruchomoci w dotychczasowy sposób stao si dla niego niemoliwe. Tak
wic droga do uzyskania odszkodowania z tego tytuu moe okaza si trudna. Zmiana
wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem lub zmian planu moe dziaa na
korzy lub niekorzy waciciela. Bdzie móg wystpi z roszczeniem, tylko gdy zechce
sprzeda nieruchomo. Jeli na tym straci, a nie skorzysta z opisanego odszkodowania,
moe da od gminy odszkodowania równego obnieniu wartoci nieruchomoci. Sama
za zmiana albo uchwalenie planu, chocia obnia warto nieruchomoci, nie daje jeszcze
tytuu do wystpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
W przypadku obowizywania planu miejscowego, inwestycje celu publicznego s
lokalizowane bezporednio na podstawie ustale tego planu.
Oznacza to zatem, e w takim przypadku nie wymagaj one wydania decyzji administracyjnej. Natomiast w razie jego braku – inwestycje takie wymagaj decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ustawa ogranicza jednak wymagania uzyskania
takiej decyzji, w przypadku robót budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na budow
lub polegajcych na remoncie, montau lub przebudowie, jeeli nie powoduj zmiany
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sposobu zagospodarowania terenu i uytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaj
jego formy architektonicznej i nie oddziauj szkodliwie na rodowisko – nie s zaliczone
do przedsiwzi wymagajcych przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku planu miejscowego,
sporzdza osoba wpisana na list izby samorzdu zawodowego urbanistów albo architektów.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
posiada okrelon zawarto
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawiera:
1.
Okrelenie granic terenu objtego wnioskiem.
Granice naley przedstawi na kopii mapy zasadniczej lub – w przypadku jej braku –
na kopii mapy katastralnej, przyjtych do pastwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmujcych teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który
ta inwestycja bdzie oddziaywa.
Mapy maj by sporzdzone w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji
liniowych równie w skali 1:2000;
2.
Charakterystyk inwestycji, obejmujc:
– okrelenie zapotrzebowania na wod, energi oraz okrelenie sposobu
odprowadzania lub oczyszczania cieków, a take innych potrzeb w zakresie
infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby równie sposobu unieszkodliwiania
odpadów,
– okrelenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
– okrelenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz –
w przypadku braku obowizku przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny
oddziaywania na rodowisko – dane charakteryzujce jej wpyw na rodowisko.
Nie mona uzaleni wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego od zobowizania si wnioskodawcy do spenienia nieprzewidzianych odrbnymi przepisami wiadcze lub warunków.
Postpowanie w sprawie decyzji inwestycji celu publicznego
wymaga okrelonej analizy
Postpowanie w sprawie decyzji inwestycji celu publicznego obejmuje analiz:
– warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajcych
z przepisów odrbnych, planu miejscowego, studium lub planu zagospodarowania
przestrzennego województwa;
– stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje si realizacj
inwestycji.
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Decyzja inwestycji celu publicznego moe by wydana po uzgodnieniu
Decyzj inwestycji celu publicznego wydaje si po uzgodnieniu okrelonym w trybie
art. 106 Kodeksu postpowania administracyjnego tj. z:
1) ministrem waciwym do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowociach uzdrowiskowych, zgodnie z odrbnymi przepisami;
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów
objtych ochron konserwatorsk;
3) dyrektorem waciwego urzdu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
4) waciwym organem nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych;
5) waciwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów
zagroonych osuwaniem si mas ziemnych;
6) organami waciwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne
i lene w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomociami;
7) dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów pooonych
w granicach parku i jego otuliny;
8) wojewod – w odniesieniu do innych ni wymienione w pkt 7 obszarów objtych
ochron na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
9) waciwym zarzdc drogi – w odniesieniu do obszarów przylegych do pasa
drogowego;
10) wojewod, marszakiem województwa oraz starost w zakresie zada rzdowych
albo samorzdowych, sucych realizacji inwestycji celu publicznego
okrelonych w art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
11) dyrektorem regionalnego zarzdu gospodarki wodnej – dla przedsiwzi
wymagajcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego
organem waciwym jest wojewoda.
Decyzja inwestycji celu publicznego jest okrelona.
Decyzja inwestycji celu publicznego okrela:
1) rodzaj inwestycji;
2) warunki i szczegóowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajce z planu miejscowego lub przepisów odrbnych, a w szczególnoci
w zakresie:
a) warunków i wymaga ochrony i ksztatowania adu przestrzennego,
b) ochrony rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóczesnej,
c) obsugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
d) wymaga dotyczcych ochrony interesów osób trzecich,
e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
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3) linie rozgraniczajce teren inwestycji, wyznaczone na kopii mapy zasadniczej lub
- w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, przyjtych do pastwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujcych teren, którego wniosek
dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja bdzie oddziaywa w skali 1:500 lub
1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych równie w skali 1:2000.
Decyzja inwestycji celu publicznego wydawana w sytuacji braku planu miejscowego wywouje skutki ekonomiczne wynikajce z roszcze odszkodowawczych na zasadach, jak w przypadku uchwalania planów miejscowych.
Decyzja inwestycji celu publicznego wymaga przeprowadzenia procedury
Opis procedury wydawania decyzji inwestycji celu publicznego:
1. Zoenie przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
2. Zawiadomienie (przez urzd) stron o wszczciu postpowania w drodze
obwieszczenia, a take w sposób zwyczajowo przyjty w danej miejscowoci.
Inwestora oraz wacicieli i uytkowników wieczystych nieruchomoci, na
których bd lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia si na
pimie.
3. Przeprowadzenie procedury z udziaem spoeczestwa w odniesieniu do
inwestycji mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko w trybie ustawy –
Prawo ochrony rodowiska:
1) podanie do publicznej wiadomoci informacji o zamieszczeniu w publicznie dostpnym wykazie danych o wniosku i raporcie oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko oraz moliwoci skadania uwag i wniosków
w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomoci, wskazujc
jednoczenie miejsce ich skadania,
2) moliwo przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, otwartej dla
spoeczestwa,
3) rozpatrzenie zgoszonych uwag i wniosków do planowanej inwestycji oraz
raportu oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko.
4.

Przeprowadzenie postpowania w sprawie oceny oddziaywania inwestycji na
rodowisko, w odniesieniu do inwestycji mogcych znaczco oddziaywa na
rodowisko w trybie ustawy – Prawo ochrony rodowiska:
1) postanowienie w sprawie obowizku sporzdzenia i zakresu raportu,
2) uzgodnienie z wojewod i Pastwowym Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym – w przypadku inwestycji mogcych znaczco oddziaywa na
rodowisko, wymagajcych obowizkowo sporzdzenia raportu,
3) uzgodnienie z Pastwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym –
w przypadku inwestycji mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko,
dla których obowizek sporzdzenia raportu ustala si w drodze
postanowienia.
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5.

6.

7)

8)
9)

Dokonanie analiz:
1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajcych z przepisów odrbnych,
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje si realizacj
inwestycji.
Dokonanie uzgodnie z organami administracji publicznej, wymienionymi
w ustawach:
1) ministrem waciwym do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowociach uzdrowiskowych, zgodnie z odrbnymi przepisami;
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów
i obiektów objtych ochron konserwatorsk;
3) dyrektorem waciwego urzdu morskiego – w odniesieniu do obszarów
pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
4) waciwym organem nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów
górniczych;
5) waciwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagroonych osuwaniem si mas ziemnych;
6) organami waciwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i lenych
oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych
na cele rolne i lene w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomociami;
7) dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów pooonych
w granicach parku i jego otuliny;
8) wojewod – w odniesieniu do innych ni wymienione w pkt 7 obszarów
objtych ochron na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
9) waciwym zarzdc drogi – w odniesieniu do obszarów przylegych do
pasa drogowego;
10) wojewod, marszakiem województwa oraz starost w zakresie zada
rzdowych albo samorzdowych, sucych realizacji inwestycji celu
publicznego okrelonych w art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
11) dyrektorem regionalnego zarzdu gospodarki wodnej – dla przedsiwzi
wymagajcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania
którego organem waciwym jest wojewoda.
W/w uzgodnie dokonuje si w trybie art. 106 Kodeksu postpowania
administracyjnego.
Sporzdzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osob wpisan na list izby samorzdu zawodowego urbanistów
lub architektów.
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zawiadomienie stron o decyzji koczcej postpowanie w drodze obwieszczenia, a take w sposób zwyczajowo przyjty w danej miejscowoci.
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10)
11)

Inwestora oraz wacicieli i uytkowników wieczystych nieruchomoci, na
których bd lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia si na
pimie.
Przekazanie marszakowi województwa kopii wydanej decyzji.
Poinformowanie ministra waciwego do spraw rodowiska o wydaniu decyzji
dla inwestycji realizujcej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowego lub
obszarze chronionego krajobrazu.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego suy odwoanie do
Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
lub ogoszenia.
Odwoanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera
zarzuty odnoszce si do decyzji, okrela istot i zakres dania bdcego przedmiotem
odwoania oraz wskazywa dowody uzasadniajce to danie.
Przy ubieganiu si o decyzj o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego naley zoy wymagane prawem dokumenty
Celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego naley zoy
nastpujce dokumenty:
1.

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego, który powinien zawiera dane
i informacje okrelone art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), tj.:
– okrelenie zapotrzebowania na wod, energi oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania cieków, a take innych potrzeb w zakresie infrastruktury
technicznej, a w razie potrzeby równie sposobu unieszkodliwiania odpadów,
– okrelenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
– okrelenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz,
w przypadku braku obowizku przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny
oddziaywania na rodowisko, dane charakteryzujce jej wpyw na rodowisko.

2.

Zaczniki do wniosku:
– dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej,
przyjte do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujce
teren którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja bdzie oddziaywa
– w skali 1:500, 1:1000 – a w przypadku inwestycji liniowych równie 1:2000.
Na mapach naley okreli granice terenu objtego wnioskiem i granice obszaru,
na który ta inwestycja bdzie oddziaywa.
– ewentualne penomocnictwa udzielone osobie dziaajcej w imieniu inwestora.
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W przypadku przedsiwzi zaliczanych do mogcych znaczco oddziaywa na
rodowisko (wymienionych w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegóowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do
sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko – Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze
zm.) do wniosku naley doczy:
–
–

dla przedsiwzi zaliczonych do grupy I przedsiwzi – raport o oddziaywaniu
przedsiwzicia na rodowisko,
dla przedsiwzi zaliczonych do grupy II – informacje o planowanym
przedsiwziciu zawierajce dane okrelone art. 49 ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, tj.:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiwzicia;
2) powierzchni zajmowanej nieruchomoci, a take obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szat rolinn;
3) rodzaju technologii;
4) ewentualnych wariantach przedsiwzicia;
5) przewidywanej iloci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiaów, paliw oraz energii;
6) rozwizaniach chronicych rodowisko;
7) rodzajach i przewidywanej iloci wprowadzanych do rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiza chronicych rodowisko;
8) moliwym transgranicznym oddziaywaniu na rodowisko;
9) obszarach podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujcych si w zasigu znaczcego
oddziaywania przedsiwzicia.

5.5

Faza planowania i projektowania

Dziaania zwizane z faz planowania i projektowania obejmuj m.in.:
a) zdefiniowanie celu przedsiwzicia i opisanie celów porednich;
b) opracowanie programu funkcjonalno-uytkowego wraz z oszacowaniem kosztów
projektowania i realizacji przedsiwzicia inwestycyjnego;
c) okrelenie zakresu, skutków i ogranicze przedsiwzicia;
d) okrelenie wymaganych zasobów i krytycznych czynników sukcesu;
e) opracowanie dokumentacji projektowej skadajcej si z projektu podstawowego
(projekt budowlany wraz z harmonogramem realizacji i finansowania) oraz
wykonawczego, cznie z kosztorysem inwestorskim;
f) uzyskanie wszystkich niezbdnych uzgodnie i zezwole;
g) ostateczne okrelenie modelu organizacyjnego przedsiwzicia oraz trybu
i sposobu zamawiania towarów i usug;
h) sformuowanie warunków wykonania i odbioru robót;
i) zaplanowanie kontroli realizacji przedsiwzicia;
j) zdefiniowanie planu komunikacji;
k) stworzenie planu kontroli zmian;
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l) stworzenie planu zarzdzania jakoci;
m) stworzenie struktury analizy pracy;
o) zapewnienie róde finansowania kosztów realizacji przedsiwzicia i jego
pó niejszej eksploatacji;
Etap ten koczy faz dziaa, których przerwanie, spowolnienie lub zmiana
pierwotnie podjtych decyzji jedynie w ograniczonym stopniu wie si z dodatkowymi
konsekwencjami finansowymi dla inwestora. Przede wszystkim koszty te zwizane s
z dotychczas ponoszonymi wydatkami zwizanymi z przeprowadzonymi przygotowaniami.
Okres ten powinien by zatem w jak najwikszym stopniu wykorzystany do
nadania ostatecznego ksztatu przedsiwzicia i podjcia najbardziej optymalnych decyzji.
Kolejn faz jest ju bowiem zamawianie inwestycji i zawieranie dwustronnych
zobowiza pomidzy inwestorem i wykonawcami lub dostawcami.

5.6

Faza kontraktowania zada

Dziaania zwizane z faz kontraktowania zada (zamawiania inwestycji) obejmuj m.in.:
a) opracowanie warunków umownych;
b) przygotowanie materiaów przetargowych i organizacj postpowania przetargowego dotyczcego wyboru wykonawcy robót i dostawcy materiaów oraz
urzdze;
c) podpisanie umów (lub jednej umowy) na roboty budowlane, dostawy i inne usugi;
d) ewentualne zarejestrowanie lub zgoszenie zawartych umów w instytucjach
finansujcych przedsiwzicie.
Etap ten koczy organizacyjne przygotowania inwestora do rozpoczcia prac
budowlanych i otwiera faz realizacji inwestycji. Naley zwróci uwag, e faza kontraktowania zada, moe si pokrywa w czasie z faz realizacji inwestycji. Jest tak
w przypadkach, gdy zaplanowane zostao zawarcie wikszej liczby kontraktów, a kolejne
umowy zawierane s ju w trakcie robót, odpowiednio do biecych potrzeb przebiegu
procesu realizacji inwestycji.

5.7

Faza realizacji inwestycji

Dziaania zwizane z faz realizacji inwestycji obejmuj m.in.:
1) uzyskanie od wykonawcy (wykonawców) finansowego zabezpieczenia wykonania kontraktu;
2) weryfikacj ubezpiecze (zabezpiecze) kontraktu;
3) przekazanie wykonawcy placu budowy;
4) zatwierdzenie i przejcie od wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji inwestycji;
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5) przyjcie od wykonawcy planu patnoci po uprzednim jego uzgodnieniu
(z inwestorem);
6) przyjcie od wykonawcy Planu Zarzdzania Jakoci oraz programu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na budowie;
7) przyjcie od wykonawcy Planu Zarzdzania rodowiskiem;
8) nadzór nad zgodnoci realizacji robót z harmonogramem;
9) nadzór nad finansowaniem robót zgodnie z harmonogramem;
10) udzia w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
11) organizowanie narad wynikajcych z biecych potrzeb realizacji zadania;
12) wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz zmian
materiaów po uprzedniej konsultacji z inwestorem i instytucjami finansujcymi;
13) podejmowanie wszelkich racjonalnych dziaa umoliwiajcych prawidow
realizacj harmonogramu i informowanie inwestora o ewentualnym zagroeniu w
realizacji;
14) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacj robót, zgodnie z Prawem
budowlanym;
15) sta konsultacj i doradztwo fachowe na rzecz uczestników procesu inwestycyjnego;
16) wspóprac z nadzorem autorskim projektanta;
17) wspódziaanie z wadzami terenowymi i organami nadzoru budowlanego;
18) odbiór wykonanych etapów (odcinków) robót;
19) sprawdzanie okresowych zestawie wykonawcy i potwierdzanie kwot do
wypaty;
20) prowadzenie ksigowoci, rozliczenia zwizane z realizacj przedsiwzicia
i finansowanie odebranych prac;
21) prowadzenie rozlicze z instytucjami finansujcymi przedsiwzicie;
22) opracowanie raportów okresowych i raportu kocowego;
23) przygotowanie odbioru kocowego;
24) nadzór nad rozruchem i szkoleniem obsugi;
25) czynnoci ostatecznych odbiorów robót lub dostaw objtych kontraktem;
26) oddanie inwestycji do uytkowania.
27) czynnoci odbiorów pogwarancyjnych robót lub dostaw objtych kontraktem.
Jest to najbardziej zoony etap procesu, na którego przebieg wpyw maj nie tylko
wczeniej przyjte w fazach przygotowawczych rozwizania techniczne i organizacyjne, ale
równie okolicznoci zewntrzne, z których wczeniej nie wszystkie mona byo
przewidzie.
Weryfikowane s równie w tym okresie przyjte zaoenia, jak i jako przygotowania si wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego do jego realizacji.
Okres ten moe by ródem wielu konfliktów i wzajemnego obciania si
winami. Konieczne jest wic posiadanie precyzyjnie okrelonych kompetencji, odpowiedzialnoci i sankcji ustalonych w fazie kontraktowania zada.
Zakoczenie realizacji inwestycji rozpoczyna proces jej uytkowania.

56
5.8

Faza eksploatacji

Dziaania zwizane z faz eksploatacji inwestycji obejmuj m.in.:
1) planowanie produkcji;
2) zatrudnienie i szkolenie personelu;
3) organizowanie produkcji;
4) koordynowanie produkcji;
5) kontrol produkcji.

6. Czynnoci przedsiwzicia inwestycyjnego
Mona wyróni trzy podstawowe rodzaje czynnoci przedsiwzicia inwestycyjnego:
1)
zarzdzanie;
2)
wykonawstwo;
3)
wsparcie realizacji przedsiwzicia.
Podstaw dziaalnoci w zakresie realizacji inwestycji jest jego wykonawstwo,
bowiem angauje wikszo czasu, zasobów oraz decyduje o wynikach projektu. Sprawne
i efektywne wykonawstwo wymaga odpowiedniego wsparcia, które obejmuje takie
czynnoci, jak: obsug ksigowo-finansow, obsug kadrow, obsug prawn, obsug
informatyczn i techniczn oraz obsug administracyjno-biurow.
Rol zarzdzania jest harmonizowanie dziaalnoci wykonawczej i wspierajcej.
Zarzdzanie to zestaw aktywnoci menadera obejmujcych planowanie i podejmowanie
decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowane na zasoby niezbdne do
zrealizowania Przedsiwzicia budowlanego i wykonywanych z zamiarem osignicia
celów PB w sposób sprawny i skuteczny.
Jako czynnoci zarzdcze mona wyróni:
– inicjowanie przedsiwzicia inwestycyjnego,
– definiowanie przedsiwzicia,
– organizowanie zespou realizujcego przedsiwzicie,
– okrelenie struktury przedsiwzicia,
– planowanie przebiegu przedsiwzicia,
– planowanie zasobów przedsiwzicia,
– kontrola wykonawstwa dokumentacji projektowej,
– koordynacja wykonawstwa dokumentacji projektowej,
– organizowanie (zamawianie) wykonawstwa przedsiwzicia,
– kontrolowanie wykonawstwa przedsiwzicia,
– koordynacja wykonawstwa przedsiwzicia,
– zamknicie przedsiwzicia inwestycyjnego,
– eksploatacja obiektu stanowicego efekt przedsiwzicia inwestycyjnego.
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7. Okrelenie struktury realizacji procesu inwestycyjnego
Szczegóow prezentacj struktury funkcjonalnej realizacji procesu
inwestycyjnego przedstawiono na rys. 11.

Rys. 11.

Schemat funkcjonalny realizacji Przedsiwzicia Budowlanego
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8. Rozdzielenie uprawnie decyzyjnych pomidzy
partnerów procesu inwestycyjnego
Model organizacyjny procesu inwestycyjnego dostosowuje struktur organizacyjn
do celów, zasobów i otoczenia. Konieczne jest w nim precyzyjne okrelenie kompetencji,
odpowiedzialnoci i sankcji poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego oraz
wzajemnych ich relacji. Jest on zawsze specyficzny dla konkretnego rozwizania
i warunków.
Mona jednak w oparciu o wyodrbnione czynnoci i dziaania procesu inwestycyjnego wskaza na ogólne zasady i reguy, które kadorazowo jednak powinny zosta
adaptowane do okrelonych zaoe.
Zaley on równie od przyjtej metody realizacji inwestycji, szczególnie gdy
planuje si zaangaowanie inyniera konsultanta. Inwestor bezporedni, Projektant, Inspektor nadzoru, Wykonawca.
Zaprezentowane matryce kompetencji nie s uniwersalnym rozwizaniem
moliwym do zastosowania w kadych warunkach i dla kadego przedsiwzicia.
Niewtpliwie te nie zawieraj wszystkich czynnoci niezbdnych przy realizacji
konkretnego przedsiwzicia inwestycyjnego. Niemniej wskazuj na podstawowe grupy
dziaa i czynnoci oraz moliwo uczestniczenia stron procesu inwestycyjnego.
Przy niektórych wariantach rola poszczególnych uczestników pokrywa si (np.
wykonawca, projektant, inspektor nadzoru przy realizacji „pod klucz” lub konsultant
i inspektor nadzoru w przypadku metody konwencjonalnej), zaznaczono wówczas udzia
podmiotu gównego, który realizuje równie pozostae funkcje – tak, aby przede wszystkim
zilustrowa relacj inwestora i pozostaych uczestników procesu inwestycyjnego.
Znakiem „x” okrelono realizacj dziaania, a znakiem „u” potencjaln moliwo
udziau w realizacji dziaania.
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1.

2.

Czynno : Inicjowanie przedsiwzicia
1.1
decyzja o realizacji przedsiwzicia
Czynno : Definiowanie przedsiwzicia
2.1
zdefiniowanie potrzeb inwestora, celów
przedsiwzicia i opisanie celów
porednich
2.2
identyfikacja zasobów i potencjalnego ich
zastosowania
2.3
okrelenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu
2.4
ustalenie technicznej i ekonomicznej
wykonalnoci przedsiwzicia
2.5
ocena poziomu ryzyka
2.6
ocena oddziaywania przedsiwzicia na
rodowisko
2.7

2.8
2.9
2.10

2.11
2.12

okrelenie wpywu lokalnego otoczenia na
potrzeby przedsiwzicia i jego trwae
powodzenie
okrelenie zalece dla przedsiwzicia
wstpne okrelenie modelu
organizacyjnego przedsiwzicia
ustalenie orientacyjnego planu finansowego
dla dokonania oceny przez zainteresowane
instytucje finansujce
ustalenie róde finansowania kosztów
realizacji i eksploatacji
opracowanie wstpnego programu
funkcjonalno-uytkowego wraz
oszacowaniem kosztów projektowania
i realizacji przedsiwzicia inwestycyjnego

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Dziaanie

Konsultant

Metoda „rodkami wasnymi”
Inwestor

8.1

2.13

3.

4.

5.

okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia

Czynno : Organizowanie zespou
3.1
okrelenie modelu organizacyjnego
przedsiwzicia
3.2
kompletacja skadu personalnego
3.3
przyporzdkowanie czynnoci
poszczególnym uczestnikom procesu
inwestycyjnego
3.4
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych,
zakresu kompetencji i odpowiedzialnoci

x
x

x

Czynno : Planowanie przebiegu przedsiwzicia
5.1
opracowanie harmonogramu realizacji
przedsiwzicia

x

x

5.4

okrelenie trybu i sposobu zamawiania
towarów i usug
zaplanowanie kontroli realizacji
przedsiwzicia
zdefiniowanie planu komunikacji

x

5.5

stworzenie planu kontroli zmian

x

5.6

stworzenie planu zarzdzania jakoci

x

5.7

stworzenie struktury analizy pracy

x

x

x

Wykonawca

Projektant

x

x
x
x

5.3

Inspektor
nadzoru

x

Czynno : Okrelenie struktury przedsiwzicia
4.1
specyfikacja dziaa
4.2
pogrupowanie dziaa w czynnoci
4.3
ustalenie hierarchicznej zalenoci
pomidzy poszczególnymi czynnociami

5.2

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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6.

Czynno : Planowanie zasobów przedsiwzicia
6.1
zaplanowanie róde finansowania kosztów
realizacji przedsiwzicia i jego pó niejszej
eksploatacji
6.2
opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
6.3
opracowanie harmonogramu zakupów
i dostaw oraz zgromadzenia niezbdnych
zapasów
6.4
opracowanie harmonogramu si i rodków
niezbdnych dla realizacji przedsiwzicia
6.5
zaplanowanie potencjalnych róde
pozyskania zasobów niezbdnych do
realizacji przedsiwzicia

x

x

x

x

x

x
x

7.

Czynno : Kontrola przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
7.1
kontrola zgodnoci podejmowanych
x
czynnoci z zaplanowanym
harmonogramem (rozpoczcie, przebieg,
zakoczenie)
7.2
kontrola formalna wykonanych dziaa
x
7.3
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
x
7.4
odbiór wykonanych etapów prac
x

8.

Czynno : Koordynacja przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
8.1
organizowanie narad wynikajcych
x
z biecego stadium przygotowania
realizacji zadania
8.2
rozwizywanie biecych trudnoci
x
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa
przedsiwzicia

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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8.3
8.4

9.

koordynacja biecych dziaa
inicjowanie rozpoczynania kolejnych
dziaa czstkowych i czynnoci

Czynno : Wykonawstwo dokumentacji projektowej
9.1
podjcie czynnoci prawnych dla uzyskania
formalnych podstaw do przygotowania i
realizacji inwestycji
9.2
okrelenie wymaganych zasobów
i krytycznych czynników sukcesu
9.3
opracowanie programu funkcjonalnouytkowego
9.4
okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia
9.5
opracowanie dokumentacji projektowej
skadajcej si z projektu podstawowego
oraz wykonawczego
9.6
oszacowanie kosztów realizacji
przedsiwzicia
9.7
opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
9.8
uzyskanie wszystkich niezbdnych
uzgodnie i zezwole
9.9
sformuowanie warunków wykonania
i odbioru robót

10. Czynno : Organizowanie wykonawstwa przedsiwzicia
10.1
zapewnienie finansowania realizacji
przedsiwzicia
10.2
opracowanie warunków umownych
10.3
przygotowanie materiaów przetargowych
10.4
organizacja postpowania przetargowego
10.5
podpisanie umów

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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10.6

przygotowanie procedur wynikajcych z
wymaga instytucji finansujcych

11. Czynno : Wykonawstwo przedsiwzicia
11.1
przekazanie placu budowy
11.2
pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
11.3
finansowe zabezpieczenie wykonania
kontraktu
11.4
ubezpieczenie kontraktu
11.5
opracowanie harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
11.6
opracowanie planu patnoci
11.7
opracowanie Planu Zarzdzania
rodowiskiem
11.8
opracowanie Planu Zarzdzania Jakoci
11.9
opracowanie Programu Bezpieczestwa i
Ochrony Zdrowia na Budowie
11.10
realizacja prac budowlanych
11.12
realizacja dostaw
11.13
realizacja usug
11.14
rozruch przedsiwzicia
11.15
szkolenie personelu
12. Czynno : Kontrola wykonawstwa przedsiwzicia
12.1
kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci
z zaplanowanym harmonogramem
(rozpoczcie, przebieg, zakoczenie)
12.2
kontrola i nadzór nad zgodnoci
finansowania przedsiwzicia z
zaplanowanym harmonogramem
12.3
weryfikacja zabezpiecze i ubezpiecze
kontraktu
12.4
weryfikacja opracowanego przez
wykonawc harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13

12.14

kontrola formalna wykonanych dziaa
weryfikacja i uzgodnienie planu patnoci
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
realizacja Planu Zarzdzania Jakoci
nadzór techniczny wynikajcy z przepisów
prawa budowlanego
nadzór autorski projektanta
odbiór wykonanych etapów (odcinków)
robót
sprawdzanie okresowych zestawie
wykonawcy i potwierdzanie kwot do
wypaty
czynnoci ostatecznych odbiorów robót lub
dostaw objtych kontraktem

13. Czynno : Koordynacja wykonawstwa przedsiwzicia
13.1
organizowanie narad wynikajcych
z biecego stadium realizacji zadania
13.2
udzia w naradach technicznych
i problemowych organizowanych przez
strony procesu inwestycyjnego
13.3
rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa
przedsiwzicia
13.4
koordynacja biecych dziaa
poszczególnych uczestników
przedsiwzicia
13.5
zatwierdzenie opracowanego przez
wykonawc harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
13.6
przyjcie Planu Zarzdzania rodowiskiem
13.7
przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci

x
x
x
x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

13.8
13.9

13.10
13.11
13.12
13.13

przyjcie Programu Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia na Budowie
zgoda na wykonanie robót dodatkowych
i zamiennych oraz zmiany stosowanych
materiaów
konsultacj i doradztwo fachowe na rzecz
uczestników procesu
wspódziaanie z wadzami terenowymi
i organami nadzoru budowlanego
opracowanie raportów okresowych
i raportu kocowego
czynnoci odbiorów pogwarancyjnych

14. Czynno : Obsuga ksigowo-finansowa
14.1
prowadzenie ksigowoci
14.2
rozliczenia zwizane z realizacj
przedsiwzicia
14.3
finansowanie odebranych prac
14.4
prowadzenie rozlicze z instytucjami
finansujcymi przedsiwzicie

x

x

x

x

x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

15. Czynno : Obsuga informatyczna i techniczna

x

16. Czynno : Obsuga kadrowa

x

17. Czynno : Obsuga prawna

x

18. Czynno : Obsuga administracyjno-biurowa

x

19. Czynno : Zamknicie przedsiwzicia
19.1
oddanie inwestycji do uytkowania

x

20. Czynno : Planowanie eksploatacji
20.1
zaplanowanie róde finansowania kosztów
eksploatacji przedsiwzicia

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x

x

x

x

x

x

x

20.2
20.3

20.4
20.5

20.6

zaplanowanie skadu personalnego kadry
przyporzdkowanie czynnoci
poszczególnym uczestnikom procesu
produkcji
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych,
zakresu kompetencji i odpowiedzialnoci
opracowanie harmonogramu zakupów
i dostaw materiaów eksploatacyjnych oraz
zgromadzenia niezbdnych zapasów
zaplanowanie potencjalnych róde
pozyskania zasobów niezbdnych do
eksploatacji przedsiwzicia

21. Czynno : Kontrolowanie eksploatacji
21.1
kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci
z zaplanowanym procesami
21.2
kontrola i nadzór nad zgodnoci
ponoszonych kosztów
21.3
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
21.4
realizacja Planu Zarzdzania Jakoci
22. Czynno : Koordynowanie eksploatacji
22.1
rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
eksploatacji
22.2
koordynacja biecych dziaa
poszczególnych uczestników procesu
22.3
przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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67

1.
2.

3.

Czynno : Inicjowanie przedsiwzicia
1.1
decyzja o realizacji przedsiwzicia
Czynno : Definiowanie przedsiwzicia
2.1
zdefiniowanie potrzeb inwestora, celów
przedsiwzicia i opisanie celów porednich
2.2
identyfikacja zasobów i potencjalnego ich
zastosowania
2.3
okrelenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu
2.4
ustalenie technicznej i ekonomicznej
wykonalnoci przedsiwzicia
2.5
ocena poziomu ryzyka
2.6
ocena oddziaywania przedsiwzicia na
rodowisko
2.7
okrelenie wpywu lokalnego otoczenia na
potrzeby przedsiwzicia i jego trwae
powodzenie
2.8
okrelenie zalece dla przedsiwzicia
2.9
wstpne okrelenie modelu organizacyjnego
przedsiwzicia
2.10
ustalenie orientacyjnego planu finansowego
dla dokonania oceny przez zainteresowane
instytucje finansujce
2.11 ustalenie róde finansowania kosztów
realizacji i eksploatacji
2.12 opracowanie wstpnego programu
funkcjonalno-uytkowego wraz oszacowaniem kosztów projektowania i realizacji
przedsiwzicia inwestycyjnego
2.13 okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia
Czynno : Organizowanie zespou
3.1 okrelenie modelu organizacyjnego
przedsiwzicia

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Dziaanie

Konsultant

Metoda „Konwencjonalna”
Inwestor

8.2

3.2
3.3
3.4

4.

5.

Czynno : Planowanie przebiegu przedsiwzicia
5.1 opracowanie harmonogramu realizacji
przedsiwzicia

x

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Czynno : Planowanie zasobów przedsiwzicia
6.1 zaplanowanie róde finansowania kosztów
realizacji przedsiwzicia i jego pó niejszej
eksploatacji
6.2 opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
6.3 opracowanie harmonogramu zakupów i dostaw
oraz zgromadzenia niezbdnych zapasów
6.4 opracowanie harmonogramu si i rodków
niezbdnych dla realizacji przedsiwzicia

x

u

x

u

x

x
x
x
x

x

u

x

x

x

x

x

x

x

x

Wykonawca

Projektant

x

x
x
x

okrelenie trybu i sposobu zamawiania
towarów i usug
zaplanowanie kontroli realizacji
przedsiwzicia
zdefiniowanie planu komunikacji
stworzenie planu kontroli zmian
stworzenie planu zarzdzania jakoci
stworzenie struktury analizy pracy

Inspektor
nadzoru

x

Czynno : Okrelenie struktury przedsiwzicia
4.1 specyfikacja dziaa
4.2 pogrupowanie dziaa w czynnoci
4.3 ustalenie hierarchicznej zalenoci pomidzy
poszczególnymi czynnociami

5.2

6.

kompletacja skadu personalnego
przyporzdkowanie czynnoci poszczególnym
uczestnikom procesu inwestycyjnego
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych, zakresu
kompetencji i odpowiedzialnoci

Konsultant

Dziaanie

Inwestor

68

6.5

zaplanowanie potencjalnych róde pozyskania
zasobów niezbdnych do realizacji
przedsiwzicia

x

Czynno : Kontrola przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
7.1 kontrola zgodnoci podejmowanych czynnoci
x
x
z zaplanowanym harmonogramem
(rozpoczcie, przebieg, zakoczenie)
7.2 kontrola formalna wykonanych dziaa
x
7.3 kontrola jakociowa wykonanych dziaa
u
x
7.4 odbiór wykonanych etapów prac
u
x

8.

Czynno : Koordynacja przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
8.1 organizowanie narad wynikajcych
x
z biecego stadium przygotowania realizacji
zadania
8.2 rozwizywanie biecych trudnoci
x
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa przedsiwzicia
8.3 koordynacja biecych dziaa
x
8.4 inicjowanie rozpoczynania kolejnych dziaa
x
x
czstkowych i czynnoci

9.

Czynno : Wykonawstwo dokumentacji projektowej
9.1 podjcie czynnoci prawnych dla uzyskania
formalnych podstaw do przygotowania i
realizacji inwestycji
9.2 okrelenie wymaganych zasobów
i krytycznych czynników sukcesu
9.3 opracowanie programu funkcjonalnouytkowego
9.4 okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia

u

x

x

x

x

x

x

x

Wykonawca

Projektant

x

7.

x

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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9.5

9.6
9.7
9.8
9.9

10.

11.

opracowanie dokumentacji projektowej
skadajcej si z projektu podstawowego oraz
wykonawczego
oszacowanie kosztów realizacji
przedsiwzicia
opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
uzyskanie wszystkich niezbdnych uzgodnie
i zezwole
sformuowanie warunków wykonania
i odbioru robót

Czynno : Organizowanie wykonawstwa przedsiwzicia
10.1 zapewnienie finansowania realizacji
przedsiwzicia
10.2 opracowanie warunków umownych
10.3 przygotowanie materiaów przetargowych
10.4 organizacja postpowania przetargowego
10.5 podpisanie umów
10.6 przygotowanie procedur wynikajcych
z wymaga instytucji finansujcych

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x

x

x

x

x

u

x

x

x

x
u

x

x
x
x
x
x

x

x

x

Czynno : Wykonawstwo przedsiwzicia
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

przekazanie placu budowy
pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
finansowe zabezpieczenie wykonania
kontraktu
ubezpieczenie kontraktu
opracowanie harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
opracowanie planu patnoci
opracowanie Planu Zarzdzania rodowiskiem
opracowanie Planu Zarzdzania Jakoci

x
x
x
x
x
x
x
x

11.9
11.10
11.12
11.13
11.14
11.15
12.

opracowanie Programu Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia na Budowie
realizacja prac budowlanych
realizacja dostaw
realizacja usug
rozruch przedsiwzicia
szkolenie personelu

Czynno : Kontrola wykonawstwa przedsiwzicia
12.1 kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci z zaplanowanym
harmonogramem (rozpoczcie, przebieg,
zakoczenie)
12.2 kontrola i nadzór nad zgodnoci finansowania
przedsiwzicia z zaplanowanym
harmonogramem
12.3 weryfikacja zabezpiecze i ubezpiecze
kontraktu
12.4 weryfikacja opracowanego przez wykonawc
harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji inwestycji
12.5 kontrola formalna wykonanych dziaa
12.6 weryfikacja i uzgodnienie planu patnoci
12.7 kontrola jakociowa wykonanych dziaa
12.8 pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
12.9 realizacja Planu Zarzdzania Jakoci
12.10 nadzór techniczny wynikajcy z przepisów
prawa budowlanego
12.11 nadzór autorski projektanta
12.12 odbiór wykonanych etapów (odcinków) robót
12.13 sprawdzanie okresowych zestawie
wykonawcy i potwierdzanie kwot do wypaty
12.14 czynnoci ostatecznych odbiorów robót lub
dostaw objtych kontraktem

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x
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x
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x

x

x
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x
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x

x

x

x

x

x

13.

14.

Czynno : Koordynacja wykonawstwa przedsiwzicia
13.1 organizowanie narad wynikajcych
z biecego stadium realizacji zadania
13.2 udzia w naradach technicznych
i problemowych organizowanych przez strony
procesu inwestycyjnego
13.3 rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa przedsiwzicia
13.4 koordynacja biecych dziaa poszczególnych
uczestników przedsiwzicia
13.5 zatwierdzenie opracowanego przez
wykonawc harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
13.6 przyjcie Planu Zarzdzania rodowiskiem
13.7 przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci
13.8 przyjcie Programu Bezpieczestwa i Ochrony
Zdrowia na Budowie
13.9 zgoda na wykonanie robót dodatkowych
i zamiennych oraz zmiany stosowanych
materiaów
13.10 konsultacj i doradztwo fachowe na rzecz
uczestników procesu
13.11 wspódziaanie z wadzami terenowymi
i organami nadzoru budowlanego
13.12 opracowanie raportów okresowych i raportu
kocowego
13.13 czynnoci odbiorów pogwarancyjnych
Czynno : Obsuga ksigowo-finansowa
14.1 prowadzenie ksigowoci
14.2 rozliczenia zwizane z realizacj
przedsiwzicia

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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Czynno : Obsuga informatyczna i techniczna

x

16.

Czynno : Obsuga kadrowa

x

17.

Czynno : Obsuga prawna

x

18.

Czynno : Obsuga administracyjno-biurowa

x

19.

Czynno : Zamknicie przedsiwzicia
19.1 oddanie inwestycji do uytkowania

x

21.

Czynno : Planowanie eksploatacji
20.1 zaplanowanie róde finansowania kosztów
eksploatacji przedsiwzicia
20.2 zaplanowanie skadu personalnego kadry
20.3 przyporzdkowanie czynnoci poszczególnym
uczestnikom procesu produkcji
20.4 rozdzielenie uprawnie decyzyjnych, zakresu
kompetencji i odpowiedzialnoci
20.5 opracowanie harmonogramu zakupów i dostaw
materiaów eksploatacyjnych oraz
zgromadzenia niezbdnych zapasów
20.6 zaplanowanie potencjalnych róde pozyskania
zasobów niezbdnych do eksploatacji
przedsiwzicia
Czynno : Kontrolowanie eksploatacji
21.1 kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci z zaplanowanym
procesami

Inspektor
nadzoru

x

x

x

x

x
x

15.

20.

Wykonawca

finansowanie odebranych prac
prowadzenie rozlicze z instytucjami
finansujcymi przedsiwzicie

Projektant

14.3
14.4

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Czynno : Koordynowanie eksploatacji
rozwizywanie biecych trudnoci
22.1 i problemów powstajcych w trakcie
eksploatacji
koordynacja biecych dziaa poszczególnych
22.2 uczestników procesu
22.3 przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci

2.

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

x
x

Czynno : Inicjowanie przedsiwzicia
1.1
decyzja o realizacji przedsiwzicia
Czynno : Definiowanie przedsiwzicia
2.1
zdefiniowanie potrzeb inwestora, celów
przedsiwzicia i opisanie celów
porednich
2.2
identyfikacja zasobów i potencjalnego ich
zastosowania
2.3
okrelenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu

x

u

x

x
x

x

Wykonawca

Metoda „Przez zarzdzanie przedsiwziciem”

Dziaanie

1.

x

Projektant

8.3

x
x

Inspektor
nadzoru

22.

x

Konsultant

21.3
21.4

kontrola i nadzór nad zgodnoci ponoszonych
kosztów
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
realizacja Planu Zarzdzania Jakoci

Inwestor

21.2

Konsultant

Dziaanie

Inwestor

74

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

ustalenie technicznej i ekonomicznej
wykonalnoci przedsiwzicia
ocena poziomu ryzyka
ocena oddziaywania przedsiwzicia na
rodowisko

x

okrelenie wpywu lokalnego otoczenia na
potrzeby przedsiwzicia i jego trwae
powodzenie
okrelenie zalece dla przedsiwzicia

x

x
x

u

x

2.9

wstpne okrelenie modelu
organizacyjnego przedsiwzicia

u

x

2.10

ustalenie orientacyjnego planu finansowego
dla dokonania oceny przez zainteresowane
instytucje finansujce
ustalenie róde finansowania kosztów
realizacji i eksploatacji

u

x

u

x

u

x

u

x

u

x

u

x

2.11
2.12

2.13

3.

opracowanie wstpnego programu
funkcjonalno-uytkowego wraz
oszacowaniem kosztów projektowania
i realizacji przedsiwzicia inwestycyjnego
okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia

Czynno : Organizowanie zespou
3.1
okrelenie modelu organizacyjnego
przedsiwzicia
3.2
kompletacja skadu personalnego
3.3

3.4

przyporzdkowanie czynnoci
poszczególnym uczestnikom procesu
inwestycyjnego
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych,
zakresu kompetencji i odpowiedzialnoci

x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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4.

5.

6.

Czynno : Okrelenie struktury przedsiwzicia
4.1
specyfikacja dziaa
4.2
pogrupowanie dziaa w czynnoci
4.3
ustalenie hierarchicznej zalenoci
pomidzy poszczególnymi czynnociami

x

x

x
x
x
x
x
x

x

u

x

x

x

x

x
x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

x
x
x

Czynno : Planowanie przebiegu przedsiwzicia
5.1
opracowanie harmonogramu realizacji
przedsiwzicia
5.2
okrelenie trybu i sposobu zamawiania
towarów i usug
5.3
zaplanowanie kontroli realizacji
przedsiwzicia
5.4
zdefiniowanie planu komunikacji
5.5
stworzenie planu kontroli zmian
5.6
stworzenie planu zarzdzania jakoci
5.7
stworzenie struktury analizy pracy
Czynno : Planowanie zasobów przedsiwzicia
6.1
zaplanowanie róde finansowania kosztów
realizacji przedsiwzicia i jego pó niejszej
eksploatacji
6.2
opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
6.3
opracowanie harmonogramu zakupów
i dostaw oraz zgromadzenia niezbdnych
zapasów
6.4
opracowanie harmonogramu si i rodków
niezbdnych dla realizacji przedsiwzicia
6.5
zaplanowanie potencjalnych róde
pozyskania zasobów niezbdnych
do realizacji przedsiwzicia

Konsultant

Dziaanie

Inwestor

76

7.

Czynno : Kontrola przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
7.1
kontrola zgodnoci podejmowanych
u
x
czynnoci z zaplanowanym
harmonogramem (rozpoczcie, przebieg,
zakoczenie)
7.2
kontrola formalna wykonanych dziaa
x
7.3
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
x
7.4
odbiór wykonanych etapów prac
u
x

8.

Czynno : Koordynacja przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
8.1
organizowanie narad wynikajcych
u
x
z biecego stadium przygotowania
realizacji zadania
8.2
rozwizywanie biecych trudnoci
x
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa
przedsiwzicia
8.3
koordynacja biecych dziaa
x
8.4
inicjowanie rozpoczynania kolejnych
x
dziaa czstkowych i czynnoci

9.

Czynno : Wykonawstwo dokumentacji projektowej
9.1
podjcie czynnoci prawnych dla uzyskania
formalnych podstaw do przygotowania
i realizacji inwestycji
9.2
okrelenie wymaganych zasobów
i krytycznych czynników sukcesu
9.3
opracowanie programu funkcjonalnouytkowego
9.4
okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia
9.5
opracowanie dokumentacji projektowej
skadajcej si z projektu podstawowego
oraz wykonawczego

x

u

u

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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9.6
9.7
9.8
9.9

10.

11.

oszacowanie kosztów realizacji
przedsiwzicia
opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
uzyskanie wszystkich niezbdnych
uzgodnie i zezwole
sformuowanie warunków wykonania
i odbioru robót

Czynno : Organizowanie wykonawstwa przedsiwzicia
10.1
zapewnienie finansowania realizacji
x
przedsiwzicia
10.2
opracowanie warunków umownych
x
10.3
przygotowanie materiaów przetargowych
x
10.4
organizacja postpowania przetargowego
x
10.5
podpisanie umów
x
10.6
przygotowanie procedur wynikajcych
x
z wymaga instytucji finansujcych
Czynno : Wykonawstwo przedsiwzicia
11.1
przekazanie placu budowy
11.2
pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
11.3
finansowe zabezpieczenie wykonania
kontraktu
11.4
ubezpieczenie kontraktu
11.5
opracowanie harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
11.6
opracowanie planu patnoci
11.7
opracowanie Planu Zarzdzania
rodowiskiem
11.8
opracowanie Planu Zarzdzania Jakoci
11.9
opracowanie Programu Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia na Budowie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

11.10
11.12
11.13
11.14
11.15
12.

realizacja prac budowlanych
realizacja dostaw
realizacja usug
rozruch przedsiwzicia
szkolenie personelu

Czynno : Kontrola wykonawstwa przedsiwzicia
12.1
kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci
z zaplanowanym harmonogramem
(rozpoczcie, przebieg, zakoczenie)
12.2
kontrola i nadzór nad zgodnoci
finansowania przedsiwzicia
z zaplanowanym harmonogramem
12.3
weryfikacja zabezpiecze i ubezpiecze
kontraktu
12.4
weryfikacja opracowanego przez
wykonawc harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
12.5
kontrola formalna wykonanych dziaa
12.6
weryfikacja i uzgodnienie planu patnoci
12.7
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
12.8
pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
12.9
realizacja Planu Zarzdzania Jakoci
12.10 nadzór techniczny wynikajcy z przepisów
prawa budowlanego
12.11 nadzór autorski projektanta
12.12 odbiór wykonanych etapów (odcinków)
robót
12.13 sprawdzanie okresowych zestawie
wykonawcy i potwierdzanie kwot
do wypaty
12.14 czynnoci ostatecznych odbiorów robót
lub dostaw objtych kontraktem
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Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor

79

x

x
x
x
x
x
x
x

u

x

u

x

x

x

x

x

13.

14.

Czynno : Koordynacja wykonawstwa przedsiwzicia
13.1
organizowanie narad wynikajcych
z biecego stadium realizacji zadania
13.2
udzia w naradach technicznych
i problemowych organizowanych przez
strony procesu inwestycyjnego
13.3
rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa
przedsiwzicia
13.4
koordynacja biecych dziaa
poszczególnych uczestników
przedsiwzicia
13.5
zatwierdzenie opracowanego przez
wykonawc harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
13.6
przyjcie Planu Zarzdzania rodowiskiem
13.7
przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci
13.8
przyjcie Programu Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia na Budowie
13.9
zgoda na wykonanie robót dodatkowych
i zamiennych oraz zmiany stosowanych
materiaów
13.10 konsultacj i doradztwo fachowe na rzecz
uczestników procesu
13.11 wspódziaanie z wadzami terenowymi
i organami nadzoru budowlanego
13.12 opracowanie raportów okresowych
i raportu kocowego
13.13 czynnoci odbiorów pogwarancyjnych
Czynno : Obsuga ksigowo-finansowa
14.1
prowadzenie ksigowoci
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Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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14.3

finansowanie odebranych prac

x

14.4

prowadzenie rozlicze z instytucjami
finansujcymi przedsiwzicie

x

u

x

15.

Czynno : Obsuga informatyczna i techniczna

u

x

16.

Czynno : Obsuga kadrowa

u

x

17.

Czynno : Obsuga prawna

x

x

18.

Czynno : Obsuga administracyjno-biurowa

u

x

19.

Czynno : Zamknicie przedsiwzicia
oddanie inwestycji do uytkowania
19.1

x

x

x

u

x

x
x

u
u

x

x

u

x

u

x

u

20.

Czynno : Planowanie eksploatacji
20.1
zaplanowanie róde finansowania kosztów
eksploatacji przedsiwzicia
20.2
zaplanowanie skadu personalnego kadry
20.3
przyporzdkowanie czynnoci
poszczególnym uczestnikom procesu
produkcji
20.4
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych,
zakresu kompetencji i odpowiedzialnoci
20.5
opracowanie harmonogramu zakupów
i dostaw materiaów eksploatacyjnych oraz
zgromadzenia niezbdnych zapasów
20.6
zaplanowanie potencjalnych róde
pozyskania zasobów niezbdnych do
eksploatacji przedsiwzicia

Wykonawca

rozliczenia zwizane z realizacj
przedsiwzicia

Projektant

Konsultant

14.2

Dziaanie

Inspektor
nadzoru

Inwestor
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x

x

x

x

x

2.

Projektant

Wykonawca

Projektant

Wykonawca

x

x
x
x

x

x
x

Metoda „Pod klucz”
Dziaanie

1.

Inspektor
nadzoru

8.4

Inspektor
nadzoru

Czynno : Koordynowanie eksploatacji
22.1
rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
eksploatacji
22.2
koordynacja biecych dziaa
poszczególnych uczestników procesu
22.3
przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci

Konsultant

22.

Czynno : Kontrolowanie eksploatacji
21.1
kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci
z zaplanowanym procesami
21.2
kontrola i nadzór nad zgodnoci
ponoszonych kosztów
21.3
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
21.4
realizacja Planu Zarzdzania Jakoci

Czynno : Inicjowanie przedsiwzicia
1.1
decyzja o realizacji przedsiwzicia
Czynno : Definiowanie przedsiwzicia
2.1
zdefiniowanie potrzeb inwestora, celów
przedsiwzicia i opisanie celów
porednich
2.2
identyfikacja zasobów i potencjalnego ich
zastosowania
2.3
okrelenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu

Inwestor

21.

Konsultant

Dziaanie

Inwestor

82

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

2.11
2.12

2.13
3.

4.

ustalenie technicznej i ekonomicznej
wykonalnoci przedsiwzicia
ocena poziomu ryzyka
ocena oddziaywania przedsiwzicia na
rodowisko
okrelenie wpywu lokalnego otoczenia na
potrzeby przedsiwzicia i jego trwae
powodzenie
okrelenie zalece dla przedsiwzicia
wstpne okrelenie modelu
organizacyjnego przedsiwzicia
ustalenie orientacyjnego planu finansowego
dla dokonania oceny przez zainteresowane
instytucje finansujce
ustalenie róde finansowania kosztów
realizacji i eksploatacji
opracowanie wstpnego programu
funkcjonalno-uytkowego wraz
oszacowaniem kosztów projektowania
i realizacji przedsiwzicia inwestycyjnego
okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia

Czynno : Organizowanie zespou
3.1
okrelenie modelu organizacyjnego
przedsiwzicia
3.2
kompletacja skadu personalnego
3.3
przyporzdkowanie czynnoci
poszczególnym uczestnikom procesu
inwestycyjnego
3.4
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych,
zakresu kompetencji i odpowiedzialnoci
Czynno : Okrelenie struktury przedsiwzicia
4.1
specyfikacja dziaa
4.2
pogrupowanie dziaa w czynnoci
4.3
ustalenie hierarchicznej zalenoci
pomidzy poszczególnymi czynnociami
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x
x
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x

x
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x

Wykonawca

x

Projektant

x

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor

83

x

x

x
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x
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5.

6.

7.

Czynno : Planowanie przebiegu przedsiwzicia
5.1
opracowanie harmonogramu realizacji
przedsiwzicia
5.2
okrelenie trybu i sposobu zamawiania
towarów i usug
5.3
zaplanowanie kontroli realizacji
przedsiwzicia
5.4
zdefiniowanie planu komunikacji
5.5
stworzenie planu kontroli zmian
5.6
stworzenie planu zarzdzania jakoci
5.7
stworzenie struktury analizy pracy

Wykonawca

x

Projektant

x

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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x

x

x

x

x

Czynno : Planowanie zasobów przedsiwzicia
6.1
zaplanowanie róde finansowania kosztów
x
x
realizacji przedsiwzicia i jego pó niejszej
eksploatacji
6.2
opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
6.3
opracowanie harmonogramu zakupów
i dostaw oraz zgromadzenia niezbdnych
zapasów
6.4
opracowanie harmonogramu si i rodków
niezbdnych dla realizacji przedsiwzicia
6.5
zaplanowanie potencjalnych róde
pozyskania zasobów niezbdnych do
realizacji przedsiwzicia
Czynno : Kontrola przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
7.1
kontrola zgodnoci podejmowanych
x
x
czynnoci z zaplanowanym
harmonogramem (rozpoczcie, przebieg,
zakoczenie)
7.2
kontrola formalna wykonanych dziaa
7.3
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
7.4
odbiór wykonanych etapów prac

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

8.

9.

Czynno : Koordynacja przygotowania wykonawstwa przedsiwzicia
u
u
8.1
organizowanie narad wynikajcych
z biecego stadium przygotowania
realizacji zadania
8.2
rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa
przedsiwzicia
8.3
koordynacja biecych dziaa
8.4
inicjowanie rozpoczynania kolejnych
dziaa czstkowych i czynnoci
Czynno : Wykonawstwo dokumentacji projektowej
9.1
podjcie czynnoci prawnych dla uzyskania
formalnych podstaw do przygotowania
i realizacji inwestycji
9.2
okrelenie wymaganych zasobów
i krytycznych czynników sukcesu
9.3
opracowanie programu funkcjonalnouytkowego
9.4
okrelenie zakresu, skutków i ogranicze
przedsiwzicia
9.5
opracowanie dokumentacji projektowej
skadajcej si z projektu podstawowego
oraz wykonawczego
9.6
oszacowanie kosztów realizacji
przedsiwzicia
9.7
opracowanie harmonogramu realizacji prac
i ich finansowania
9.8
uzyskanie wszystkich niezbdnych
uzgodnie i zezwole
9.9
sformuowanie warunków wykonania
i odbioru robót

u

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor

85

x

x

x
x

x

x
u

u

x
x
x

u

u

x

u

u

x
x

u

u

x

10.

11.

12.

Czynno : Organizowanie wykonawstwa przedsiwzicia
10.1
zapewnienie finansowania realizacji
x
przedsiwzicia
10.2
opracowanie warunków umownych
x
10.3
przygotowanie materiaów przetargowych
x
10.4
organizacja postpowania przetargowego
x
10.5
podpisanie umów
x
10.6
przygotowanie procedur wynikajcych
x
z wymaga instytucji finansujcych
Czynno : Wykonawstwo przedsiwzicia
11.1
przekazanie placu budowy
11.2
pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
11.3
finansowe zabezpieczenie wykonania
kontraktu
11.4
ubezpieczenie kontraktu
11.5
opracowanie harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
11.6
opracowanie planu patnoci
11.7
opracowanie Planu Zarzdzania
rodowiskiem
11.8
opracowanie Planu Zarzdzania Jakoci
11.9
opracowanie Programu Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia na Budowie
11.10 realizacja prac budowlanych
11.12 realizacja dostaw
11.13 realizacja usug
11.14 rozruch przedsiwzicia
11.15 szkolenie personelu
Czynno : Kontrola wykonawstwa przedsiwzicia
12.1
kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci
z zaplanowanym harmonogramem
(rozpoczcie, przebieg, zakoczenie)

Wykonawca

Projektant

Inspektor
nadzoru

Konsultant

Dziaanie

Inwestor
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12.2

12.3
12.4

12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13

12.14

13.

kontrola i nadzór nad zgodnoci
finansowania przedsiwzicia
z zaplanowanym harmonogramem
weryfikacja zabezpiecze i ubezpiecze
kontraktu
weryfikacja opracowanego przez
wykonawc harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
kontrola formalna wykonanych dziaa
weryfikacja i uzgodnienie planu patnoci
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
pomiary i obsuga geodezyjna inwestycji
realizacja Planu Zarzdzania Jakoci
nadzór techniczny wynikajcy z przepisów
prawa budowlanego
nadzór autorski projektanta
odbiór wykonanych etapów (odcinków)
robót
sprawdzanie okresowych zestawie
wykonawcy i potwierdzanie kwot do
wypaty
czynnoci ostatecznych odbiorów robót lub
dostaw objtych kontraktem
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x
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Czynno : Koordynacja wykonawstwa przedsiwzicia
13.1
organizowanie narad wynikajcych
z biecego stadium realizacji zadania
13.2
udzia w naradach technicznych
u
i problemowych organizowanych przez
strony procesu inwestycyjnego
13.3
rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
przygotowa wykonawstwa
przedsiwzicia
13.4
koordynacja biecych dziaa
poszczególnych uczestników
przedsiwzicia

x
u

x

x

x

13.5

13.6
13.7
13.8
13.9

13.10
13.11
13.12
13.13
14.

zatwierdzenie opracowanego przez
wykonawc harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji
przyjcie Planu Zarzdzania rodowiskiem
przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci
przyjcie Programu Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia na Budowie
zgoda na wykonanie robót dodatkowych
i zamiennych oraz zmiany stosowanych
materiaów
konsultacj i doradztwo fachowe na rzecz
uczestników procesu
wspódziaanie z wadzami terenowymi
i organami nadzoru budowlanego
opracowanie raportów okresowych
i raportu kocowego
czynnoci odbiorów pogwarancyjnych

Czynno : Obsuga ksigowo-finansowa
14.1
prowadzenie ksigowoci
14.2
rozliczenia zwizane z realizacj
przedsiwzicia
14.3
finansowanie odebranych prac
14.4
prowadzenie rozlicze z instytucjami
finansujcymi przedsiwzicie
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15.

Czynno : Obsuga informatyczna i techniczna

x

16.

Czynno : Obsuga kadrowa

x

17.

Czynno : Obsuga prawna

x

18.

Czynno : Obsuga administracyjno-biurowa

x

x

x

19.

20.

21.

22.

Czynno : Zamknicie przedsiwzicia
19.1
oddanie inwestycji do uytkowania
Czynno : Planowanie eksploatacji
20.1
zaplanowanie róde finansowania kosztów
eksploatacji przedsiwzicia
20.2
zaplanowanie skadu personalnego kadry
20.3
przyporzdkowanie czynnoci
poszczególnym uczestnikom procesu
produkcji
20.4
rozdzielenie uprawnie decyzyjnych,
zakresu kompetencji i odpowiedzialnoci
20.5
opracowanie harmonogramu zakupów
i dostaw materiaów eksploatacyjnych oraz
zgromadzenia niezbdnych zapasów
20.6
zaplanowanie potencjalnych róde
pozyskania zasobów niezbdnych do
eksploatacji przedsiwzicia
Czynno : Kontrolowanie eksploatacji
21.1
kontrola i nadzór nad zgodnoci
podejmowanych czynnoci
z zaplanowanym procesami
21.2
kontrola i nadzór nad zgodnoci
ponoszonych kosztów
21.3
kontrola jakociowa wykonanych dziaa
21.4
realizacja Planu Zarzdzania Jakoci
Czynno : Koordynowanie eksploatacji
22.1
rozwizywanie biecych trudnoci
i problemów powstajcych w trakcie
eksploatacji
22.2
koordynacja biecych dziaa
poszczególnych uczestników procesu
22.3
przyjcie Planu Zarzdzania Jakoci
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III. Partnerstwo publiczno-prywatne
Organy administracji publicznej zobligowane s do wiadczenia na rzecz spoeczestwa pewnych zada, które wynikaj z przepisów ustawowych.
Wadza publiczna powinna zaspakaja biece potrzeby wspólnoty, co najmniej
w obszarze ustawowo okrelonych zada z zachowaniem odpowiednich standardów.
Decyzje zwizane ze wiadczeniem tych zada maj przy tym inny wymiar ni decyzje
podejmowane w prywatnych firmach dziaajcych dla osignicia zysku.
Dobra publiczne obejmuj dobra (produkty) materialne (towary) lub niematerialne
(usugi), których dostarczanie – z przyczyn gównie ekonomicznych – nie moe by
zagwarantowane w obrocie cywilnoprawnym oraz w odniesieniu, do których nie mona
z zaoenia wykluczy kogokolwiek z prawa korzystania z nich. Ponadto s to dobra, od
których oczekujemy okrelonej jakoci i powszechnej dostpnoci, niezalenie od liczby
osób z nich korzystajcych.
wiadczenie usug publicznych wymaga zazwyczaj utrzymywania odpowiedniej
bazy materiaowej, osobowej oraz finansowej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu cigoci ich wiadczenia na okrelonym poziomie.
Mona wyróni trzy podstawowe kategorie usug (dóbr) publicznych.
Usugi administracyjne tworz bardzo liczn grup dziaa, w których czynnoci
dotyczce podejmowania okrelonych decyzji administracyjnych realizowane s wycznie
w urzdach administracji, a urzdy te peni rol zarówno organizatora usug, jak i ich
wykonawcy. Usugi publiczne o charakterze spoecznym (m.in. ochrona zdrowia, owiata,
kultura, pomoc i opieka spoeczna, przeciwdziaanie bezrobociu) wykonywane s zwykle
przez jednostki organizacyjne lub jednostki majce osobowo prawn, dla których organem
zaoycielskim jest organ administracji (np. samorzd).
Do dóbr (usug) publicznych o charakterze technicznym zaliczone mog by
natomiast np. takie zadania, jak: dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie cieków,
dostarczanie energii cieplnej i elektrycznej oraz gazu, zagospodarowanie i skadowanie
odpadów, usugi komunikacyjne, utrzymanie i modernizacja dróg.
wiadczenie tego typu usug moe odbywa si albo przez jednostki podlege jednostce
administracji publicznej albo przez spóki o kapitale mieszanym.
Samorzd terytorialny, w granicach swoich uprawnie wynikajcych z ustawy
o gospodarce komunalnej, moe równie zleca wiadczenie usug tego typu przedsibiorstwom prywatnym w drodze umowy, z zastosowaniem przepisów prawa zamówie
publicznych, jednak odpowiedzialno za wiadczenie tego typu usug komunalnych
o okrelonym standardzie zawsze spoczywa na okrelonej jednostce administracji
publicznej.
Odpowiedzialno wadzy publicznej za dostarczanie usug oznacza zatem, e musi
ona zapewni, by usuga bya dostpna, natomiast nie oznacza, e musi ona angaowa si
w wykonywanie tej usugi bezporednio.
Czsto wykonywanie niektórych usug publicznych przekazywane jest zatem
podmiotom spoza administracji, a nawet nastpuje pena prywatyzacja tego rodzaju funkcji
administracji (np. zaopatrzenie w energi elektryczn, ciepo i paliwa gazowe).
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Projekty publiczne wymagaj zaangaowania wielu podmiotów, ich zasobów
materiaowych, kapitaowych oraz intelektualnych.
Z uwagi na ogromn rol projektów publicznych, ich pomylne zrealizowanie
i osignicie zamierzonych celów ma zarówno znaczenie gospodarcze, jak i spoeczne.
Istotne jest równie, aby w tej sferze zagwarantowa odpowiedni stopie dostpnoci do
usug, ich waciwy i akceptowalny spoecznie standard, a jednoczenie uzyska jak
najwysz efektywno wydatkowania rodków publicznych (zarówno pochodzcych
z budetu, jak i z opat pobieranych od uytkowników) na realizacj tych zada.
Coraz czciej, jako skuteczny model organizacyjny osignicia tak postawionego
celu wskazywane jest wspódziaanie na zasadach partnerstwa instytucji publicznej
i podmiotów prywatnych. Zgodnie z uchwalon w 2005 r. ustaw o partnerstwie publicznoprywatnym, tego typu rozwizanie moe by stosowane jednak tylko do niektórych grup
usug publicznych. Ustawa ta definiuje obszary dziaa, które mog zosta objte umow
o partnerstwie, a ogólnie okrela je mianem przedsiwzicia.
Przede wszystkim umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym moe dotyczy
zaprojektowania lub realizacji inwestycji zwizanej z wykonaniem zadania publicznego
o charakterze technicznym (np. zaopatrzenie w wod, usuwanie cieków, gospodarka
odpadami itd.). Jako inwestycja rozumiana jest przy tym nie tylko budowa, rozbudowa lub
przebudowa. Przedsiwzicie o charakterze inwestycji powinno bowiem by jeszcze
poczone z eksploatacj, utrzymaniem lub zarzdzaniem skadnikiem majtkowym, bdcym jego przedmiotem (albo z nim bezporednio zwizanym) oraz powinno by poczone
ze wiadczeniem powizanych z tym usug publicznych. Skadnikiem majtkowym
przedsiwzicia o charakterze PPP mog by nie tylko nieruchomoci i obiekty budowlane,
ale równie przedsibiorstwo (lub jego wydzielona cz), a nawet rzeczy ruchome oraz
wartoci niematerialne i prawne. Innym typem przedsiwzicia realizowanego w ramach
PPP moe by samo wiadczenie usug publicznych o charakterze spoecznym lub technicznym. Warunkiem jest jednak, aby realizacja umowy trwaa powyej 3 lat, a jej przedmiot
powinien obejmowa eksploatacj, utrzymanie lub zarzdzanie niezbdnymi do tego
skadnikami majtkowymi.
W Polsce przedsiwziciami moliwymi do przeprowadzenia i finansowania na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego s take dziaania na rzecz rozwoju gospodarczego i spoecznego. Przede wszystkim mog one dotyczy rewitalizacji albo
zagospodarowania miasta lub jego czci (lub innego obszaru). Koncepcja takich dziaa
moe by przygotowana i przedoona przez podmiot publiczny. Jej opracowanie moe
jednak równie wchodzi w zakres zada partnera prywatnego. Cech charakterystyczn tej
grupy przedsiwzi jest ograniczenie prawne, aby w tych przypadkach wynagrodzenie
partnera prywatnego nie miao formy zapaty pieninej otrzymywanej przez ten podmiot od
podmiotu publicznego.
Czwart grup s przedsiwzicie pilotaowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne
lub kulturalne, wspomagajce realizacj zada publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie partnera prywatnego powinno w przewaajcej czci pochodzi ze róde innych ni
rodki podmiotu publicznego.
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Przedsiwzicie publiczno–prywatne jest zatem zbiorem uporzdkowanych logicznie
zada, który ma atrybuty klasycznie rozumianego projektu.
Obejmuje ono wyznaczony konkretny cel, którym jest wytwarzanie unikatowych, wczeniej
okrelonych produktów, w zaoonym czasie, z wykorzystaniem przewidzianych zasobów.
Jego inicjatorem jest zazwyczaj organizacja (spóka celowa) reprezentujca wspólne
interesy podmiotów z sektora biznesu i instytucji o charakterze publicznym, dziaajca w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Realizacja przedsiwzicia
publiczno–prywatnego pozwala uzyska m.in. nastpujce pozytywne rezultaty:
–
pozyskanie dodatkowych róde finansowania przedsiwzi publicznych (np.
zwizanych z rozwojem infrastruktury technicznej, edukacyjnej, zdrowotnej itp.),
–
zwikszenia efektywnoci ekonomicznej projektów,
–
poprawa jakoci i dostpnoci wiadczonych usug publicznych,
–
transfer technologii i know-how,
–
rozwój krajowego rynku finansowego (wzrost skali, nowe instrumenty finansowe),
–
wpyw pastwa na kierunki rozwoju infrastruktury (przy zaoeniu, e pastwo
peni rol koordynatora rozwoju infrastruktury w skali makroekonomicznej).

1. Uczestnicy przedsiwzicia realizowanego
metod „project finance”
Przedsiwzicia publiczne, a w tym projekty inwestycyjne realizowane w systemie
PPP, finansowane s zwykle metod projekt finance, dla której gównym ródem spaty
kredytu jest majtek powstay w wyniku realizacji projektu. Metoda ta, jak równie specyfika realizacji inwestycji w systemie PPP, wymaga zaangaowania w przedsiwzicie wielu
wzajemnie powizanych i wspódziaajcych podmiotów, a kady z nich odgrywa okrelon
dla niego rol. Ze wzgldu na miejsce i zadania, w realizacji przedsiwzicia PPP mona
wyróni nastpujce podmioty:
1.
Spóka celowa – w ramach której nastpuj kolejne etapy realizacji i ewentualnie
równie eksploatacji inwestycji (Special Purpose Vehical SPV);
2.
Spóka eksploatacyjna – zajmujca si bezporedni dziaalnoci operacyjn na
majtku powstaym w wyniku realizacji projektu, której rezultatem jest oferowany
produkt lub usuga publiczna;
3.
Sponsorzy – pomysodawcy przedsiwzicia i udziaowcy spóki celowej;
4.
Kredytodawcy – krajowe i zagraniczne instytucje poyczkowe, midzynarodowe
instytucje finansowe, agencje pastwowe, które na realizacj konkretnego zadania
poyczaj kapita na okrelonych warunkach;
5.
Instytucje rzdowe lub samorzdowe – podmioty odpowiedzialne za ewaluacj
projektu pod wzgldem jego zgodnoci z oczekiwaniami sektora publicznego lub
przekazujce rodki rzdowe w postaci dotacji albo patnoci za faktyczne
wykorzystanie obiektu przez uytkowników (jeeli projekt jest realizowany
w systemie shadow toll); naley jednak podmioty te wyra nie rozgraniczy od
podmiotów rzdowych lub samorzdowych penicych rol sponsorów i bezporednio uczestniczcych w przedsiwziciu;
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6.
7.
8.

9.

Firmy ubezpieczeniowe – w zamian za skadk przejmuj na siebie okrelone
rodzaje ryzyka zwizanego z wykonaniem i eksploatacj projektu inwestycyjnego;
Wykonawcy – podmioty, które w fazie realizacji projektu zaangaowane s do
stworzenia lub modernizacji jego niezbdnej infrastruktury;
Odbiorcy – nabywcy produktu oferowanego przez spók celow (SPV) lub spók
eksploatacyjn, popyt na produkt oferowany przez projekt inwestycyjny wpywa na
poziom przychodów spóki celowej uzyskiwanych z bezporednich opat odbiorców lub wg formuy shadow toll;
Doradcy techniczni, prawni, finansowi (konsultanci) – wyspecjalizowane
podmioty komercyjne, biorce udzia we wszystkich etapach funkcjonowania
przedsiwzicia, poczwszy od wstpnych analiz projektu, a koczc na ewentualnym przekazaniu wasnoci obiektu podmiotowi publicznemu po zakoczeniu
wieloletniej umowy eksploatacji.

Do pozytywnych aspektów realizacji przedsiwzicia publiczno-prywatnego metod project
finance mona zaliczy:
1.
Dywersyfikacj ryzyka – podmioty finansujce w oparciu o analiz ryzyka rozdzielaj je pomidzy siebie i tworz system zabezpiecze.
2.
Pozabilansowy charakter dugu – zobowizania zacignite przez SPV na realizacj projektu nie s ewidencjonowane w bilansach sponsorów, a bankructwo
projektu nie prowadzi do bankructwa sponsorów.
3.
Zwikszenie zdolnoci kredytowej spóki celowej.
4.
Elastyczno warunków finansowych – podstawowym ródem spaty zacignitych zobowiza jest nadwyka wygenerowana w okresie eksploatacji projektu.
Transakcje project finance charakteryzuj si dugim okresem spaty dugu oraz
ustaleniem okresów karencji zarówno w stosunku do spaty kapitau, jak i odsetek.
Równie wielkoci rat patnoci s dostosowane do wielkoci strumieni pieninych generowanych przez projekt.
Tak zdefiniowane warunki powoduj wiksze ryzyko kredytowe, które rekompensowane jest przez kredytodawców zwikszonym oprocentowaniem lub dodatkowymi zabezpieczeniami.
5.
Optymalizacja podatkowa – powoanie spóki tylko w celu realizacji okrelonego
zadania umoliwia takie ustalenie struktury prawnej i podatkowej, aby maksymalnie wykorzysta warunki stworzone przez legislatorów (ulgi podatkowe, wakacje
podatkowe, przypieszona amortyzacja). Pozwala to na uzyskanie wikszej nadwyki pieninej ni w przypadku realizacji zadania w ramach istniejcego
przedsibiorstwa.
Negatywnymi aspektami realizacji przedsiwzi publiczno-prywatnych metod project
finance s natomiast:
1.
Zwikszenie poziomu kosztów finansowych – wysokie ryzyko towarzyszce tej
metodzie powoduje stosowanie zwikszonego oprocentowania oraz prowizji i opat
przez kapitaodawców; dodatkowo ponoszone s koszty wynikajce z ustanowienia
zabezpiecze i dokonywania niezbdnych ubezpiecze; budet projektu musi
równie uwzgldni koszty dodatkowego angaowania rónorodnych ekspertów
(finansowych, prawnych, podatkowych, technicznych).
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2.

3.

4.

Obszerno i zoono dokumentacji projektowej – zalenoci zachodzce
pomidzy podmiotami zaangaowanymi w projekt ujte s w formalne umowy;
rol instytucji finansujcej oraz wynajtych ekspertów jest powizanie wszystkich
umów i zapewnienie ich spójnoci oraz ustalenie jednolitego trybu postpowania
w przypadku zaistnienia okrelonych okolicznoci.
Zoono i trudno negocjacji – szczególnie istotnym elementem negocjacji jest
identyfikacja i podzia ryzyk pomidzy strony procesu; kada ze stron zainteresowana jest jak najmniejszym wasnym udziaem w ponoszeniu ryzyka, oczywicie
kosztem pozostaych uczestników projektu.
Ingerencja kredytodawcy (dotacjodawcy) w proces przygotowania
i zarzdzania przedsiwziciem – instytucja finansowa gwarantuje sobie
w umowie o finansowanie moliwo wszechstronnej i szczegóowej kontroli
projektu inwestycyjnego. Kontrola obejmuje etap realizacji, jak i eksploatacji
inwestycji. Naruszenie której z klauzul umownych jest podstaw wypowiedzenia
umowy o finansowanie lub zmiany niektórych warunków (np. zwikszenie oprocentowania, wstrzymanie patnoci, zwrot dotacji); dodatkowe warunki obligujce
do okrelonych zachowa mog zosta równie zdefiniowane w warunkach
przyznawania kredytu (dotacji).

2. Ryzyko przedsiwzicia publiczno–prywatnego
Pomiar ryzyka w nowoczesnym zarzdzaniu projektami inwestycyjnymi ma
znaczenie równorzdne z weryfikacj mierników oceny ich efektywnoci.
Std te ryzyko projektów inwestycyjnych zostao opisane w wielu publikacjach, które
prezentuj wspóczesne teorie ryzyka projektów inwestycyjnych oraz metody jego oceny
wraz z weryfikacj empiryczn.
Przyjmujc kryterium przedmiotowe, mona dokona nastpujcej kwalifikacji
ryzyka przedsiwzi, a w tym projektów inwestycyjnych, realizowanych w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego:
1.
ryzyko sponsorów – wynika midzy innymi z ich zdolnoci do wygenerowania
rodków i majtku stanowicych o udziale wasnym w inwestycji, ich wiarygodnoci wród potencjalnych poyczkodawców i kontrahentów, ale przede wszystkim
z umiejtnoci harmonijnego pogodzenia interesów grupy sponsorów prywatnych
oraz publicznych;
2.
ryzyko róde finansowania – czyli wynikajce z potencjalnego braku moliwoci
zmobilizowania w podanym czasie róde finansowania niezbdnego do ukoczenia inwestycji lub te z wstrzymania finansowania, gdy wczeniej uzgodnione
warunki wypaty kolejnych transz nie zostan spenione;
3.
ryzyko przekroczenia zaplanowanych nakadów inwestycyjnych – wie si
z niedoszacowaniem nakadów na realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego;
przekada si ono bdzie na konieczno pozyskania dodatkowego finansowania
lub te na nie doprowadzenie projektu do fazy eksploatacyjnej lub ograniczenie jej
zakresu;
4.
ryzyko konstrukcyjne – wie si z zatrudnieniem niesolidnego lub niedowiadczonego wykonawcy, który nie bdzie w stanie z naleyt starannoci wykona
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

powierzonego mu zadania; moliwoci pojawienia si robót nieprzewidzianych,
dodatkowych lub te z realizacj przedsiwzi nowatorskich, których ostateczny
efekt moliwy jest do oceny dopiero po osigniciu kocowych rezultatów prac;
ryzyko waciwej specyfikacji zaoe projekcji finansowej – wynikajce
z trafnoci okrelenia zaoe makroekonomicznych, mezogospodarczych i mikrogospodarczych, ale równie zaoe ekonomicznych, takich jak: cykle nalenoci,
zobowiza i zapasów, poziom kosztów operacyjnych itp.;
ryzyko zawinionych i niezawinionych przez wykonawc opó nie w oddaniu
inwestycji do eksploatacji;
ryzyko wadliwego wykonania projektu inwestycyjnego – które moe skutkowa
wadliwym dziaaniem obiektu i niespenieniem wymogów dla produkcji odpowiedniego produktu, a w konsekwencji koniecznoci wykonania dodatkowych prac
zwizanych z usuniciem wad i usterek lub oferowaniem produktu o niszym
standardzie, w mniejszej iloci lub za nisz cen;
ryzyko prawne – zwizane z rozpoczciem procesu inwestycyjnego bez
wszystkich wymaganych prawem, uprawomocnionych pozwole lub zawarcie
z partnerami (podmiotami uczestniczcymi w realizacji przedsiwzicia publiczno–
prywatnego) umów zawierajcych wady prawne, podwaanie ich wano oraz
brak moliwoci ich egzekwowania;
ryzyko makroekonomiczne – identyfikowane jako ryzyko polityczne i ryzyko
stabilnoci systemu gospodarczego;
ryzyko rynkowe – wie si z zapewnieniem rynku zbytu dla produktu (dobra
publicznego) bdcego efektem dziaa operacyjnych projektu inwestycyjnego;
ryzyko przestrzegania norm ochrony rodowiska – zwizane z lekcewaeniem
lub nieznajomoci czsto zmieniajcego si prawa ochrony rodowiska lub
zaostrzenia w przyszoci przepisów dotyczcych ochrony rodowiska wymuszajcych dodatkowe inwestycje dostosowujce obiekt do nowych wymaga;
ryzyko regulacyjne – zwizane ze zmianami aktów prawnych, stanowicych
podstaw dziaalnoci gospodarczej;
ryzyko kontrahentów – to ryzyko zwizane z odbiorcami i dostawcami ich
stabilnoci ekonomiczn, zapewniajc przewidywalne relacje pomidzy przychodami i kosztami operacyjnymi.

Niewtpliwie powysza lista nie jest list kompletn, zawiera jednak najwaniejsze obszary
zagroe powodzenia przedsiwzicia. Ustawa o PPP upowania ministra waciwego
ds. gospodarki do okrelenia w drodze rozporzdzenia rodzajów ryzyk zwizanych z realizacj przedsiwzi w ramach PPP. Przy tworzeniu tego rozporzdzenia minister powinien
uwzgldni celowo, rzetelno i przejrzysto w doborze ryzyk. Jest to o tyle istotne, e
przed podjciem decyzji o realizacji okrelonego przedsiwzicia w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego podmiot publiczny zobligowany jest do sporzdzenia analizy tego
przedsiwzicia, w celu okrelenia jego efektywnoci oraz zagroe zwizanych z jego
realizacj, a w szczególnoci m.in. w zakresie ryzyk (z uwzgldnieniem rónych sposobów
ich podziau midzy podmiot publiczny i partnera prywatnego oraz wpywu na poziom
dugu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych).
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3. Wymagania oceny ryzyka sponsora
Jak ju zatem wspomniano, ryzyko sponsora jest uzalenione od harmonijnego
unormowania relacji zachodzcych pomidzy udziaowcami publicznymi i komercyjnymi
spóki celowej, powoanej do realizacji przedsiwzicia publicznego. Jest oczywiste, e
oczekiwania udziaowców ze sfery publicznej bd zmierzay do zapewnienia niezakóconej
moliwoci wiadczenia usug publicznych, pomimo ogranicze budetowych, maksymalizacji korzyci z zaangaowanych aktywów publicznych, opacalnoci sektora publicznego
i przesunicie ryzyka projektu do sektora prywatnego. Sponsorzy wywodzcy si z sektora
prywatnego bd natomiast dy do minimalizowania ryzyka finansowego, odroczenia
inwestowania wasnych rodków finansowych, uzyskania maksymalnych korzyci finansowych ze spóki celowej i oczywicie maksymalizacji stopy zwrotu z zaangaowanego
kapitau. Tak odmienne stanowiska czsto mog stwarza sytuacje konfliktowe. Intensyfikowa je równie bd dodatkowe czynniki wynikajce z kadencyjnego charakteru wyboru
wadz w sektorze publicznym i ich upolitycznienie.
Zmiana pochodzcych z wyboru wadz moe powodowa odmian nastawienia do
zawartej umowy o PPP i zupenie inn od zamierzonej interpretacj jej zapisów.
Te wszystkie elementy zwikszaj poziom ryzyka wynikajcego z samych relacji pomidzy
sponsorami wywodzcymi si ze sfery publicznej i prywatnej.
W sytuacji gdy trudno jeszcze w Polsce znale  pozytywne przykady realizacji
PPP zakoczonych penym sukcesem, uchwalona przez Sejm RP ustawa o partnerstwie
publiczno–prywatnym powinna proponowa rozstrzygnicia, które, nawet kosztem ograniczenia pewnych swobód, pomog normowa wzajemne stosunki pomidzy udziaowcami
spóki celowej. Ustawa ta niewtpliwie daje podstawy do coraz szerszego rozwoju w Polsce
partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno przy realizacji zada samorzdów, jak i administracji pastwowej. Niemniej jednak najistotniejsze elementy zarówno oceny samego
przedsiwzicia, jak i analizy podziau ryzyk pozostawiono do kompetencji ministra
ds. gospodarki oraz ministra ds. finansów publicznych.
Zgodnie z art. 11 ustawy o PPP minister waciwy do spraw finansów publicznych
w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw gospodarki okrela, w drodze rozporzdzenia, niezbdne elementy analizy ryzyk zwizanych z realizacj planowanego przedsiwzicia, z uwzgldnieniem rónych sposobów ich podziau pomidzy podmiot publiczny
i partnera prywatnego, biorc pod uwag przejrzysto i rzetelno przeprowadzanych analiz. Minister waciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Prezesem Gównego Urzdu
Statystycznego oraz ministrem waciwym do spraw finansów publicznych okrela natomiast, w drodze rozporzdzenia, rodzaje ryzyk zwizanych z realizacj przedsiwzi
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ich podzia oraz wpyw na poziom dugu
publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych, biorc pod uwag celowo,
rzetelno i przejrzysto w doborze ryzyk.
I tak uzyskalimy ustaw, która wymaga przeprowadzenia analizy przedsiwzi
publicznych realizowanych poprzez partnerstwo publiczno–prywatne (uwzgldniajcej
aspekt ekonomiczny, jak i ryzyka zwizane z realizacj przedsiwzicia oraz wynikajce
z zastosowania formuy PPP). Niestety sama ustawa nie udziela odpowiedzi, jak rozlege
i szczegóowe maj by owe analizy.

98
Naley mie tylko nadziej, e stosowne rozporzdzenia pojawi si niebawem,
prawidowo okrel szczegóowe i trwae zasady oraz bd trwae. Bowiem to dopiero one
umoliwi praktyczne stosowanie treci ustawy.

4. Umowa o PPP
Ustawa o PPP definiuje partnerstwo publiczno-prywatne, jako opart na umowie
o partnerstwie publiczno-prywatnym wspóprac podmiotu publicznego i partnera prywatnego, suc realizacji zadania publicznego (przy zachowaniu zasad okrelonych w tej
ustawie).
Przedmiotem umowy o PPP jest realizacja przez partnera prywatnego konkretnego
przedsiwzicia na rzecz podmiotu publicznego za ustalonym wynagrodzeniem. Tym wynagrodzeniem podmiotu prywatnego moe by jego prawo do pobierania poytków lub
uzyskiwania innych korzyci z przedsiwzicia albo konkretna zapata uzgodnionej sumy
pieninej przekazana mu przez podmiot publiczny. Partner prywatny ponosi w caoci albo
w czci nakady na realizacj takiego przedsiwzicia. Zamiast angaowania rodków
wasnych, partner prywatny moe równie zapewni finansowanie projektu przez inne podmioty i instytucje. Istotnym warunkiem zawartym w ustawie jest przekazanie (zwrot) partnerowi publicznemu po zakoczeniu wykonywania umowy skadników majtkowych bdcych jej przedmiotem, w stanie niepogorszonym, z uwzgldnieniem jednak jego zuycia
w skutek prawidowego uywania (chyba, e umowa o PPP stanowi inaczej).
Warunkiem dopuszczalnoci zawarcia umowy o PPP jest gwarancja osignicia
dziki niej korzyci dla interesu publicznego wikszych ni korzyci, jakie byyby uzyskane
poprzez przeprowadzenie zamierzenia innymi sposobami realizacji. Przede wszystkim
ocenie takiej poddane powinno by osiganie oszczdnoci wydatków ponoszonych przez
podmiot publiczny, podniesienie standardu wiadczonych usug lub te obnienie ich uciliwoci dla otoczenia.
Ustawa okrelia strony tego typu umów, czyli grup podmiotów zaliczonych do
sfery publicznej (m.in. jednostki samorzdu terytorialnego lub ich zwizki, organy administracji rzdowej, pastwowe lub samorzdowe osoby prawne, pastwowe szkoy wysze) oraz
grup podmiotów mogcych by ich partnerem prywatnym (przedsibiorcy w rozumieniu
przepisów o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, organizacje pozarzdowe, kocioy i zwizki wyznaniowe, podmioty zagraniczne).
Zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne mog dziaa samodzielnie, zawiera
umow lub porozumienie z innymi tego typu podmiotami w celu wspópracy, zawarcia
i realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa, w ramach rozwiza
organizacyjnych PPP dopuszcza powoanie przez strony spóki kapitaowej (spóki celowej),
która bdzie odpowiedzialna za realizacj przedsiwzicia.
Naley pamita, e zaangaowanie podmiotu prywatnego w wiadczenie usug
i zada publicznych zwizane jest z celem osignicia przez niego konkretnych korzyci.
Za udzia w realizacji przedsiwzicia w oparciu o umow o PPP otrzyma ma on konkretne
wynagrodzenie.
Moe to by, zarówno ustalona przez strony konkretna kwota zapaty pieninej
przekazanej przez podmiot publiczny, jak te i prawo pobierania poytków lub innych
korzyci z przeprowadzonego przedsiwzicia (np. pobieranie opat od odbiorców usugi).
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Ustawa dopuszcza, aby wynagrodzeniem partnera prywatnego
bya wycznie zapata pienina.
Szczegóowe zasady wynagrodzenia okreli powinna zawierana pomidzy stronami umowa. Umowa ma równie opisa zasady uczestnictwa w przedsiwziciu podmiotu
publicznego, polegajcego na wniesieniu wkadu wasnego.
Wkadem tym moe by zarówno sfinansowanie czci kosztów realizacji przedsiwzicia (w tym take dopaty do usug wiadczonych przez partnera prywatnego
w ramach przedsiwzicia), jak i wniesienie skadników majtkowych (przedsibiorstwa,
nieruchomoci, rzeczy ruchomej, licencji i innych wartoci niematerialnych lub prawnych
sucych realizacji przedsiwzicia). Przekazanie wkadu wasnego moe nastpowa
w formie darowizny, sprzeday (z zastrzeeniem odkupu), uyczenia, uytkowania, najmu
albo dzierawy, ale tylko w sytuacjach szczególnych.
Ustawa wprowadzia stosowne zmiany prawa podatkowego porzdkujce m.in.
zasady zwolnie i naliczania podatku od wartoci przekazywanego przez partnera publicznego wkadu wasnego.
Ograniczeniem polskich finansów publicznych jest ich planowanie w okresach
rocznych (budety roczne). Poniewa przedsiwzicia PPP obejmuj duo dusze okresy
czasu, pojawia si pewien problem gwarancji zapewnienia rodków na realizacj umowy
przez podmiot publiczny.
W przypadku organu administracji rzdowej, który bdzie zawiera umow o PPP,
ustawa wyra nie zastrzega, e czny poziom zaciganych przez niego zobowiza nie
moe przekroczy granic okrelonych ustaw budetow. Gdy przeprowadzona analiza,
okrelajca efektywno przedsiwzicia, wykae, e dla jego realizacji konieczne stanie si
zaangaowania rodków z budetu pastwa, wymagane jest uzyskanie przez podmiot
publiczny zgody wyraonej przez ministra waciwego do spraw finansów publicznych.
Wówczas wniosek podmiotu publicznego powinien zawiera: okrelenie podmiotu publicznego; okrelenie przedsiwzicia, które ma by realizowane w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego; przewidywan wysoko rodków z budetu pastwa przeznaczonych na realizacj przedsiwzicia oraz przewidywany podzia ryzyk zwizanych z realizacj przedsiwzicia pomidzy partnera prywatnego i podmiot publiczny.
Uchwalony przez Sejm przepis zapewnia mechanizm skutecznego realizowania
zobowiza finansowych podmiotu publicznego.
Organy odpowiedzialne za uchwalanie budetu zostay bowiem zobligowane
odpowiednim zapisem do uwzgldnienia w budecie wydatków na spat zobowiza
wynikajcych z umów o PPP, kosztów zaniechania przedsiwzicia (albo okresowego
wstrzymania czy ograniczenia jego zakresu), a take wydatków na odszkodowania dla
partnerów prywatnych wynikajcych z zawartych ju umów.
Umowa regulujca relacje pomidzy partnerem publicznym i prywatnym powinna
okrela cel i przedmiot przedsiwzicia oraz harmonogram jego realizacji, czn warto
rodków przewidzianych na realizacj (niezalenie od róda ich pochodzenia), zobowizania partnera prywatnego polegajce na ponoszeniu w caoci albo w czci tych nakadów
(lub zapewnienie poniesienia tych nakadów przez osoby trzecie), a take zobowizania
podmiotu publicznego (w tym przede wszystkim wielko, zasady i terminy wnoszenia
wkadu wasnego, a take zasady dysponowania tym wkadem).
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Opisane te powinny zosta formy, wysoko i zasady ustalania i przekazywania
wynagrodzenia partnerowi prywatnemu.
Niezwykle wane jest okrelenie w umowie norm jakociowych, wymaga
i standardów stosowanych przy realizacji przedsiwzicia, jak równie uprawnie podmiotu
publicznego w zakresie biecej kontroli realizacji przez partnera prywatnego zada (lub
przez powoan w celu realizacji zadania odrbn spók kapitaow). Ustalone powinny
zosta równie reguy okresowego przeprowadzania przez strony umowy wspólnej oceny
realizacji przedsiwzicia. Precyzyjne zdefiniowanie warunków oceny osigania celu
umowy zapobiegnie ewentualnym sporom, jakie w trakcie PPP mog powstawa pomidzy
partnerami.
Umowa o PPP musi te okreli czas, na jaki zostaa zawarta oraz warunki jej
przeduenia lub skrócenia, a take warunki i sposób jej rozwizania przed upywem
terminu, na jaki zostaa zawarta (wraz z zasadami rozlicze i odszkodowa w takich
przypadkach). Jeeli w specyfikacji wyboru partnera prywatnego przewidywana jest moliwo zmiany warunków i zakresu przedsiwzicia, umowa musi okreli reguy wprowadzenia takiej zmiany.
Po podpisaniu umowy o PPP podmiot publiczny ma obowizek przekazania
ministrowi gospodarki szczegóowych danych o jej warunkach. Minister ten odpowiada
bowiem za przeprowadzanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publicznoprywatnego, jak równie za opracowywanie i upowszechnianie wzorów tego typu umów.
Zbieranie dowiadcze i tworzenie sprawdzonych standardów ma na celu doskonalenie
procedur i uatwianie stronom skutecznego wdraania przedsiwzi, przy zagwarantowaniu
im obopólnych korzyci.
Wanym elementem budowania umownych relacji pomidzy partnerami jest nie
tylko okrelenie zakresu zada i formy wynagrodzenia, ale równie podzia ryzyk
zwizanych z realizacj przedsiwzicia. Precyzyjne okrelenie i waciwy ich podzia
powinno zapewnia trwao takiego projektu. W odrónieniu od standardowych
przedsiwzi komercyjnych, wiadczenie usug o charakterze publicznym cechuje si
koniecznoci zapewnienia ich dostpnoci i cigoci, niezalenie od wahania popytu czy
kosztów ich realizacji.
Brak ochrony partnera prywatnego przed skutkami wystpowania zdarze i okolicznoci nieprzewidzianych moe doprowadzi nawet do jego bankructwa. Pocztkowe
oszczdnoci uzyskane zatem przez stron publiczn mog przerodzi si w konieczno
poniesienia wysokich i skumulowanych w krótkim czasie wydatków zwizanych z utrzymaniem wiadczenia usugi we wasnym zakresie.
W umowie o PPP podane powinny by te zasady i zakres ubezpiecze realizowanego przedsiwzicia, a take dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowizania stron
w tym przedmiocie. Jak w kadej umowie cywilnej okrelony musi zosta tryb i zasady
rozstrzygania sporów wynikych na tle realizacji umowy. Jeeli strony ustaliy, e dla
przeprowadzenia przedsiwzicia zostanie przez nie powoana odrbna spóka kapitaowa,
umowa o PPP zawiera powinna postanowienia dotyczce zasad zawizania tej spóki.

IV. Zamawianie robót budowlanych
1. Zamówienia publiczne – otoczenie prawne
Procedury w zakresie zamówie publicznych podlegaj przepisom midzynarodowym
i wspólnotowym.
Na poziomie wspólnotowym – obowizuj postanowienia Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk. Okrelaj one, e nabywcy z sektora publicznego musz przestrzega
zasad równoci traktowania podmiotów gospodarczych, przejrzystoci w zakresie zaprosze
do skadania ofert, zapewnienia wolnej konkurencji, swobody wiadczenia usug oraz
wzajemnego uznawania na caym terytorium UE.
Na poziomie midzynarodowym – 13 czonków wiatowej Organizacji Handlu (WTO –
ang. World Trade Organisation) podpisao porozumienie w sprawie zamówie publicznych
(GPA – ang. Government Procurement Agreement), które weszo w ycie w 1996 r.
Postanowienia porozumienia w sprawie zamówie publicznych (GPA) zostay wdroone
w Unii Europejskiej przez przepisy rozporzdze i dyrektyw dotyczcych zamówie publicznych. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wszelkie postanowienia i porozumienia
midzynarodowe oraz wspólnotowe w zakresie zamówie publicznych weszy w ycie od
dnia 1 maja 2004 r. w zwizku z akcesj Polski do Unii Europejskiej.
wiatowa Organizacja Handlu
Agreement Establishing World Trade Organization (Umowa WTO)
Porozumienie ustanawiajce wiatow Organizacj Handlu (WTO) zostao sporzdzone
w Marrakeszu (Maroko) dnia 15 kwietnia 1994 r. po negocjacjach dotyczcych liberalizacji
handlu wiatowego odbywajcych si w ramach tzw. Rundy Urugwajskiej (1986 - 1994).
Gówne zadania WTO, to:
– liberalizacja midzynarodowego handlu dobrami i usugami,
– obnianie opat celnych,
– przestrzeganie praw wasnoci intelektualnej,
– rozstrzyganie sporów dotyczcych wymiany handlowej.
Na dzie 11 stycznia 2007 roku wiatowa Organizacja Handlu (WTO)
liczy 150 czonków. Jej siedzib jest Genewa (Szwajcaria).
Integraln czci porozumienia w sprawie utworzenia wiatowej Organizacji Handlu s zaczniki zawierajce teksty poszczególnych umów zawartych podczas negocjacji, trwajcych w latach 1986 – 1994, które mona podzieli na dwie zasadnicze grupy:
1. Porozumienia obligatoryjne (tzw. multilateralne, wymienione w zacznikach
1–3 do porozumienia), których stronami s wszyscy czonkowie WTO:
1) Ukad ogólny w sprawie ce i handlu (GATT z 1994 r),
2) Ukad ogólny w sprawie handlu usugami (GATS),
3) Ukad w sprawie handlowych aspektów wasnoci intelektualnej (TRIPS),
4) Porozumienie dotyczce mechanizmu przegldu polityki handlowej,
5) Porozumienie o zasadach i procedurach regulujcych rozstrzyganie
sporów.
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2.

Porozumienia fakultatywne (wymienione w zaczniku 4 do porozumienia),
wice jedynie tych czonków WTO, którzy zdecydowali si do nich
przystpi:
1) Porozumienie dotyczce zamówie rzdowych (GPA),
2) Porozumienie dotyczce handlu samolotami cywilnymi.
Polska naley do pastw zaoycielskich organizacji. W stosunku do Rzeczypospolitej
Polskiej porozumienia obligatoryjne weszy w ycie dnia 1 lipca 1995 r. (Dz. U. z dnia
24 sierpnia 1995 r. Nr 98, poz. 483).
Umowa w sprawie zamówie publicznych
Government Procurement Agreement (GPA)
Umowa w sprawie zamówie publicznych - Government Procurement Agreement (GPA)
zostaa parafowana w Genewie dnia 15 grudnia 1993 roku i podpisana w Marakeszu
(Maroko) dnia 15 kwietnia 1994 roku. Najwaniejsze cele Umowy GPA zostay okrelone
w preambule. S to:
– przyczynienie si do dalszej liberalizacji handlu midzynarodowego oraz jego
rozwoju,
– wyeliminowanie dyskryminacji zagranicznych wykonawców przy ubieganiu si
o zamówienia publiczne,
– zapewnienie przejrzystoci praw, przepisów, procedur oraz praktyk przyznawania
publicznych kontraktów.
Celem GPA jest wic uregulowanie okrelonych elementów postpowa istotnych z punktu
widzenia przejrzystoci oraz dostpu do rynku dla przedsibiorców. Natomiast celem GPA
nie jest ujednolicenie procedur udzielania zamówie publicznych lub ich koordynacja.
Umowa GPA wesza w ycie dnia 1 stycznia 1996 r. i obecnie liczy nastpujcych
sygnatariuszy:
– Wspólnota Europejska oraz wszystkie pastwa j tworzce (Wspólnota Europejska
do czasu uchwalenia konstytucji nie posiada osobowoci prawnej) – na dzie
1 stycznia 2007 roku jest to 27 pastw;
– Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Islandia (kraje czonkowskie EFTA),
– Stany Zjednoczone Ameryki Pónocnej (USA), Kanada,
– Japonia, Korea Pd., Hongkong, Singapur,
– Izrael.
Zamówienia publiczne udzielane w Rzeczypospolitej Polskiej objte s zakresem porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA) od dnia 1 maja 2004 r. – w zwizku
z akcesj Polski do UE.
W umowie GPA mona wyróni cztery grupy przepisów.
GRUPA PIERWSZA
Postanowienia wyznaczajce zakres zastosowania GPA
– jest to przede wszystkim Art. I stanowicy, e przepisy GPA obowizuj w odniesieniu do ustaw, rozporzdze, procedur praktyk dotyczcych zamówie publicznych
udzielanych przez podmioty objte zakresem Umowy – od wartoci wskazanych
w zaczniku nr I do umowy.
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GRUPA DRUGA
Reguy dotyczce procedur udzielania zamówie publicznych, to m. in.:
– przepisy o obliczaniu wartoci szacunkowej zamówienia (art. II),
– obowizek przestrzegania zasady traktowania narodowego oraz niedyskryminacyjnego (art. III),
– wymogi zwizane z publikacj ogosze (art. IX),
– terminy skadania ofert, czy te wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu (art. XI),
– kryteria kwalifikacji do udziau w postpowaniu (art. VIII),
– kryteria udzielenia zamówienia (art. XIII).
GRUPA TRZECIA:
Wymagania dotyczce rodków odwoawczych, jakie powinny by zagwarantowane
w systemach krajowych stron (art. XX).
GRUPA CZWARTA:
Przepisy dotyczce rozstrzygania sporów (art. XXII), wejcia w ycie GPA oraz akcesji
do tej umowy (art. XXIV).
GPA nie zawiera definicji zamawiajcego
GPA ma zastosowanie do wszystkich umów, w oparciu o które dokonywane s zamówienia,
w szczególnoci dotyczy ono umów sprzeday, najmu, leasingu zarówno z opcj zakupu,
jak i bez takiej opcji, jednake ma zastosowanie wycznie do zamówie udzielanych przez
podmioty wymienione w Zaczniku I, o ile warto takiego zamówienia przekracza okrelone progi.
W przypadku kadego z pastw stron GPA zacznik I skada si z piciu aneksów.
Trzy pierwsze z nich definiuj podmioty zamawiajce. S to:
Aneks 1 – (central goyernment entities – jednostka rzdowa) – centralna administracja rzdowa.
Aneks 2 – (subcentral goyernment entities – jednostka rzdowa niszego
szczebla) – administracja lokalna i regionalna.
Aneks 3 – (subcentral entities) – inne jednostki udzielajce zamówie zgodnie
z Umow GPA.
Na podstawie delegacji ustawowej Prawa zamówie publicznych, Prezes Rady
Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, kwoty wartoci zamówie oraz
konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze
Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, majc na wzgldzie
obowizujce w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
W Rozporzdzeniu tym wymienia si zamówienia udzielane przez:
1) zamawiajcych z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych, z wyczeniem uczelni publicznych, jednostek
badawczo-rozwojowych, pa stwowych instytucji kultury oraz podsektora
samorzdowego, a take udzielanych przez zamawiajcych bdcych innymi
pa stwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci
prawnej;
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2) zamawiajcych innych ni okreleni w pkt 1, z wyjtkiem zamówie , o których
mowa w pkt 3;
3) zamawiajcych sektorowych.
Kolejne dwa aneksy zacznika I GPA maj charakter przedmiotowy.
Aneks 4 – wymienia usugi objte przepisami Umowy – usugi zdefiniowane s
w sposób pozytywny bd te negatywny (tzn. wymienia si usugi
objte Umow bd ni nie objte).
Aneks 5 – wymienia roboty budowlane, których dotyczy GPA.
Przepisy GPA maj zastosowanie do zamówie udzielanych przez danego
zamawiajcego, jeeli cznie zaistniej trzy przesanki.
PRZES ANKA PIERWSZA
PODMIOTOWO : Zamawiajcy jest wymieniony w aneksie 1, 2 lub 3 danego
pastwa – strony oraz dostp do zamówie udzielanych przez tego zamawiajcego nie
zosta wyczony w przypadku wykonawców z pastwa – strony na skutek zastrzeenia
uczynionego przez dane pastwo – stron w postaci ogólnej noty.
PRZES ANKA DRUGA
PRZEDMIOTOWO : Przedmiotem zamówienia jest wymieniony w aneksie 4 lub
aneksie 5 (ze wzgldu na konstrukcje aneksu, dopuszczajc tzw. definicje negatywne
przyjto definicj pozytywn – w przeciwnym przypadku przedmiot zawarty w aneksach
nie podlega GPA) oraz zamówienie nie jest wyczone z zakresu obowizywania GPA
na podstawie art. XXIII umowy GPA.
PRZES ANKA TRZECIA:
WARTO ZAMÓWIENIA – warto zamówienia nie jest nisza ni próg okrelony
w aneksie danego pastwa – strony.
Progi te nie s jednakowe w odniesieniu do wszystkich stron Umowy.
Sygnatariusze GPA nie zdoali porozumie si w kwestii jednolitego progu
obowizywania Umowy z jednym wyjtkiem. Tylko w przypadku jednostek
administracji centralnej i tylko w odniesieniu do dostaw próg jest jednakowy dla
wszystkich i wynosi 130 000 SDR.
Wartoci progowe umowy GPA s wyraone w jednostce rozliczeniowej
Midzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR – ang. Special Drawing Rights).
Jest to midzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pienidza
bezgotówkowego, emitowana od 1970 roku przez Midzynarodowy Fundusz
Walutowy. Od 1974 roku warto jednostki SDR jest wyznaczana na podstawie
koszyka walutowego. W latach 2006 – 2010, wagi poszczególnych walut
w koszyku wynosz: USD 44%, EUR 34%, JPY 11%, GBP 11%.
Progi, chocia róne, zasadniczo przedstawiaj si nastpujco:
– 130 000 SDR dla zamówie na dostawy lub usugi udzielane przez podmioty
wymienione w aneksie 1 (central government entities – jednostka rzdowa –
centralna administracja rzdowa),
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–

200 000 SDR dla zamówie na dostawy lub usugi udzielane przez podmioty
z aneksu 2 (subcentral goyernment entities – jednostka rzdowa niszego
szczebla – administracja lokalna i regionalna),
400 000 SDR dla zamówie na dostawy lub usugi udzielane przez podmioty
z aneksu 3 (subcentral entities – inne jednostki udzielajce zamówie zgodnie
z Umow GPA),
5 000 000 SDR dla zamówie na roboty budowlane zamawiane przez podmioty wymienione w aneksach 1 – 3.

Dla polskich zamawiajcych udzia Polski w GPA nie oznacza adnych nowych
obowizków poza koniecznoci wskazania w ogoszeniu publikowanym
w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej, w odpowiedniej rubryce formularza,
e dane zamówienie jest objte zakresem Porozumienia.
Prawo Unii Europejskiej
Podstawowym ródem prawa europejskiego s traktaty zaoycielskie powoujce
do ycia Wspólnot wraz z aneksami i doczonymi protokoami oraz pó niejszymi uzupenieniami. S to: Traktat Ustanawiajcy Uni Europejsk (TWE) oraz Traktat o Europejskiej
Wspólnocie Energii Atomowej (TEWEA).
Akty te zawieraj podstawowe reguy prawne odnoszce si do celów, organizacji
i funkcjonowania UE oraz pewne elementy prawa gospodarczego. Tworz one pewne ramy
konstytucyjne WE, które musz by realizowane przez instytucje wspólnotowe, wyposaone
w uprawnienia ustawodawcze i administracyjne (m.in. Parlament Europejski, Rad,
Komisj, Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny).
ródami niepisanego prawa wspólnotowego s take zasady prawa, m. in. zasadami
autonomii, bezporedniego stosowania i pierwszestwa prawa wspólnotowego, zasada
proporcjonalnoci, zasada odpowiedzialnoci pastw czonkowskich w razie naruszenia
prawa wspólnotowego.
Powoujc do ycia Wspólnoty, pastwa czonkowskie ograniczyy swoje
suwerenne uprawnienia prawodawcze i stworzyy niezaleny ad prawny, wicy pastwa
i ich obywateli, który musi by stosowany przez sdy. Jeli istnieje konflikt midzy prawem
wspólnotowym i normami prawnymi poszczególnych krajów, prawo wspólnotowe ma
nadrzdno w stosunku do prawa krajów czonkowskich.
Aby prawo byo przestrzegane, rozumiane i stosowane w ten sam sposób we
wszystkich Pa stwach Czonkowskich, niezbdna jest instytucja sdownicza, któr
jest Trybuna Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich (TSWE) ang. Court of
Justice of the European Communities, potocznie: Europejski Trybuna
Sprawiedliwoci (ETS) ang. European Cort ofJustice z siedzib w Luksemburgu.
Skada si on z trzech sdów: Trybunau Sprawiedliwoci (utworzonego w roku
1952), Sdu Pierwszej Instancji (utworzonego w roku 1988) i Sdu do spraw
Suby Publicznej (utworzonego w roku 2004). Orzecznictwo Trybunau
Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich — wraz z traktatami, rozporzdzeniami,
dyrektywami i decyzjami — stanowi prawo wspólnotowe.
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Dla wykonywania zada traktatowych Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i Komisji przyznano uprawnienia do wydawania aktów prawnych stanowicych ródo
prawa wspólnotowego. Parlament Europejski, dziaajcy razem z Rad, Rada oraz Komisja
wydaj rozporzdzenia i dyrektywy, podejmuj decyzje, wydaj zalecenia i wyraaj opinie.
– Rozporzdzenie – odzwierciedla wadz ustawodawcz. Jest aktem najwyszej
rangi w systemie wspólnotowym, przyjmowanym przez Rad Unii Europejskiej
lub Komisj Europejsk. Ma ono zasig ogólny, obowizuje w caoci i stosuje si
bezporednio we wszystkich pastwach czonkowskich. Jest wic stosowane
bezporednio przez kraje czonkowskie jako norma wica, bez moliwoci
jakiejkolwiek modyfikacji i bez potrzeby wprowadzania do ustawodawstwa
wewntrznego pastw Unii.
Rozporzdzenie wie wszystkie podmioty prawa wspólnotowego: osoby fizyczne,
osoby prawne, pastwa czonkowskie i instytucje.
Przykady Rozporzdze :
– Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. zmienione Rozporzdzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Sownika Zamówie (CPV);
– Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 wrzenia 2005 r.
ustanawiajce standardowe formularze do publikacji ogosze w ramach
procedur zamówie
publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
– Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r.
zmieniajce dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania
zamówie .
– Dyrektywa – jest wica, jeli chodzi o bezporedni skutek dla kadego pastwa
czonkowskiego, do którego jest skierowana, zostawiajc jednak wadzom pastwowym wybór formy i metod. Dyspozycje dyrektywy nie zastpuj automatycznie
pastwowych regu prawnych, ale nakadaj na pastwa czonkowskie obowizek
przystosowania swego prawa pastwowego do dyspozycji wspólnotowych.
Dyrektywa okrela cel, bez podawania rodków do jego uzyskania.
Przykady Dyrektyw:
– Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie przez podmioty
dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usug
pocztowych;
– Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usugi.
– Decyzja – obowizuje w caoci tych, do których jest skierowana. Jej adresatami
mog by osoby fizyczne, prawne i pastwa czonkowskie. Celem decyzji jest
stosowanie zasad traktatowych w konkretnych przypadkach. Za pomoc decyzji
instytucje czonkowskie mog wymaga od kraju czonkowskiego albo od obywatela
UE jakiego dziaania lub zaniechania dziaania, przyzna mu jakie prawa lub
naoy na niego obowizki.

107
– Zalecenia i opinie – nie maj mocy wicej, su jedynie instytucjom wspólnotowym do wyraania ich zdania lub do udzielania informacji w dziedzinach, w których
nie posiadaj kompetencji normatywnych. Nie podlegaj sdowej kontroli legalnoci.
Wszystkie organy pastwowe czonków Unii Europejskiej – od 2004 roku dotyczy
take Polski – maj obowizek przestrzegania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada
odpowiedzialnoci pastw czonkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego na szkod
jednostek znajduje liczne potwierdzenia w wyrokach Trybunau Sprawiedliwoci.
Istotna w tym zakresie bya wypowied Trybunau Sprawiedliwoci z dnia 19 listopada
1991 r. w sprawie Andrea Francovich i Daniela Bonifaci przeciwko Wochom.
Omawiana sprawa dotyczya braku implementacji przez Wochy dyrektywy
nr 80/987, nakadajcej na pa stwa czonkowskie Unii Europejskiej obowizek
ustanowienia funduszy gwarancyjnych dla wypat wiadcze pracownikom na
wypadek upadoci pracodawcy.
Pracownicy upadych woskich przedsibiorstw – przede wszystkim Andrea
Francovich i Daniela Bonifaci – domagali si przed sdami wypaty przez pa stwo
na podstawie przepisów tej dyrektywy zalegych wynagrodze bd odszkodowania. Mimo e przepisy wymienionej dyrektywy s wystarczajco precyzyjne
i bezwarunkowe w zakresie dotyczcym krgu osób korzystajcych z ochrony oraz
jej treci, to jednak dyrektywa ta nie wskazywaa konkretnie podmiotu, który byby
zobowizany do wypaty zalegych wynagrodze i odszkodowania i z tego wzgldu
jej przepisy nie speniay warunku bezporedniej skutecznoci. Sd woski nie móg
w takiej sytuacji przyzna na podstawie tej dyrektywy wypaty zalegych wynagrodze i odszkodowania pracownikom upadych spóek. Sd woski zwróci si
wówczas do Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci z zapytaniem, czy pa stwo
woskie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialno odszkodowawcz wobec
podmiotów prywatnych, które poniosy szkod na skutek naruszenia przez to
pa stwo prawa wspólnotowego polegajcego na niezaimplementowaniu dyrektywy
nr 80/987.
W odpowiedzi na powysze Europejski Trybuna Sprawiedliwoci orzek:
/…/ 1. Traktat ustanowi swój wasny system prawny, który jest poczony
z systemami pa stw czonkowskich i który musi by stosowany przez sdy tych
pa stw. Sdy krajowe, których zadaniem jest stosowanie przepisów prawa
wspólnotowego, musz zapewni pen skuteczno tym przepisom oraz chroni
prawa nadawane na ich podstawie podmiotom prywatnym.
2. Pena skuteczno prawa wspólnotowego (art. 10 [5] Traktatu)
zostaaby podwaona, a ochrona praw nadanych na jego podstawie ulegaby
osabieniu, gdyby podmioty prywatne nie byy uprawnione do uzyskania ochrony
sdowej, kiedy ich prawa nie s respektowane w zwizku z naruszeniem prawa
wspólnotowego, za które pa stwo czonkowskie moe ponosi odpowiedzialno.
Zasada odpowiedzialnoci pa stwa za wyrzdzenie szkody osobom prywatnym
w rezultacie naruszenia prawa wspólnotowego, za które pa stwo ponosi odpowiedzialno, jest nieodczn czci systemu traktatowego. /…/
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Europejski Trybuna Sprawiedliwoci w powyszym wyroku, a take w kolejnych
po nim, wskaza na obowizek odszkodowawczy pastwa wobec obywateli.
Podstaw obowizku pastwa do wynagrodzenia szkody jest art. 10 Traktatu, który
przewiduje zobowizanie pastw czonkowskich Unii Europejskiej do podjcia
wszelkich rodków dla wykonania prawa Wspólnot, wród których jest take
obowizek zlikwidowania wszelkich bezprawnych konsekwencji naruszenia prawa
Wspólnot Europejskich. Wynagrodzenie szkody jest w szczególnoci konieczne,
jeeli wykonanie prawa wspólnotowego zaley od dziaa pastwa, a jednostka nie
moe wykonywa uprawnie przyznanych jej przez prawo Wspólnot w zwizku
z brakiem takich dziaa.
Zakres, przesanki oraz zasady odpowiedzialnoci pastwa czonkowskiego za
naruszenie prawa wspólnotowego mona sformuowa nastpujco:
Jeeli szkoda wynika z braku implementacji dyrektywy w prawie krajowym,
wówczas do wystpienia z roszczeniem o odszkodowanie musz zosta
spenione nastpujce przesanki:
1) dyrektywa, która nie zostaa zaimplementowana do krajowego porzdku
prawnego, przyznaje jednostce okrelone uprawnienia, których tre
mona okreli na podstawie przedmiotowej dyrektywy,
2) musi powsta szkoda, a mianowicie uszczerbek w dobrach prawnie
chronionych,
3) musi istnie oczywicie zwizek przyczynowy midzy naruszeniem dokonanym przez Pastwo a powsta szkod.
Zasad proceduraln, dotyczc dochodzenia roszcze odszkodowawczych od
pastw czonkowskich jest aby postpowanie w takich sprawach toczyo si przede
wszystkim przed sdem krajowym, wedug waciwoci i zgodnie z procedur
stosowan w analogicznych sprawach wynikajcych na tle odpowiedzialnoci
pastwa za naruszenia prawa wewntrznego.
Za przygotowywanie, wydawanie i dystrybucj unijnych publikacji oraz za ich
katalogowanie i archiwizacj odpowiada Urzd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OOPEC). Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej (Official Journal of the European
Union) publikowany jest codziennie.
Seria L (OJ L) – dotyczy legislacji
Seria C (OJ C) – informacje i komunikaty (seria C posiada podseri dokumentów
publikowanych wycznie elektronicznie – symbol OJ CE)
Seria S – Suplement (OJ S) – ogoszenia o zamówieniach publicznych (publikowane
wycznie elektronicznie.
Wybrane adresy internetowe:
–
–

Urzd Oficjalnych Publikacji WE:
http://publications.eu.int/
TED – Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej (baza danych
zawierajca ogoszenia o zamówieniach publicznych)
http://ted.europa.eu/
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SIMAP – przesyanie ogosze w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej
http://simap.europa.eu/
EUR-Lex – dostp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w prawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
(Dz. U. z dnia 24 lipca 2000 r. Nr 58, poz. 685 ze zm.)
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zostaa opracowana na podstawie rozporzdzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21 czerwca 2003 r.).
Klasyfikacja NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostpniania danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej. Stanowi podstaw rozwoju
regionalnych rachunków ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnictwa oraz innych
dziedzin statystyki regionalnej.
Klasyfikacja NUTS suy równie ksztatowaniu regionalnych polityk krajów Unii
i jest niezbdna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju spoeczno-gospodarczego regionów pod ktem oceny zrónicowa regionalnych i opracowywania programów rozwoju
regionalnego.
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) dzieli
Polsk na terytorialne, hierarchicznie powizane jednostki na 5 poziomach – 3 poziomy
okrelono jako poziomy regionalne a 2 poziomy okrelono jako poziomy lokalne.
Europejska Klasyfikacja Dziaalnoci
Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9.10.1990 r. w sprawie statystycznej
klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej
(Dz. Urz. UE. nr L 293 z 24.10.1990 r. ze zm.)
Nomenclatures des Activites de Communite Europeene – NACE rev. 1 – zostaa wydana
przez Biuro Statystyczne Europejskiej Wspólnoty EUROSTAT ma charakter przedmiotowy.
Stanowi usystematyzowany zbiór rodzajów dziaalnoci spoeczno – gospodarczych
wystpujcych w gospodarce narodowej. NACE (EKD) suy do:
– gromadzenia i prezentowania danych wg rodzajów dziaalnoci gospodarczych
w zakresie statystyki ludnoci, produkcji, zatrudnienia, pac, dochodu narodowego
i innych dziedzin statystyki,
– sporzdzania porówna midzynarodowych wg jednolitych kategorii rodzajów
dziaalnoci,
– klasyfikowania podmiotów gospodarczych - dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej REGON - zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie dziaalnoci
(klasyfikowanie jednostek do okrelonej kategorii wedug przewaajcego przedmiotu dziaalnoci tych jednostek).
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Polska Klasyfikacja Dziaalnoci
Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD)
(Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 165, poz. 1727)
Struktura PKD jest klasyfikacj piciopoziomow z jednym, dodatkowym poziomem porednim dla niektórych sekcji.
1. Poziom pierwszy (sekcja) dzieli ogóln zbiorowo na 17 grupowa rodzajów dziaalnoci, na które skadaj si czynnoci zwizane ze sob z punktu widzenia tradycyjnie
uksztatowanego, ogólnego podziau pracy.
Poziom ten jest oznaczony kodem jednoliterowym.
1.1. Poziom poredni (podsekcja) oznaczony kodem dwuliterowym – wystpuje tylko
w sekcjach obejmujcych dziaalno przemysow, tj.:
– w sekcji C „Górnictwo” (2 podsekcje) oraz
– w sekcji D „Przetwórstwo przemysowe” (14 podsekcji).
2. Poziom drugi (dzia) dzieli ogóln zbiorowo na 60 grupowa rodzajów dziaalnoci,
na które skadaj si czynnoci wedug cech majcych zasadnicze znaczenie zarówno
przy okrelaniu stopnia podobiestwa, jak i przy rozpatrywaniu powiza wystpujcych w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepywów midzygaziowych).
Poziom ten jest oznaczony numerycznym kodem dwucyfrowym.
3. Poziom trzeci (grupa) obejmuje 224 grupowania rodzajów dziaalnoci dajce si
wyodrbni z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bd
te charakteru usugi lub charakteru odbiorcy tych usug.
Poziom ten jest oznaczony numerycznym kodem trzycyfrowym.
4. Poziom czwarty (klasa) obejmuje 520 grupowania rodzajów dziaalnoci dajce si
wyodrbni przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego,
czy te dziaalnoci usugowej.
Poziom ten jest oznaczony numerycznym kodem czterocyfrowym.
5. Poziom pity (podklasa) obejmuje 683 grupowania, zosta wprowadzony konsekwentnie we wszystkich klasach w celu wyodrbnienia rodzajów dziaalnoci charakterystycznych dla polskiej gospodarki i bdcych przedmiotem obserwacji statystycznej.
Poziom ten oznaczony jest alfanumerycznym kodem picioznakowym, w którym
cztery pierwsze znaki-cyfry oznaczaj klas, natomiast pity znak-litera wyrónia
podklasy w ramach danej klasy.
Podklasa odpowiadajca swym zakresem klasie (jedna podklasa w ramach danej klasy)
oznaczona jest liter Z.
Polska Klasyfikacja Dziaalnoci (PKD) zostaa opracowana na podstawie statystycznej
klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej Unii Europejskiej – NACE.
W zwizku z powyszym Polska Klasyfikacja Dziaalnoci zachowuje
pen spójno i porównywalno metodologiczn, pojciow, zakresow
i kodow z klasyfikacj NACE Rev. 1.1
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2. Podstawowe zasady udzielania zamówienia publicznego
1.

2.

3.

4.

Zasada decentralizacji – polega na samodzielnoci dziaania zamawiajcych, przy
jednoczesnym zwikszeniu odpowiedzialnoci decyzyjnych.
Przepisy prawa gwarantuj samodzielno dziaania zamawiajcych przy udzielaniu zamówie publicznych, przy jednoczesnym zwikszeniu indywidualnej odpowiedzialnoci osób uczestniczcych w procesie decyzyjnym za naruszenia ustawy.
Zasada jawnoci – gwarantuje powszechn dostpno do informacji o postpowaniach o zamówienie publiczne oraz o ich przebiegu.
Przepisy prawa zapewniaj pen jawno prowadzonych procedur oraz powszechn dostpno do informacji o organizacji i przebiegu postpowa o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególnoci przepisy dotyczce publikacji
ogosze, jawnoci dokumentacji postpowania i umów o udzielenie zamówienia
publicznego, oraz przepisy okrelajce obowizek informowania wykonawców
o czynnociach podejmowanych przez zamawiajcego.
Postpowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Otwarcie ofert jest jawne.
Umowy s jawne i podlegaj udostpnianiu na zasadach okrelonych w przepisach
o dostpie do informacji publicznej.
Karze pieninej podlega zamawiajcy, który prowadzi postpowanie o udzielenie
zamówienia z naruszeniem zasady jawnoci.
Zasada pisemnoci – nakada obowizek prowadzenia pisemnej dokumentacji postpowania oraz porozumiewania si wycznie za pisemnym potwierdzeniem, jeeli strony
doszy do porozumienia innego ni pisemny.
Postpowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeeniem wyjtków okrelonych
w ustawie, prowadzi si z zachowaniem formy pisemnej.
Osoby wykonujce czynnoci w postpowaniu o udzielenie zamówienia skadaj,
pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za faszywe zeznania, pisemne owiadczenie, e nie podlegaj wykluczeniu z prowadzonego postpowania.
Za przygotowanie i przeprowadzenie postpowania o udzielenie zamówienia
odpowiadaj take inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynnoci w postpowaniu oraz czynnoci zwizane z przygotowaniem postpowania. Kierownik
zamawiajcego moe powierzy pisemnie wykonywanie zastrzeonych dla niego
czynnoci, okrelonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiajcego.
Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajcy i wykonawcy
przekazuj, zgodnie z wyborem zamawiajcego, pisemnie, faksem lub drog
elektroniczn.
Wybrany sposób przekazywania owiadcze , wniosków, zawiadomie oraz informacji nie moe ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Ofert skada si, pod rygorem niewanoci, w formie pisemnej.
Zamawiajcy sporzdza pisemny protokó postpowania o udzielenie zamówienia.
Umowa wymaga, pod rygorem niewanoci, zachowania formy pisemnej.
Zasada równego traktowania wykonawców – stanowi podstaw zamówie
publicznych. Zakazuje ona nierównego traktowania, dyskryminowania lub faworyzowania któregokolwiek z wykonawców i nakazuje prowadzenie postpowania w sposób
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5.

bezstronny w sposób gwarantujcy równo w dostpie do informacji, a tym samym
równe szanse otrzymania zamówienia.
Zamawiajcy przygotowuje i przeprowadza postpowanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniajcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców.
Wszelkie wymagania, wyjanienia i informacje, a take dokumenty zwizane
z postpowaniem s przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
Zasada uczciwej konkurencji – stanowi o takim kierunku udzielania zamówie,
w którym nastpuje zwikszenie efektywnej konkurencji, przez co Zamawiajcy
powinien uzyskiwa wiadczenia lepszej jakoci po korzystniejszych cenach. Zasada
uczciwej konkurencji jest efektem stosowania zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady jawnoci.
Przepisy prawa zapewniaj zachowanie uczciwej konkurencji w szczególnoci
poprzez przepisy dotyczce okrelania przedmiotu i warunków postpowania,
ogosze, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz trybów postpowania.
Zamawiajcy nie moe okrela warunków udziau w postpowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób, który mógby utrudnia uczciw konkurencj. Karze
pieninej podlega zamawiajcy, który okrela warunki udziau w postpowaniu
o udzielenie zamówienia lub opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który
utrudnia uczciw konkurencj.
Wybrany sposób przekazywania owiadcze , wniosków, zawiadomie oraz
informacji nie moe ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna.
Przedmiotu zamówienia nie mona opisywa w sposób, mogcy utrudnia uczciw
konkurencj.
Zamawiajcy odrzuca ofert, jeeli jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji.
Zamawiajcy nie moe wykorzystywa umowy ramowej do ograniczania konkurencji. Zamawiajcy nie moe wykorzystywa dynamicznego systemu zakupów do
ograniczania konkurencji.
Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawców, którzy
wykonywali bezporednio czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego
postpowania lub posugiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci, chyba e udzia tych wykonawców w postpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

3. Odpowiedzialno uczestników postpowania
Zasadniczym elementem okrelajcym odpowiedzialno z tytuu naruszenia ustawy Prawo zamówie publicznych jest niewano zawartej umowy.
Zapisy ustawy Prawo zamówie publicznych stanowi, e z zastrzeeniem przepisów
odrbnych, umowa jest niewana przy zaistnieniu chociaby jednej przesanki wymienionej
w art. 146. Przez przepisy odrbne naley rozumie przede wszystkim zastosowanie
przepisów Tytuu IV Kc – Czynnoci prawne – w którym czynno prawna sprzeczna
z ustaw albo majca na celu obejcie ustawy jest niewana (art. 58 § 1 Kc.).
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Natomiast przesanki zawarte w art. 146 stwierdzaj, e umowa jest niewana jeeli:
1) ogoszenie o zamówieniu nie zostao zamieszczone w Biuletynie Zamówie
Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej,
chyba e z przepisów ustawy nie wynika taki obowizek;
2) zamawiajcy udzieli zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególnoci zawar umow bez wymaganej zgody przed ostatecznym
rozstrzygniciem protestu;
Nowelizacja z 2006 roku znacznie zmniejszya liczb przypadków, kiedy dziaania
Zamawiajcego wymagay uzyskiwania zgody Prezesa Urzdu wydawanych w drodze decyzji administracyjnych w zakresie wyraania zgody w przypadku prowadzenia postpowania w trybie np. zamówienia z wolnej rki lub odstpienia od
dania wniesienia zabezpieczenia.
Obecnie dotyczy to tylko zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygniciem protestu, jeeli ze wzgldów spoecznych lub gospodarczych zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wczeniej nie mona byo przewidzie, a nie wynika ona z winy zamawiajcego (art. 182 ust. 3).
3) zamawiajcy zawar umow przed zakoczeniem kontroli uprzedniej, o której
mowa w art. 167;
Zako czeniem kontroli uprzedniej jest dorczenie zalece pokontrolnych lub
informacji o wyniku kontroli (art. 169). Dorczenie zalece pokontrolnych lub
informacji o wyniku kontroli nastpuje nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia
dorczenia danych dokumentów, a w przypadku kontroli szczególnie skomplikowanej – nie póniej ni w terminie 30 dni od dnia dorczenia danych
dokumentów. Prezes Urzdu informuje zamawiajcego, e kontrola ma charakter
szczególnie skomplikowany, nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia dorczenia
danych dokumentów.
Zako czeniem kontroli uprzedniej jest take niedorczenie zalece pokontrolnych
w terminach, o których mowa wyej; w takim przypadku uznaje si, e Prezes
Urzdu nie stwierdzi narusze w postpowaniu o udzielenie zamówienia.
4) zamawiajcy zawar umow przed upywem terminu do wszczcia kontroli
uprzedniej;
Termin wszczcia kontroli uprzedniej okrela art. 186 i zasadniczo wynosi on 7 dni
od dnia przekazania Prezesowi Urzdu informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty albo od dnia otrzymania przez Prezesa Urzdu zawiadomienia.
5) zamawiajcy dokona wyboru oferty z racym naruszeniem ustawy;
Nie kade naruszenie ustawy jest naruszeniem „racym”.
Aby nastpio race naruszenie przepisów ustawy, to musi istnie bezporedni
zwizek naruszenia z jego skutkiem.
Przy wykadni pojcia „race naruszenie ustawy” moe by przydatna bogata
literatura oraz orzecznictwo. Przy ocenie tej przesanki naley bra pod uwag
wyrok z dnia 27 maja 1988 r. Naczelnego Sdu Administracyjnego, który uzna, e
„racym naruszeniem prawa jest tylko takie jego naruszenie, w wyniku którego
powstaj skutki niemoliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymaga
praworzdnoci” (Sygn. akt. IV SA 2328/88, GAP 1989 Nr. 6, s. 42).
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6) w postpowaniu o udzielenie zamówienia doszo do naruszenia przepisów okrelonych w ustawie, które miao wpyw na wynik tego postpowania;
Zgodnie z t przesank musi nastpi jednoczesno naruszenia przepisów
okrelonych w ustawie podczas postpowania oraz ich bezporedni zwizek
przyczynowy z wynikami postpowania. Przesanka ta wystpi wic moe
wycznie w czasie postpowania, czyli od daty wszczcia do daty podpisania
umowy. Jeeli wic do naruszenia doszo na etapie przygotowania postpowania,
nie bdzie uzasadnienia dla uznania umowy za niewan na podstawie powyszego
przepisu.
7) zamawiajcy zawar umow przed upywem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jest to przesanka, która wesza w ycie 11 czerwca 2007 roku wraz z nowelizacj
ustawy z 2007 roku. Nadmieni naley, e zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty oznacza, e moe by ona zawarta najwczeniej 8 dnia od
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednoczenie,
zawarcie umowy moe nastpi nie póniej ni przed upywem terminu zwizania
ofert z zastrzeeniem – obowizujcym od 11 czerwca 2007 r., e umowa
w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta po upywie terminu
zwizania ofert, jeeli zamawiajcy przekaza wykonawcom informacj o wyborze
oferty przed upywem terminu zwizania ofert, a wykonawca wyrazi zgod na
zawarcie umowy na warunkach okrelonych w zoonej ofercie.
Wystpi do sdu o stwierdzenie niewanoci umowy moe Prezes Urzdu
(w przypadku umowy niewanej na podstawie art. 146 ust. 1; czci umowy, o której mowa
w art. 140 ust. 2 lub zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1) oraz kady,
kto ma w tym interes prawny – na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z pó n. zm).
Zawarcie niewanej umowy pociga za sob negatywne skutki na gruncie przepisów prawa podatkowego, gdy przepisów ustaw podatkowych nie stosuje si do przychodów wynikajcych z czynnoci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej
umowy.
Zgodnie z ustaw z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54; poz. 654 ze zm.):
[…] Art. 2 ust. 1 pkt 3. Przepisów ustawy nie stosuje si do przychodów
wynikajcych z czynnoci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej
umowy; […]
a zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2004 r.
Nr 54, poz. 535 ze zm.):
[…] Art. 6 pkt 2. Przepisów ustawy nie stosuje si do czynnoci, które nie mog by
przedmiotem prawnie skutecznej umowy; [...]
Rozumie si przez to, e podjte czynnoci nie mog wywoa adnych skutków na
gruncie przepisów prawa podatkowego a oznacza, e uzyskane przychody nie bd
podlegay opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (koszty zwizane
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z uzyskaniem takich przychodów nie bd stanowiy kosztów uzyskania przychodów) oraz
nie bd podlegay opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug VAT (nie przysuguje
prawo obnienia podatku nalenego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych na podstawie niewanej umowy). Wyroki NSA s tutaj jednoznaczne:
[...] W konsekwencji za koszty uzyskania przychodów nie mog by uznane wydatki
wynikajce z umowy prawnie nieskutecznej i niewanej [...]
Wyrok NSA w Krakowie z dnia 25 lipca 2000 r.
(I S.A./Kr 967/98; niepublikowany) – ródo „Gazeta Prawna” nr 60
(665) z 26 marca 2002 r. – artyku Dariusza Gazki.

[…] Poniewa jedynie wana czynno prawna w rozumieniu art. 58 k.c. moe
stanowi podstaw prawn uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu
i zaksigowania w tym charakterze danego zdarzenia gospodarczego, stwierdzenie
niewanoci umowy stanowicej podstaw poniesienia przez podatnika wydatku
uniemoliwia jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15
ust. 1 ustawy z 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych […]
Wyrok NSA we Wrocawiu z dnia 23 lutego 2000 r.
(I S.A./Wr 2094/99; niepublikowany) – ródo „Gazeta Prawna”
nr 60 (665) z 26 marca 2002 r. – artyku Dariusza Gazki.

Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych, powodujce niewano zawartej umowy, moe powodowa powstanie zalegoci podatkowych – narusza wic
dyscyplin finansow zamawiajcego. Nastpstwem tego musi by okrelony winny lub
odpowiedzialny. Ustawa Prawo zamówie publicznych stwierdza, e za przygotowanie
i przeprowadzenie postpowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiajcego. Jednoczenie ustawa definiuje – w art. 2 pkt 3 – kierownika zamawiajcego jako
osob lub organ, który – zgodnie z obowizujcymi przepisami, statutem lub umow – jest
uprawniony do zarzdzania zamawiajcym, z wyczeniem penomocników ustanowionych przez zamawiajcego.
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)
wskazuje na wyczn odpowiedzialno kierownika jednostki w zakresie obowizków
dotyczcych rachunkowoci nawet wtedy, jeeli obowizki w zakresie rachunkowoci
zostan pisemnie powierzone innej osobie.
[…] Art. 4 ust. 5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialno za wykonywanie
obowizków w zakresie rachunkowoci okrelonych ustaw, w tym z tytuu
nadzoru, równie w przypadku, gdy okrelone obowizki w zakresie rachunkowoci
- z wyczeniem odpowiedzialnoci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie
spisu z natury - zostan powierzone innej osobie za jej zgod. Przyjcie odpowiedzialnoci przez inn osob powinno by stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie zostaa wskazana
osoba odpowiedzialna, odpowiedzialno ponosz wszyscy czonkowie tego
organu. […]
Zakres odpowiedzialnoci wadz osób prawnych z tytuu zobowiza podatkowych
dodatkowo reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
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Nr 8, poz. 60 ze zm.) wskazujc na bezporedni odpowiedzialno czonków organów
zarzdzajcych osób prawnych solidarnie, caym swoim majtkiem, a obejmujc zalegoci
podatkowe z tytuu zobowiza, które powstay w czasie penienia przez nich obowizków
czonka organu zarzdzajcego. Nie jest to oczywicie odpowiedzialno bezwzgldna,
wymaga jednak wykazanie, e czonek organu zarzdzajcego wykaza naleyt staranno
aby do zalegoci podatkowych nie doszo albo mona byo je zaspokoi.
[…] Art. 116. § 1. Za zalegoci podatkowe spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w organizacji, spóki akcyjnej lub
spóki akcyjnej w organizacji odpowiadaj solidarnie caym swoim majtkiem
czonkowie jej zarzdu, jeeli egzekucja z majtku spóki okazaa si w caoci lub
w czci bezskuteczna /…/
Art. 116a. Za zalegoci podatkowe innych osób prawnych ni wymienione
w art. 116 odpowiadaj solidarnie caym swoim majtkiem czonkowie organów
zarzdzajcych tymi osobami […]
Wobec powyszego, zatwierdzenie wyników postpowania przez osob upowanion nie zwalnia kierownika zamawiajcego od odpowiedzialnoci z tytuu zawarcia
umowy niewanej oraz konsekwencji finansowych, jakie musi ponie zamawiajcy.
Konsekwencje wynikajce z ustaw podatkowych ponosi take wykonawca, z którym tak
niewan umow podpisano. Stawia to w nowym wietle instytucj „osoby upowanionej”
i „komisji przetargowej” oraz roli, jak bd one spenia w postpowaniu o zamówienie
publiczne. Warto nadmieni, e od 11 czerwca 2007 roku, komisja przetargowa – bdca
zespoem pomocniczym kierownika zamawiajcego powoywanym do oceny speniania
przez wykonawców warunków udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert – musi by powoywana wycznie w postpowaniach jeeli warto
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych sprawa odpowiedzialnoci jest
uregulowana ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), gdzie za cao gospodarki finansowej (cznie z kontrol)
odpowiedzialny jest kierownik jednostki bez wzgldu na zakres obowizków, które moe
powierzy innym osobom.
Ustawa o finansach publicznych
[…]Art. 44. 1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej
„kierownikiem jednostki”, jest odpowiedzialny za cao gospodarki finansowej,
w tym za wykonywanie okrelonych ustaw obowizków w zakresie kontroli finansowej.
2. Kierownik jednostki moe powierzy okrelone obowizki w zakresie gospodarki
finansowej pracownikom jednostki. Przyjcie obowizków przez te osoby powinno
by potwierdzone dokumentem w formie odrbnego imiennego upowanienia albo
wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.[…]
Kierownik jednostki posiada wic pozycj uprzywilejowan. Jest osobicie odpowiedzialny za cao gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie okrelonych ustaw
obowizków w zakresie kontroli finansowej. W swojej odpowiedzialnoci nie jest jednak
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osamotniony, poniewa ma prawo powierzy okrelone obowizki w zakresie gospodarki
finansowej pracownikom jednostki, a przyjcie obowizków przez te osoby powinno by
stwierdzone dokumentem. W sprawach prowadzenia rachunkowoci ustawa o finansach
publicznych wrcz nakada na kierownika jednostki konieczno powierzenia gównemu
ksigowemu obowizków i odpowiedzialnoci w zakresie: prowadzenia rachunkowoci
jednostki, wykonywania dyspozycji rodkami pieninymi, dokonywania wstpnej kontroli
zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywania
wstpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentów dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych.
Gównym ksigowym jednostki sektora finansów publicznych jest wycznie pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowizki i odpowiedzialno
w zakresie m. in. prowadzenia rachunkowoci (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych) i jednoczenie kierownik jednostki, po powierzeniu
gównemu ksigowemu tych obowizków, ponosi odpowiedzialno za ich wykonywanie (art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowoci).
Bardzo wanym elementem pracy gównego ksigowego oraz pracownika merytorycznie akceptujcego dokument ksigowy staje si podpis pod dokumentem finansowym
potwierdzajcym operacj finansow. Jest on dowodem dokonania przez gównego ksigowego wstpnej kontroli danej operacji oraz oznacza, e nie zgasza on zastrzee do
przedstawionej przez waciwych rzeczowo pracowników oceny prawidowoci merytorycznej tej operacji i jej zgodnoci z prawem, nie zgasza zastrzee do kompletnoci oraz
formalno-rachunkowej rzetelnoci i prawidowoci dokumentów dotyczcych tej operacji
oraz e zobowizania wynikajce z operacji mieszcz si w planie finansowym oraz
harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada rodki finansowe na ich
pokrycie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci zadaniem gównego ksigowego jest
zwrócenie dokumentu waciwemu rzeczowo pracownikowi, a w przypadku nie-usunicia
nieprawidowoci odmowa podpisania dokumentu. O sytuacji oraz jej przyczynach gówny
ksigowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki moe wstrzyma
realizacj zakwestionowanej operacji albo wyda w formie pisemnej polecenie jej realizacji.
Pracownik, który otrzyma do wykonania polecenie naruszajce dyscyplin finansów publicznych, nie ponosi odpowiedzialnoci, jeeli przed wykonaniem polecenia zgosi
pisemnie swojemu przeoonemu odpowiednie zastrzeenie i (pomimo tego zastrzeenia)
otrzyma pisemne potwierdzenie polecenia; w tym przypadku odpowiedzialno ponosi
kierownik jednostki lub inny przeoony pracownika, który wyda takie polecenie. Pisemne
polecenie nie zwalnia pracownika od odpowiedzialnoci w przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowi przestpstwo lub wykroczenie.
W celu umoliwienia waciwej oceny operacji finansowych gówny ksigowy
da od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej
lub pisemnej niezbdnych informacji i wyjanie, jak równie udostpnienia do wgldu
dokumentów i wylicze bdcych ródem tych informacji i wyjanie. Ponadto ma prawo
skadania wniosków do kierownika jednostki o okrelenie trybu, wedug którego maj by
wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbdne do zapewnienia
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prawidowoci gospodarki finansowej oraz ewidencji ksigowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczoci finansowej.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych moe nastpi take poprzez
zaniedbanie przez kierownika jednostki lub innego przeoonego pracownika obowizków
w zakresie nadzoru polegajcego na dokonaniu wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletnoci i rzetelnoci dokumentów
dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych lub poprzez zaniedbanie w przedmiocie
organizacji pracy i kierowania jednostk. Nastpi to moe np. w przypadku zawarcia
umowy, w której maksymalna warto nominalna, wyraona w zotych, nie zostaa ustalona
w dniu zawierania transakcji lub zawarto umow na kwot wysz ni okrelona w zatwierdzonym budecie jednostki.
Ustawa o finansach publicznych
[…] Art. 85 ust. 1 Jednostki sektora finansów publicznych, z wyjtkiem Skarbu
Pa stwa, nie mog zaciga zobowiza finansowych, których warto nominalna
nalena do zapaty w dniu wymagalnoci, wyraona w zotych, nie zostaa ustalona
w dniu zawierania transakcji. […]
Zasady i zakres odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
organy waciwe oraz postpowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych okrela ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m. in.:
1) dokonanie zmiany w budecie lub planie finansowym jednostki sektora
finansów publicznych bez upowanienia albo z przekroczeniem zakresu
upowanienia;
2) dokonanie wydatku ze rodków publicznych bez upowanienia albo z przekroczeniem zakresu upowanienia;
3) dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do
dokonania wydatku powodujcego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej
w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypenienia obowizków w zakresie kontroli finansowej;
4) zacignicie zobowizania bez upowanienia albo z przekroczeniem zakresu
upowanienia do zacigania zobowiza jednostki sektora finansów publicznych.
Wykaz narusze dotyczcy procedury zamówienia publicznego okrela art. 17 ustawy
o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia
publicznego:
1) wykonawcy, który nie zosta wybrany w trybie okrelonym w przepisach
o zamówieniach publicznych;
2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczcych:
a) przesanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia
publicznego,

119

2.

3.

4.

5.

6.
7.

b) obowizku przekazania lub zamieszczenia ogoszenia w postpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego,
c) obowizku zawiadomienia Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych,
3) którego przedmiot lub warunki zostay okrelone w sposób naruszajcy zasady
uczciwej konkurencji;
4) z innym, ni wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, jeeli naruszenie to miao wpyw na wynik postpowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1) bez zachowania formy pisemnej;
2) na czas duszy ni okrelony w przepisach o zamówieniach publicznych lub
na czas nieoznaczony, z wyczeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
3) przed ostatecznym rozstrzygniciem protestu z naruszeniem przepisów
o zamówieniach publicznych.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest uniewanienie postpowania
o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, okrelajcych przesanki upowaniajce do uniewanienia tego
postpowania.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezoenie przez czonka
komisji przetargowej lub inn osob wystpujc w postpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w imieniu zamawiajcego owiadcze wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyczenie z postpowania
o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegajcej wyczeniu z takiego
postpowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie
zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do popenienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek
zaniedbania lub niewypenienia obowizków w zakresie kontroli finansowej.

Osoby, nie bdce zatrudnionymi w jednostkach finansów publicznych, lecz zobligowane do stosowania ustawy take podlegaj odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Ukaranie pracownika jednostki spoza sektora finansów publicznych
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ogranicza praw Skarbu Pastwa ani
praw jednostki samorzdu terytorialnego do dochodzenia wyrównania uszczerbku rodków
publicznych.
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4. Wybrane definicje zamówienia publicznego
Ustawa Prawo zamówie publicznych posiada w art. 2 zbiór definicji.
Zamówieniem publicznym jest umowa odpatna zawierana midzy zamawiajcym
a wykonawc, których przedmiotem s usugi, dostawy lub roboty budowlane.
Umowa musi by poprzedzona sformalizowana procedur w celu wyonienia
wykonawcy, który zoy najkorzystniejsz ofert. Procedur okrela ustawa „Prawo
zamówie publicznych”.
Przez najkorzystniejsz ofert naley przez to rozumie ofert, która:
– przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do
przedmiotu zamówienia publicznego, lub
– jest z najnisz cen.
Jednak w przypadku zamówie publicznych w zakresie dziaalnoci twórczej lub naukowej,
których przedmiotu nie mona z góry opisa w sposób jednoznaczny i wyczerpujcy –
ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si
do przedmiotu zamówienia publicznego.
Definicja przedmiotu zamówienia
Przez dostawy naley rozumie nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególnoci na podstawie umowy sprzeday, dostawy, najmu, dzierawy oraz leasingu.
Przez roboty budowlane naley rozumie 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, ze zm.), a take realizacj obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomoc
dowolnych rodków, zgodnie z wymaganiami okrelonymi przez zamawiajcego.
Przez usugi naley rozumie wszelkie wiadczenia, których przedmiotem nie s
roboty budowlane lub dostawy.
Definicje przedmiotu zamówienia zawarte w ustawie Prawo zamówie publicznych
odbiegaj od definicji zawartych w dyrektywach. W szczególnoci dotyczy to usug, gdzie
dyrektywy wskazuj, e „zamówienia publiczne na usugi” oznaczaj zamówienia
publiczne, inne ni zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, których przedmiotem
jest wiadczenie usug, o których mowa w zaczniku II (Dyrektywa 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi – zwana dalej
„Dyrektyw klasyczn”) lub w zaczniku XVII (Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówie przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usug pocztowych zwana dalej „Dyrektyw sektorow”).
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Kategoria usug
Zacznik II Dyrektywy klasycznej oraz zacznik XVII Dyrektywy sektorowej
dokonuje podziau usug na 27 kategorii, z czego Kategoria Usug od 1 do 16 stanowi
zacznik nr IIA (lub XVIIA) do Dyrektywy, a Kategoria Usug od 17 do 27 stanowi
zacznik nr IIB (lub XVIIB) do Dyrektywy.
Usugi objte zacznikiem B do dyrektywy – kategoria usug od 17 do 27 – s
wymienione w art. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (tj. w zakresie ochrony osób
i mienia, z wyjtkiem zwizanych z konwojowaniem pienidzy i kosztownoci, socjalne,
hotelarskie lub restauracyjne, transportu kolejowego, transportu morskiego lub eglugi
ródldowej, prawnicze, rekrutacji lub pozyskiwania personelu, szkoleniowe lub edukacyjne, zdrowotne, w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjtkiem usug kablowej sieci
radiowej i telewizyjnej, detektywistyczne, zwizane bezporednio z prowadzeniem
gospodarki lenej nie podlegaj penym rygorom procedury wyaniania wykonawcy, który
zoy najkorzystniejsz ofert tj. stosowanie przepisów ustawy dotyczcych terminów
skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub terminów skadania
ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie waciwoci wykonawcy oraz innych ni dotyczce wartoci zamówienia przesanek wyboru trybu negocjacji
z ogoszeniem, negocjacji bez ogoszenia, zapytania o cen, licytacji elektronicznej, oraz
(nie dotyczy usug w zakresie ochrony osób i mienia, z wyjtkiem zwizanych z konwojowaniem pienidzy i kosztownoci i usug socjalnych) – równie przesanek wyboru trybu
zamówienia z wolnej rki oraz obowizku informowania w tych przypadkach Prezesa
Urzdu Zamówie Publicznych.
Podzia usug na kategorie (z dokadnym wskazaniem kodów CPV) zawarty
w dyrektywach zamiast ogólnego okrelenia art. 2 pkt 10 ustawy Prawo zamówie
publicznych „… wszelkie wiadczenia, których przedmiotem nie s roboty budowlane lub
dostawy; …” pozwala wprowadzi pojcie wiadcze, które nie s objte dyrektywami.
Takim wiadczeniem jest „koncesja na usugi”, gdzie zgodnie z dyrektywami „Koncesja na
usugi” oznacza umow tego samego rodzaju jak zamówienie publiczne na usugi
z wyjtkiem faktu, e wynagrodzenie za wiadczenie usug stanowi albo wycznie prawo
do korzystania z takiej usugi, albo takie prawo wraz z patnoci.
„Dyrektywa klasyczna” nie ma w ogóle zastosowania do koncesji na usugi
(Artyku 17 Dyrektywy klasycznej).
Natomiast. „Dyrektywa sektorowa” nie ma zastosowania do koncesji na roboty
budowlane i usugi, które s udzielane przez podmioty zamawiajce prowadzce jedn lub
kilka dziaalnoci „sektorowych”, jeeli wspomniane koncesje przyznawane s w celu
prowadzenia tych dziaalnoci (Art. 18 Dyrektywy sektorowej).
Przedmiot zamówienia przy zamówieniach mieszanych
1.

Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie:
– dostawy oraz usugi, albo
– roboty budowlane oraz usugi,
do udzielenia zamówienia stosuje si przepisy dotyczce tego przedmiotu
zamówienia, którego wartociowy udzia w danym zamówieniu jest najwikszy.
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2.

3.

4.

Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacj dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia
stosuje si przepisy dotyczce dostaw.
Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie roboty budowlane oraz dostawy
niezbdne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si przepisy dotyczce robót budowlanych.
Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie usugi oraz roboty budowlane niezbdne
do wykonania usug, do udzielenia zamówienia stosuje si przepisy dotyczce
usug.
Definicja ceny

Ustawa Prawo zamówie publicznych odsya nas w definicji ceny – zawartej
w art. 2 pkt 1 – do definicji z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach.
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050) zawiera
definicj ceny jako warto wyraon w jednostkach pieninych, któr kupujcy jest
obowizany zapaci przedsibiorcy za towar lub usug; w cenie uwzgldnia si podatek
od towarów i usug oraz podatek akcyzowy, jeeli na podstawie odrbnych przepisów
sprzeda towaru (usugi) podlega obcieniu podatkiem od towarów i usug oraz podatkiem
akcyzowym.
Ustawa Prawo zamówie publicznych nie zawiera
definicji „ceny jednostkowej”.
Definicja ceny jednostkowej wystpuje wycznie w akcie wykonawczym do ustawy Prawo
zamówie publicznych – w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
gdzie cen jednostkowa zdefiniowano sum kosztów bezporedniej robocizny, materiaów
i pracy sprztu oraz kosztów porednich i zysku, wyliczon na jednostk przedmiarow
robót podstawowych.
Tak zdefiniowana cena jednostkowa ma swoje zastosowanie do szacowania wartoci
zamówienia na roboty budowlane przy opracowywaniu kosztorysu inwestorskiego, który
opracowuje si metod kalkulacji uproszczonej, polegajcej na obliczeniu wartoci kosztorysowej robót objtych przedmiarem robót jako sumy iloczynów iloci jednostek
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów
i usug. Szacowana tym sposobem warto zamówienia na roboty budowlane nie zawiera
podatku VAT.
W ustawie „Prawo zamówie publicznych” okrelenie „cena jednostkowa” wystpuj wycznie w dwóch miejscach:
–
w art. 88 ust. 1 ustawa Prawo zamówie publicznych okrela sposób
poprawiania omyki rachunkowej w obliczeniu ceny, w przypadku mnoenia
cen jednostkowych i liczby jednostek miar.
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–

nastpnie w art. 150 ust. 1 wskazuje, e sposób ustalenia wysokoci
zabezpieczenia naleytego wykonania umowy ustala si w stosunku procentowym do maksymalnej wartoci nominalnej zobowizania zamawiajcego
wynikajcego z umowy, jeeli w ofercie podano cen jednostkow lub ceny
jednostkowe.

Przypadek pierwszy (sposób poprawienia omyki rachunkowej) moe wystpi przez np.
realizacj art. 36 ust. 1 pkt 12 – SIWZ zawiera „sposób obliczenia ceny” – czyli, e
obliczenie ceny nastpuje przez wymnoenie iloci i cen jednostkowych podanych
w ofercie. Odpowied na pytanie: czy cena jednostkowa powinna, czy te nie powinna
zawiera podatek VAT – jest bezprzedmiotowe, poniewa tak wyliczona cena – zgodnie
z art. 2 pkt 1 – zawiera podatek VAT.
Przypadek drugi (ustalenie wysokoci zabezpieczenia) wystpuje zawsze, jeeli bdziemy
mieli do czynienia z umow ramow. Umowa ramowa – wedug definicji zawartej w art. 2
pkt 9a – to umowa zawarta midzy zamawiajcym a jednym lub wiksz liczb
wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczcych zamówie publicznych,
jakie mog zosta udzielone w danym okresie, w szczególnoci cen i, jeeli zachodzi taka
potrzeba, przewidywanych iloci.
W ustawie o cenach – w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o cenach – cena jednostkowa
towaru (usugi) jest zdefiniowana jako cena ustalona za jednostk okrelonego towaru
(usugi), którego ilo lub liczba jest wyraona w jednostkach miar, w rozumieniu
przepisów o miarach. Cena jednostkowa zawiera wic podatek od towarów i usug oraz
podatek akcyzowy, jeeli na podstawie odrbnych przepisów sprzeda towaru (usugi)
podlega obcieniu podatkiem od towarów i usug oraz podatkiem akcyzowym.
Art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o cenach, definiujcy cen jednostkow,
nie jest przywoany w ustawie Prawo zamówie publicznych.
Cena wystpuje zawsze jako kryterium oceny ofert, a sposób jej obliczenia musi by podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niejednoznaczno sposobu obliczenia
ceny (np. wskazanie w SIWZ, e wykonawca ma sobie sam ustali wysoko podatku VAT)
powodowa moe brak moliwoci porównania cen zoonych ofert, co powinno skutkowa
uniewanieniem postpowania.
Oferta czciowa, oferta wariantowa
Wykonawca moe zoy tylko jedn ofert. Jednake ustawa Prawo zamówie publicznych
dopuszcza – w okrelonych ustawa okolicznociach – zoenie oferty czciowej lub
wariantowej. Przez ofert czciow naley rozumie ofert przewidujc, zgodnie z treci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie czci zamówienia publicznego.
Z ofert czciow moemy mie do czynienie wycznie, jeeli zamawiajcy dopuszcza
skadanie ofert czciowych. Wykonawca nie ma prawa samodzielnie skada ofert na
cz zamówienia.
Przez ofert wariantow naley rozumie ofert przewidujc, zgodnie z warunkami
okrelonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny ni okrelony przez
zamawiajcego sposób wykonania zamówienia publicznego. Oferta wariantowa nie moe
zmienia zakresu wiadczenia wykonawcy poza okrelenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem niewanoci umowy w czci
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wykraczajcej. Wariantowo naley wic wycznie rozpatrywa z punktu widzenia innego
sposobu uzyskania wiadczenia.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajcego do moliwoci skadania ofert wariantowych musi on przedstawi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisu sposobu
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada
oferty wariantowe.
Naley nadmieni, e w przypadku dopuszczenia przez zamawiajcego do skadania ofert
wariantowych cena nie moe by jedynym kryterium wyboru.

Ustawa Prawo zamówie publicznych nie zawiera definicji „oferty”.
Przepisy „Prawa zamówie publicznych” nie definiuj pojcia „oferta", co stanowi
o koniecznoci zastosowania art. 14 ustawy Prawo zamówie publicznych, który odsya nas
w tym zakresie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.).
Legaln definicj oferty zawiera art. 66 § 1 Kc w myl którego:
„owiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofert jeeli
okrela istotne postanowienia tej umowy”.
Wykonawca skadajc zamawiajcemu ofert w postpowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego owiadcza wol zawarcia umowy na warunkach zawartych w tej ofercie.
Ofert, jako owiadczenie woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, naley odróni od oferty w potocznym rozumieniu tj. kompletu wielu dokumentów skadanych przez
wykonawc zamawiajcemu w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiajcy ma prawo okrela – jednake nie w sposób dowolny – warunki
udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowizany jest
pod rygorem wykluczenia z postpowania – zoy owiadczenie o spenianiu
warunków udziau w postpowaniu.
Ponadto, jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Zamawiajcy jest zobowizany
do dania od wykonawców dokumentów potwierdzajcych spenianie warunków
udziau w postpowaniu.
W postpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zobowizani s
doczy do skadanej oferty dokumenty lub owiadczenia na potwierdzenie spenienia
warunków udziau w postpowaniu, zgodnie z wymaganiami zamawiajcego okrelonymi
w ogoszeniu, SIWZ czy zaproszeniu do skadania ofert. Dokumenty lub owiadczenia
skadane przez wykonawców na potwierdzenie warunków udziau w postpowaniu nie
skadaj si na tre oferty, poniewa brak wymaganych przez zamawiajcego dokumentów potwierdzajcych warunki udziau w danym postpowaniu skutkuje wykluczeniem
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp i w takim przypadku nie dochodzi do
badania treci zoonej oferty.
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5. Opis przedmiotu zamówienia.
5.1

Ogólne zasady opisu przedmiotu zamówienia.

Prawo zamówie publicznych nakazuje aby opisywa przedmiot zamówienia
w sposób jednoznaczny i wyczerpujcy, za pomoc dostatecznie dokadnych i zrozumiaych
okrele. Zamawiajcy zobowizany jest ponadto uwzgldni wszystkie wymagania i okolicznoci mogce mie wpyw na sporzdzenie oferty.
Zasadniczym elementem oferty jest cena.
Naley wic przyj, e niestaranny opis przedmiotu zamówienia, mogcy w konsekwencji
mie wpyw na sporzdzenie oferty moe skutkowa protestami.
Poza wskazaniem opisu przedmiotu zamówienia w sposób pozytywny – czyli jaki
powinien by opis – ustawa zawiera take wskazania negatywne – tj. w jaki sposób nie
naley opisywa przedmiotu zamówienia.
Do wskaza negatywnych naley zastrzeenie, e przedmiotu zamówienia nie mona
opisywa w sposób utrudniajcy uczciw konkurencj oraz przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wyjtkiem od tej ustawowej reguy s przypadki
w których specyfika przedmiotu zamówienia lub brak moliwoci opisania przedmiotu
zamówienia powoduje konieczno powoania si na okrelone znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie.
W takim przypadku Zamawiajcy zobowizany jest zawsze doda wyrazy „lub
równowane”.
W przypadku znaków towarowych, które w myl art. 29 ust. 3 nie stanowi
utrudnienia uczciwej konkurencji, naley odróni znak towarowy od znaku firmy.
Znakiem towarowym moe by znak nadajcy si do odrónienia towarów lub
usug okrelonego przedsibiorstwa od towarów lub usug tego samego rodzaju
innych przedsibiorstw. Znakiem towarowym nie jest nazwa rodzajowa towaru,
informacja o waciwoci, jakoci, liczbie, iloci, masie, cenie, przeznaczeniu,
sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, skadzie, funkcji lub przydatnoci
towaru, bd znak cechujcy si innymi podobnymi oznaczeniami nie dajcymi
podstaw odróniajcych pochodzenie towaru. Tak wic znak naoony na towar
stanowi znak towarowy, natomiast znak wystpujcy samodzielnie bez zwizania
go z towarem – peni funkcj firmy.
Zamieszczenie w specyfikacji warunku o treci: „zoenie oferty proponujcej
rozwizanie (urzdzenie) inne ni opisane w teje specyfikacji bdzie skutkowao
odrzuceniem oferty” narusza zasad uczciwej konkurencji i tym samym uchybia
przepisom ustawy. W wietle Prawa zamówie publicznych (art. 146 ust 1 pkt 5 i 6
pzp) umowa w sprawie zamówienia publicznego jest niewana, jeeli zamawiajcy
dokona wyboru oferty z racym naruszeniem ustawy lub w postpowaniu
o udzielenie zamówienia doszo do naruszenia przepisów okrelonych w ustawie,
które miao wpyw na wynik tego postpowania (co dotyczy art. 29 ust. 3 pzp).
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Orzeczenie Trybunau Sprawiedliwoci z 24 stycznia 1995 r.
w sprawie C-359/93 (UNIX)
/…/ Std, nie dodanie po terminie „system UNIX” sów „lub równowany” moe
nie tylko skoni podmioty gospodarcze, które uywaj systemów zblionych do
UNIX, do zaniechania udziau w przetargu, ale take utrudni przepyw towarów
importowanych w handlu wewntrz-wspólnotowym, niezgodnie z art. 30 Traktatu,
poprzez zarezerwowanie zamówienia wycznie do dostawców zamierzajcych
wykorzysta konkretnie wskazany system. /…/
Obowizkowe przy opisie przedmiotu zamówienia s (art. 30 pzp) jego cechy
techniczne i jakociowe, zachowujce Polskie Normy przenoszce normy europejskie lub
normy innych pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawodawca, przewidujc moliwo braku Polskich Norm przenoszcych normy europejskie lub
norm innych pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszcych
te normy:
– wskazuje na obowizek uwzgldnienia przy opisie przedmiotu zamówienia nastpujcej kolejnoci:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy midzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.
– oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa wyej, uwzgldnia
si w kolejnoci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
Jednake na Zamawiajcym, który dokonuje w ten sposób opisu zamówienia ciy
obowizek wskazania, e dopuszcza rozwizania równowane opisywanym. Natomiast
obowizek wykazania, e rozwizanie wskazane w ofercie wykonawcy jest równowane
opisywanym przez zamawiajcego, a oferowane przez niego dostawy, usugi lub roboty
budowlane speniaj wymagania okrelone przez zamawiajcego ciy na Wykonawcy.
Zamawiajcy ma prawo zrezygnowania z opisu przedmiotu zamówienia z uwzgldnieniem norm aprobat itp., jednake w tym przypadku ma obowizek zapewni dokadny
opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaga funkcjonalnych, które to
wymagania mog obejmowa opis oddziaywania na rodowisko.
Kolejnym, ustawowym narzdziem do okrelania przedmiotu zamówienia s nazwy i kody okrelone we Wspólnym Sowniku Zamówie (art. 30 ust. 7 pzp).
Zgodnie z dotychczasow praktyk zamówie publicznych, przy zastosowaniu ustawowych
narzdzi opisu, przedmiot zamówienia mona opisa za pomoc:
1) warunków projektowo – technologicznych
Przedmiot zamówienia okrelamy za pomoc rozwiza konstrukcyjnych, technologicznych, metod wykonania, zastosowanych materiaów i sprztu zgodnie
z posiadan dokumentacj projektow. Warunki projektowe obejmuj rysunki,
opisy, dane techniczne i technologiczne, standardy wykonania, dopuszczalne
tolerancje itp.
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2) warunków eksploatacyjnych – walorów uytkowych
Przedmiot zamówienia okrelamy za pomoc parametrów eksploatacyjnych
(uytkowych), bez szczegóowych instrukcji, co do jego budowy, konstrukcji,
parametrów technicznych i technologicznych.
3) wskazania standardu
Przedmiot zamówienia okrelamy za pomoc wskazania nazwy handlowej lub
marki jako standardu i dopuszczamy do zastosowania w ofercie wszelkich ich
odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne
lub nazwy handlowej okrela klas produktu (przedmiotu), a nie konkretnego
producenta.
Dyrektywa klasyczna definiuje zamówienia publiczne na roboty budowlane jako
zamówienia publiczne, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych, zwizanych z jedn z dziaalnoci
okrelonych w zaczniku I, lub obiektu budowlanego albo realizacja, za pomoc dowolnych rodków, obiektu budowlanego odpowiadajcego wymogom okrelonym przez
instytucj zamawiajc.
Przez „Obiekt budowlany” naley wedug Dyrektywy klasycznej rozumie wynik caoci
robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inynierii ldowej i wodnej, który moe
samoistnie spenia funkcj gospodarcz lub techniczn.
Natomiast Dyrektywa sektorowa definiuje zamówienia publiczne na roboty
budowlane jako zamówienia publiczne, których przedmiotem jest wykonanie lub zarówno
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych zwizanych z jednym z rodzajów
dziaalnoci w rozumieniu zacznika XII, lub dzieo, lub realizacja za pomoc dowolnych
metod dziea speniajcego wymagania okrelone przez podmiot zamawiajcy.
Przez „Dzieo” naley wedug Dyrektywy sektorowej rozumie wynik robót budowlanych
lub inynieryjnych, traktowanych jako cao, które moe samodzielnie spenia okrelon
funkcj ekonomiczn lub techniczn.
Ustawa Prawo zamówie publicznych, w definicji robót budowlanych zawartej
w art. 2 pkt 8, odsya nas do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Roboty budowlane definiuje art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane
w zwizku z art. 2 pkt 8 ustawy pzp.
Przez roboty budowlane, zgodnie z zapisami prawa budowlanego, naley rozumie:
1) budow, a take
2) prace polegajce na:
a) przebudowie obiektu budowlanego,
b) montau obiektu budowlanego,
c) remoncie obiektu budowlanego,
d) rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane)
Budow jest wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
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Remont (art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)
Remontem jest wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji,
przy czym dopuszczalne jest stosowanie wyrobów budowlanych innych ni uyto w stanie
pierwotnym.
Przebudowa (art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane)
Definicj przebudowy wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 63, poz. 1364).
Przez przebudow naley rozumie wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których
nastpuje zmiana parametrów uytkowych lub technicznych istniejcego obiektu budowlanego, z wyjtkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysoko, dugo, szeroko bd liczba kondygnacji; w przypadku dróg s dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagajcym zmiany granic pasa
drogowego.

OBIEKT BUDOWLANY (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)
–

budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi
(art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

Przez budynek naley rozumie obiekt budowlany trwale zwizany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
–

budowla stanowica cao techniczno-uytkow wraz z instalacjami
i urzdzeniami (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane)

Przez budowle naley rozumie kady obiekt budowlany niebdcy budynkiem lub
obiektem maej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojce maszty antenowe, wolno stojce trwale
zwizane z gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysowe lub urzdzenia
techniczne, oczyszczalnie cieków, skadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci budowlane urzdze technicznych
(kotów, pieców przemysowych, elektrowni wiatrowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci
przedmiotów skadajcych si na cao uytkow;
–

obiekt maej architektury (art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane)

Przez obiekt maej architektury naley rozumie niewielki obiekt, a w szczególnoci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrone, figury,
b) posgi, wodotrysk i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uytkowe suce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice,
hutawki, drabinki, mietniki.
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–

urzdzenie budowlane (art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane)

Przez urzdzenie budowlane naley rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem
budowlanym, zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, w tym suce oczyszczaniu lub gromadzeniu
cieków, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

5.2

Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia dla robót budowlanych opisuje si za pomoc:
–

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie
robót budowlanych, lub

–

programu funkcjonalno-uytkowego w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Program funkcjonalno-uytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje si
przeznaczenie uko czonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiaowe i funkcjonalne.

Na podstawie delegacji ustawowej (art. 31 ust. 4 ustawy pzp) Minister
Infrastruktury, który kieruje dziaem administracji rzdowej – budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa) wyda Rozporzdzenie z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie
szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U.
z dnia 16 wrzenia 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmian Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Nr 75, poz. 664), zgodnie z którym:
– dokumentacja projektowa,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
– program funkcjonalno-uytkowy
s odrbnymi opracowaniami, w których wydziela si tomy zgodnie z przyjt
systematyk podziau robót budowlanych.
W kadym tomie wszystkie strony powinny by trwale spite i opatrzone numeracj.

5.3

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bez wzgldu na tryb udzielenia zamówienia publicznego
oraz obowizek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow, jest podstawowym dokumentem opisujcym roboty budowlane.
Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajcy, biorc pod uwag tryb
udzielenia zamówienia oraz wymagania dotyczce postpowania poprzedzajce rozpoczcie
robót budowlanych wynikajce z ustawy – Prawo budowlane.
Dokumentacja projektowa obejmuje stron tytuow, która zawiera w szczególnoci:
1) nazw nadan zamówieniu przez zamawiajcego;
2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;
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3) w zalenoci od zakresu robót budowlanych objtych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót;
4) nazw i adres zamawiajcego;
5) spis zawartoci dokumentacji projektowej;
6) nazw i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujcych
czci skadowe dokumentacji projektowej oraz dat opracowania.

Spis zawartoci dokumentacji projektowej
Spis zawartoci dokumentacji projektowej zaley od trybu postpowania oraz
obowizku posiadania przez Zamawiajcego decyzji o pozwoleniu na budow.
MODEL 1 – Roboty budowlane wymagajce decyzji pozwolenia na budow:
1) projekt budowlany;
2) projekty wykonawcze;
3) przedmiar robót (nie dotyczy trybu zamówienia z wolnej rki lub wynagrodzenia ryczatowego - § 4.3 rozp.);
4) informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia (w przypadkach, gdy
jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrbnych przepisów).
MODEL 2 – Roboty budowlane nie wymagajce decyzji pozwolenia na budow:
1) plany, rysunki, inne dokumenty umoliwiajce jednoznaczne okrelenie
rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowa
i dokadnej lokalizacji ich wykonywania;
2) przedmiar robót (nie dotyczy trybu zamówienia z wolnej rki lub wynagrodzenia ryczatowego – § 4.3 rozp.);
3) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrbnymi przepisami.
MODEL 1 – skadowe dokumentacji projektowej.
Roboty budowlane mona rozpocz (art. 28 ust. 1 – Prawo budowlane) jedynie
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow, z zastrzeeniem art. 29–31.
A.

PROJEKT BUDOWLANY

Dziaalno polegajca na usudze projektowania budowlanego jest samodzieln funkcj
techniczn w budownictwie (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane).
Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
– przysuguje wycznie osobom wpisanym na list czonków waciwej izby samorzdu
zawodowego (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektów, inynierów budownictwa oraz urbanistów).
– jest moliwe wycznie na podstawie wpisu na list czonków waciwej izby
samorzdu zawodowego, potwierdzone zawiadczeniem wydanym przez t izb,
z okrelonym w nim terminem wanoci (art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).
Osoby wykonujce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie s odpowiedzialne za
(art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane):
– wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
– naleyt staranno w wykonywaniu pracy;
– jej waciw organizacj, bezpieczestwo, jako.
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Obowizkiem projektanta jest co najmniej (art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane):
–
opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
–
sporzdzenie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze
wzgldu na specyfik projektowanego obiektu budowlanego, uwzgldnianej
w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Szczegóowy zakres i form projektu budowlanego okrela, zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy Prawo budowlane, Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
Zawarto projektu budowlanego
O zakresie i treci projektu budowlanego decyduje specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego, oraz stopie skomplikowania robót budowlanych.
Zasadniczo projekt budowlany zawiera:
1)
projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, sporzdzony na aktualnej mapie,
obejmujcy:
–
okrelenie granic dziaki lub terenu,
–
usytuowanie, obrys i ukady istniejcych i projektowanych obiektów budowlanych,
–
sieci uzbrojenia terenu,
–
sposób odprowadzania lub oczyszczania cieków,
–
ukad komunikacyjny
–
ukad zieleni,
ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzdnych i wzajemnych
odlegoci obiektów, w nawizaniu do istniejcej i projektowanej zabudowy terenów
ssiednich;
UWAGA: Projekt budowlany nie zawiera projektu zagospodarowania dziaki lub
terenu dla projektu budowlanego przebudowy lub montau obiektu budowlanego,
jeeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2)
projekt architektoniczno-budowlany, okrelajcy:
–
funkcj,
–
form,
–
konstrukcj obiektu budowlanego,
–
jego charakterystyk energetyczn i ekologiczn,
–
proponowane niezbdne rozwizania techniczne, a take materiaowe,
ukazujce zasady nawizania do otoczenia, a w stosunku do obiektów uytecznoci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – równie opis dostpnoci dla osób niepenosprawnych.
UWAGA: Projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego
dla projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzdze budowlanych bd
podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeeli cao problematyki moe by przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziaki lub terenu.
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3)

4)

stosownie do potrzeb:
a)
owiadczenia waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciepa i gazu, odbioru cieków oraz o warunkach przyczenia
obiektu do sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg ldowych,
b)
owiadczenie waciwego zarzdcy drogi o moliwoci poczenia dziaki
z drog publiczn zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
w zalenoci od potrzeb:
–
wyniki bada geologiczno-inynierskich, oraz
–
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Forma projektu budowlanego:

Wszystkie strony i arkusze stanowice czci projektu budowlanego oraz zaczniki do projektu powinny by opatrzone numeracj.
Czci projektu budowlanego odrbnie oprawione oraz zaczniki powinny mie numeracj
zgodn ze spisem zawartoci tego projektu.
Projekt budowlany naley sporzdzi w czytelnej technice graficznej.
Projekt budowlany naley oprawi w okadk formatu A-4, w sposób uniemoliwiajcy jego
dekompletacj.
Dopuszcza si opraw projektu budowlanego w tomy obejmujce:
1) projekt zagospodarowania dziaki lub terenu oraz owiadczenia – w zalenoci
od potrzeb – waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,
wody, ciepa i gazu, odbioru cieków oraz o warunkach przyczenia obiektu do
sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg ldowych lub waciwego zarzdcy drogi
o moliwoci poczenia dziaki z drog publiczn zgodnie z przepisami o drogach
publicznych;
2) projekt architektoniczno-budowlany i – w zalenoci od potrzeb – wyniki
bada geologiczno-inynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektów budowlanych.
Do zamierzenia budowlanego zawierajcego wicej ni jeden obiekt budowlany mona
stosowa opraw wielotomow.
Projekt budowlany naley opracowa w jzyku polskim, stosujc zasady wymiarowania
oraz oznaczenia graficzne i literowe okrelone w Polskich Normach lub inne objanione
w legendzie.
Projekt budowlany sporzdza si w 4 egzemplarzach:
–
1 egzemplarz do archiwum waciwego organu nadzoru budowlanego;
–
1 egzemplarz dla organu wydajcego pozwolenie na budow;
–
2 egzemplarze dla inwestora.
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A.1. Projekt zagospodarowania dziaki lub terenu – jako element projektu budowlanego.
A.1.1. Opis techniczny projektu zagospodarowania dziaki lub terenu
Opis techniczny projektu zagospodarowania dziaki lub terenu okrela:
1)
przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujcego
wicej ni jeden obiekt budowlany - zakres caego zamierzenia oraz kolejno
realizacji obiektów;
2)
istniejcy stan zagospodarowania dziaki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbdnym do
uzupenienia czci rysunkowej projektu zagospodarowania dziaki lub terenu;
3)
projektowane zagospodarowanie dziaki lub terenu, w tym urzdzenia budowlane
zwizane z obiektami budowlanymi, ukad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu z przeciwpoarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztatowanie terenu
i zieleni w zakresie niezbdnym do uzupenienia czci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziaki lub terenu;
4)
zestawienie powierzchni poszczególnych czci zagospodarowania dziaki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów
i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych czci terenu niezbdnych do
sprawdzenia zgodnoci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5)
dane informujce, czy dziaka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ochronie na
podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6)
dane okrelajce wpyw eksploatacji górniczej na dziak lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujcego si w granicach terenu górniczego;
7)
informacj i dane o charakterze i cechach istniejcych i przewidywanych
zagroe dla rodowiska oraz higieny i zdrowia uytkowników projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrbnymi;
8)
inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
A.1.2. Cz rysunkowa projektu zagospodarowania dziaki lub terenu
Projekt zagospodarowania dziaki lub terenu powinien by sporzdzony na mapie w skali
dostosowanej do rodzaju i wielkoci obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniajcej
jego czytelno.
Cz rysunkowa projektu zagospodarowania dziaki lub terenu powinna przedstawia:
1)
orientacj pooenia dziaki lub terenu w stosunku do ssiednich terenów i stron
wiata;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

granice dziaki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i ukad istniejcych
i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urzdze budowlanych z nimi
zwizanych, z oznaczeniem wej i wjazdów oraz liczby kondygnacji,
charakterystycznych rzdnych, wymiarów i wzajemnych odlegoci obiektów
budowlanych i urzdze budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawizaniu do
istniejcej zabudowy terenów ssiednich, rodzaj i zasig uciliwoci, zasig
obszaru ograniczonego uytkowania, ukad komunikacji wewntrznej przedstawiony w nawizaniu do istniejcej i projektowanej komunikacji zewntrznej,
okrelajcy ukad dróg wewntrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miar potrzeby przekroje oraz profile elementów
tego ukadu, charakterystyczne rzdne i wymiary;
uksztatowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejcego,
a w razie potrzeby charakterystyczne rzdne i przekroje pionowe terenu;
Dane, o których mowa mog by zamieszczone na dodatkowych rysunkach,
jeeli poprawi to czytelno projektu zagospodarowania dziaki lub terenu.
W razie koniecznoci przedstawienia ukadu sieci, przewodów i urzdze
instalacji zewntrznych na oddzielnych rysunkach, naley do projektu zaczy
zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia dziaki lub terenu.
uksztatowanie zieleni, z oznaczeniem istniejcego zadrzewienia podlegajcego
adaptacji lub likwidacji, oraz ukad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej,
a w razie potrzeby charakterystyczne rzdne i przekroje pionowe terenu;
urzdzenia przeciwpoarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielko
róde, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów
stray poarnej oraz charakterystyczne rzdne i wymiary;
ukad sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyczami do
odpowiednich sieci zewntrznych i wewntrznych oraz urzdze budowlanych,
w tym: wodocigowych, uj wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub sucych do oczyszczania cieków, oraz okrelajcy
sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbdnych profili podunych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzdnych,
wymiarów i odlegoci, wraz z usytuowaniem przyczy, urzdze i punktów
pomiarowych;
ukad linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwizanych z nim urzdze technicznych, przedstawiony w powizaniu z sieciami
zewntrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzdnych w miar potrzeby, przyczenia
do sieci zewntrznych i zczy z instalacj obiektów budowlanych oraz
charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów;
w razie potrzeby rezerw i podzia terenu wynikajcy z programu caego zamierzenia budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;
granice obszaru terenu zamknitego i zewntrznych stref ochronnych, na którym
znajduj si obiekty budowlane suce obronnoci i bezpieczestwu pastwa
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A.2. Projekt architektoniczno-budowlany – jako element projektu budowlanego.
A.2.1. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego okrela:
1)
przeznaczenie i program uytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalenoci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególnoci:
kubatur, zestawienie powierzchni, wysoko i dugo;
2)
form architektoniczn i funkcj obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczajcej zabudowy oraz sposób spenienia wymaga,
o których mowa w art. 5 ust. 1;
3)
ukad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zaoenia przyjte do oblicze konstrukcji, w tym dotyczce obcie, oraz podstawowe wyniki tych oblicze, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych - wyniki ewentualnych bada dowiadczalnych, rozwizania
konstrukcyjno-materiaowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,
kategori geotechniczn obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpywami eksploatacji górniczej, rozwizania
konstrukcyjno-materiaowe wewntrznych i zewntrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do
opisu technicznego naley doczy ocen techniczn obejmujc, w uzasadnionych wypadkach, take ocen aktualnych warunków geologiczno-inynierskich
i stan posadowienia obiektu budowlanego;
4)
w stosunku do obiektu uytecznoci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbdnych do korzystania
z tego obiektu przez osoby niepenosprawne, w szczególnoci poruszajce si na
wózkach inwalidzkich;
5)
w stosunku do obiektu usugowego, produkcyjnego lub technicznego –
podstawowe dane technologiczne oraz wspózalenoci urzdze i wyposaenia
zwizanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwizaniami budowlanymi;
6)
w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwizania budowlane
i techniczno-instalacyjne, nawizujce do warunków terenu wystpujcych
wzdu jego trasy, oraz rozwizania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgldów bezpieczestwa, z uwzgldnieniem wymaganych stref
ochronnych;
7)
rozwizania zasadniczych elementów wyposaenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajce uytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególnoci instalacji i urzdze budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a take sposób powizania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewntrznymi i punkty pomiarowe, zaoenia przyjte do
oblicze instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkoci urzdze budowlanych;
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8)

9)

10)

rozwizania i sposób funkcjonowania zasadniczych urzdze instalacji technicznych, w tym przemysowych i ich zespoów tworzcych cao technicznouytkow, decydujc o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,
w tym charakterystyk i odnone parametry instalacji i urzdze technologicznych, majcych wpyw na architektur, konstrukcj, instalacje i urzdzenia
techniczne zwizane z tym obiektem;
charakterystyk energetyczn obiektu budowlanego, z wyjtkiem obiektów
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okrelajc w zalenoci od potrzeb:
a)
bilans mocy urzdze elektrycznych oraz zuywajcych inne rodzaje
energii, stanowicych jego stae wyposaenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzdze sucych do celów technologicznych
zwizanych z przeznaczeniem obiektu,
b)
w stosunku do budynku wyposaonego w instalacje grzewcze lub
chodnicze - waciwoci cieplne przegród zewntrznych, w tym cian
penych oraz drzwi, wrót, a take przegród przezroczystych i innych,
c)
parametry sprawnoci energetycznej instalacji grzewczej i innych
urzdze majcych wpyw na gospodark ciepln obiektu budowlanego,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d)
dane wykazujce, e przyjte w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwizania budowlane i instalacyjne speniaj wymagania dotyczce
oszczdnoci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujce wpyw obiektu budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
ssiednie pod wzgldem:
a)
zapotrzebowania i jakoci wody oraz iloci, jakoci i sposobu odprowadzania cieków,
b)
emisji zanieczyszcze gazowych, w tym zapachów, pyowych i pynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloci i zasigu rozprzestrzeniania si,
c)
rodzaju i iloci wytwarzanych odpadów,
d)
emisji haasu oraz wibracji, a take promieniowania, w szczególnoci
jonizujcego, pola elektromagnetycznego i innych zakóce, z podaniem
odpowiednich parametrów tych czynników i zasigu ich rozprzestrzeniania si,
e)
wpywu obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchni
ziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne,
oraz wykaza, e przyjte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwizania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj lub eliminuj wpyw obiektu
budowlanego na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrbnymi przepisami;
11)
warunki ochrony przeciwpoarowej okrelone w odrbnych przepisach.
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A.2.2. Cz rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
Cz rysunkowa powinna by sporzdzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru
obiektu budowlanego oraz stopnia dokadnoci oznacze graficznych na rysunkach, jednak
nie mniejszej ni:
1) 1:200 dla obiektów budowlanych o duych rozmiarach;
2) 1:100 dla pozostaych obiektów budowlanych i wydzielonych czci obiektów
wymienionych w pkt 1;
3) 1:50 dla wydzielonych czci obiektów budowlanych podlegajcych przebudowie
lub rozbudowie oraz czci obiektów skomplikowanych i o maych
rozmiarach.
Wyjtek:
W stosunku do obiektu budowlanego liniowego naley dobiera skale
rysunków dostosowane do dugoci obiektu i umoliwiajce odwzorowanie obiektu z dokadnoci zapewniajc czytelno projektu
budowlanego
W przypadku projektu budowlanego obiektu liniowego cz rysunkow naley dostosowa
odpowiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.
Cz rysunkowa powinna by zaopatrzona w niezbdne oznaczenia graficzne i wyjanienia
opisowe umoliwiajce jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego.
Cz rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna wyrónia graficznie
stan istniejcy
Cz rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna przedstawia:
1)
elewacje w liczbie dostatecznej do wyjanienia formy architektonicznej obiektu
budowlanego oraz jego wygldu zewntrznego ze wszystkich widocznych stron,
z okreleniem graficznym lub opisowym na rysunku wykoczeniowych
materiaów budowlanych i kolorystyki elewacji;
2)

rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym
widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego – przekroje
normalne i podune (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach
obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:
a)
ukadu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,
b)
rozwiza budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego
powizania z podoem oraz przylegymi obiektami budowlanymi,
c)
pooenia sytuacyjno-wysokociowego i skrajnych parametrów instalacji
i urzdze technologicznych, zwizanych lub majcych wpyw na
konstrukcj obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urzdze
oraz bezpieczestwo ich uytkowania,
d)
budowli przemysowych i innych tworzcych samonon cao
techniczno-uytkow, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, niezbdnych wymiarów, w tym zewntrznych w rzucie poziomym i pionowym,
z nawizaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewntrznych obiektu
budowlanego, w szczególnoci pomieszcze, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a take instalacji oraz gabarytów (obrysu)
urzdze technologicznych, o których mowa w lit. c,

138
3)

4)

5)

w stosunku do budynku ogrzewanego - rozwizania konstrukcyjno-materiaowe
przegród zewntrznych wraz z niezbdnymi szczegóami budowlanymi,
majcymi wpyw na waciwoci cieplne i szczelno przegród, jeeli ich
odwzorowanie nie byo wystarczajce na rysunkach, o których mowa w pkt 2;
podstawowe urzdzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich
czci, jeeli ich odwzorowanie nie byo wystarczajce na rysunkach, o których
mowa w pkt 2;
zasadnicze elementy wyposaenia technicznego, ogólnobudowlanego, umoliwiajcego uytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
a)
instalacje oraz urzdzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne
i gazowe,
b)
instalacje i urzdzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz
instalacj piorunochronn, instalacje i urzdzenia budowlane ochrony
przeciwpoarowej okrelone w przepisach odrbnych, wraz ze sposobem
powizania instalacji obiektu budowlanego bezporednio z sieciami
(urzdzeniami) zewntrznymi albo z instalacjami zewntrznymi na
zagospodarowywanym terenie oraz zwizanymi z nimi urzdzeniami
technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu
budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów
lub przedstawione na odrbnych rysunkach.
B.

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegóowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego.
(Dz. U. z 16 wrzenia 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)
Projekt wykonawczy uzupenia i uszczegóawia projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokadnoci niezbdnym do sporzdzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawc i realizacji robót budowlanych.
Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzgldniajcej specyfik zamawianych
robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjanieniami
opisowymi, które dotycz:
1)
czci obiektu;
2)
rozwiza budowlano-konstrukcyjnych i materiaowych;
3)
detali architektonicznych oraz urzdze budowlanych;
4)
instalacji i wyposaenia technicznego
– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajce dla
potrzeb, o których mowa wyej.
Projekt wykonawczy, w zalenoci od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowicych
przedmiot zamówienia, dotyczy:
1)
przygotowania terenu pod budow;
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2)

robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich czci oraz robót w zakresie inynierii ldowej i wodnej wcznie
z robotami wykoczeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;
3)
robót w zakresie instalacji budowlanych;
4)
robót zwizanych z zagospodarowaniem terenu.
Wymagania dotyczce formy projektów wykonawczych przyjmuje si odpowiednio jak dla
projektu budowlanego.
C.

INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
„Informacja” jest odrbnym opracowaniem, w którym wydziela si nastpujce czci:
C.1. Strona tytuowa
Strona tytuowa zawiera (§ 2 ust.2 rozp.)
1.
Nazw i adres obiektu budowlanego;
2.
Imi i nazwisko lub nazw inwestora oraz jego adres;
3.
Imi i nazwisko oraz adres projektanta, sporzdzajcego informacj.
C.2. Cze opisowa
Cze opisowa zawiera (§ 2 ust.3 rozp.):
1.
Zakres robót dla caego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji
poszczególnych obiektów;
2.
Wykaz istniejcych obiektów budowlanych;
3.
Wskazanie elementów zagospodarowania dziaki lub terenu, które mog stwarza zagroenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;
4.
Wskazanie dotyczce przewidywanych zagroe wystpujcych podczas realizacji robót budowlanych, okrelajce skal i rodzaje zagroe oraz miejsce czas
ich wystpienia;
5.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracowników przed przystpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
6.
Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczn i sprawn komunikacj, umoliwiajc szybk ewakuacje na
wypadek poaru, awarii i innych zagroe.
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D.

PRZEDMIAR ROBÓT

Definicja przedmiaru robót:
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okrelenia metod
i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (§ 1 ust. 2 pkt 6 – Dz. U. z dnia 8.06.2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Przedmiar robót – opracowanie zawierajce zestawienie przewidywanych do
wykonania robót w kolejnoci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegóowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajcych
szczegóowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek miar robót
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót
lub jednostkowych nakadów rzeczowych.
Zakres przedmiaru robót:
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegóowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego – (§ 6 ust. 1 rozp.).
(Dz. U. z 16.09.2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm. Dz. U. z 29.04.2005 r. Nr 75, poz. 664).
Przedmiar robót – powinien zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robót podstawowych w kolejnoci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegóowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegóowy opis
oraz wskazaniem waciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.
Dokumentacja projektowa, suca opisowi przedmiotu zamówienia, moe nie
obejmowa przedmiaru robót, jeeli zamówienie na roboty budowlane, jest udzielane
w trybie zamówienia z wolnej rki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjto zasad
wynagrodzenia ryczatowego.
MODEL 2 – skadowe dokumentacji projektowej
Roboty budowlane nie wymagajce decyzji o pozwoleniu na budow mog wymaga
zgoszenia (art. 30 – Prawo budowlane).
Zgoszenia naley dokona przed terminem zamierzonego rozpoczcia robót budowlanych.
Do wykonywania robót budowlanych mona przystpi, jeeli w terminie 30 dni od dnia
dorczenia zgoszenia waciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie póniej
ni po upywie 2 lat od okrelonego w zgoszeniu terminu ich rozpoczcia.
Dla robót budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na budow dokumentacja
projektowa skada si w szczególnoci z:
1)
planów, rysunków, innych dokumentów umoliwiajcych jednoznaczne okrelenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowa i dokadnej lokalizacji ich wykonywania;
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2)

przedmiarów (nie dotyczy trybu zamówienia z wolnej rki lub wynagrodzenia
ryczatowego);
3)
projektów, pozwole, uzgodnie i opinii wymaganych odrbnymi przepisami.
Dla robót budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na budow zlecanych w trybie
zamówienia z wolnej rki przykadowa dokumentacja projektowa moe skada si z:
1)
protokóu koniecznoci robót lub protokóu typowania robót;
2)
rysunków, planów lub innych dokumentów umoliwiajcych jednoznaczne
okrelenie robót budowlanych podstawowych oraz ich lokalizacj.
Plany, rysunki lub inne dokumenty umoliwiajce jednoznaczne okrelenia robót
budowlanych oraz protokoy koniecznoci robót lub protokoy typowania robót powstaj
najczciej podczas okresowej kontroli, przeprowadzanej na podstawie prawnej art. 62
ust. 1 ustawy Prawo budowlane lub podczas normalnej eksploatacji obiektu budowlanego
i wynikych z tego obowizków waciciela lub zarzdcy.
Waciciel lub zarzdca obiektu budowlanego jest obowizany (art. 61 – Prawo
budowlane) utrzymywa i uytkowa obiekt budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa obiekt budowlany w naleytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajc do nadmiernego pogorszenia jego waciwoci
uytkowych i sprawnoci technicznej, w szczególnoci w zakresie okrelonym art. 5 ust. 2 –
Prawo budowlane (istotne zmiany w zakresie obowizków waciciela lub zarzdcy
wprowadzia ustawa z dnia 10 maja 2007 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane).

5.4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych.

Postanowienia ustawy wprowadzajce obowizek opracowania przez zamawiajcego
dokumentu „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” (ST),
nawizuj do zapisów dyrektyw (zacznik XXI do Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówie przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usug pocztowych lub zacznik VI do Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi, które w przypadku zamówie
publicznych na roboty, oznaczaj cao zalece technicznych zawartych w szczególnoci
w dokumentacji zamówienia, okrelajcych wymagane cechy materiau, produktu lub
dostawy w sposób pozwalajcy na opisanie materiau, produktu lub dostawy zgodnie z ich
przeznaczeniem przez instytucj zamawiajc.
Charakterystyka ta obejmuje poziomy oddziaywania na rodowisko, dostosowanie do
potrzeb wszystkich uytkowników (w tym dostpno dla osób niepenosprawnych) oraz
ocen zgodnoci, funkcjonalno, bezpieczestwo lub wymiary, w tym procedury dotyczce
zapewnienia jakoci, terminologi, symbole, testy i metody testowania, opakowanie,
znakowanie i etykietowanie oraz procesy i metody produkcji. Obejmuje ona równie zasady
dotyczce projektowania i kosztorysowania, warunki testowania, kontroli i odbioru
obiektów budowlanych, metod i technik budowy oraz wszelkie pozostae warunki technicznych, które instytucja zamawiajca moe okreli, na mocy przepisów ogólnych lub
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szczególnych, w odniesieniu do ukoczonych obiektów budowlanych oraz materiaów lub
czci, z których s one wykonane.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi
opracowania zawierajce w szczególnoci zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych, waciwoci materiaów, sposobu wykonania i oceny prawidowoci
wykonania poszczególnych robót, które s niezbdne do okrelenia standardu i jakoci
wykonania robót.
Specyfikacje Techniczne, w rozumieniu ustawy, s dokumentem okrelajcym
warunki umowy midzy zamawiajcym i wykonawc robót, które maj spenia nastpujce
podstawowe zadania:
1)

okrela, czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako efektu kocowego
jego prac (w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej) i w jaki sposób mona sprawdzi poprawno wykonania
robót przy odbiorze,

2)

zobowiza wykonawc do przeprowadzenia rónego rodzaju kontroli w trakcie
prowadzenia robót, które zapewniyby wymagany poziom jakoci wykonania
robót,

3)

stanowi podstaw do wyceny robót,

4)

okreli warunki techniczne wykonania i odbioru robót,

W celu spenienia tych zada Specyfikacje Techniczne (ST) powinny okrela:
1)

wymagane waciwoci materiaów i wyrobów oraz sposób kontroli tych
waciwoci w warunkach budowy,

2)

reguy, jakie powinny by przestrzegane przy wykonywaniu robót, szczególnie
w odniesieniu do tych robót, które nie s szczegóowo opisane w projekcie,

3)

jakie roboty szczególnie wane stanowi „sabe punkty” przy wykonaniu caego
zadania i w jaki sposób mona kontrolowa jako ich wykonania.

W wietle podanych sformuowa specyfikacje powinny zawiera zarówno techniczne, jak i ekonomiczne aspekty wykonania umowy (zamówienia publicznego) oraz mog
odnosi si do caego procesu budowlanego od projektowania do wykonania obiektu
budowlanego, chocia w praktyce najwaniejsze s specyfikacje zwizane z wykonaniem
robót. Na uwag zasuguje wyra ne podkrelenie, e powinny by one opracowane poprzez
nawizanie do istniejcych norm, których postanowienia po formalnym przywoaniu
w projekcie staj si obligatoryjne.
Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
zosta wskazany w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r.
w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzenia 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmian Dz. U. z dnia 29 kwietnia
2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Zamawiajcy opracowuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych w zalenoci od stopnia skomplikowania robót, jako:
–
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych rozumianych
jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu s moliwe do odebrania pod
wzgldem iloci i wymogów jakociowych oraz uwzgldniaj przyjty stopie
scalenia robót, lub
–
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rodzajów robót wg przyjtej
systematyki, lub
–
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru grup robót.
Obowizkiem opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objta jest budowa lub remont (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane)
i naley je opracowa z uwzgldnieniem podziau szczegóowego wedug Wspólnego
Sownika Zamówie, okrelajc w nich co najmniej:
1)
roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budow;
2)
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich czci oraz roboty w zakresie inynierii ldowej i wodnej;
3)
roboty w zakresie instalacji budowlanych;
4)
roboty wykoczeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
W przypadku robót budowlanych polegajcych na remoncie obiektu budowlanego,
powyszy ukad grup robót naley zastosowa odpowiednio.
Dopuszcza si– w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
– ujcie wymaga wspólnych, dotyczcych robót budowlanych objtych przedmiotem
zamówienia.
Zawarto specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Zawartoci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
jest co najmniej:
1)

cz ogóln, która powinna obejmowa:
a)
nazw nadan zamówieniu przez zamawiajcego,
b)
przedmiot i zakres robót budowlanych,
c)
wyszczególnienie i opis prac towarzyszcych i robót tymczasowych,
Omówienie w dalszej czci ksiki – na str. 145
d)
informacje o terenie budowy zawierajce wszystkie niezbdne dane istotne
z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych,
– zabezpieczenia interesów osób trzecich,
– ochrony rodowiska,
– warunków bezpieczestwa pracy,
– zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
– warunków dotyczcych organizacji ruchu,
– ogrodzenia,
– zabezpieczenia chodników i jezdni,
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e)

f)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

w zalenoci od zakresu robót budowlanych objtych przedmiotem
zamówienia nazwy i kody:
– grup robót,
– klas robót,
– kategorii robót,
okrelenia podstawowe, zawierajce definicje poj i okrele nigdzie
wczeniej nie zdefiniowanych, a wymagajcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

wymagania dotyczce waciwoci wyrobów budowlanych oraz niezbdne
wymagania zwizane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skadowaniem i kontrol jakoci – poszczególne wymagania odnosi si
do postanowie norm;
wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezbdnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z zaoon jakoci;
wymagania dotyczce rodków transportu;
wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykoczenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegóów
technologicznych oraz niezbdne informacje dotyczc odcinków robót
budowlanych , przerw i ogranicze a take wymagania specjalne;
opis dziaa zwizanych z kontrol, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawizaniu do dokumentów odniesienia;
wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robót;
opis sposobu odbioru robót budowlanych;
opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszcych;
Naley poda warunki okrelajce sposób rozliczenia robót tymczasowych
i prac towarzyszcych. Jako podstaw do rozliczenia przyjmuje si
wymiary podane w dokumentacji lub okrelone na podstawie obmiaru.
dokumenty odniesienia – dokumenty bdce podstaw do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Naley wyszczególni dokumenty stanowice podstaw do wykonania
robót w tym: wszystkie elementy dokumentowania projektowej (z uwzgldnieniem projektu organizacji robót, harmonogramu robót, planu jakoci,
planu bezpiecze stwa robót, procedur i instrukcji technologicznych),
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Prace towarzyszce i roboty tymczasowe
Ustawodawca, definiujc pojcia prac towarzyszcych i robót tymczasowych,
ogranicza si do stwierdzenia w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzenia 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 ze zm.), e przez:
– prace towarzyszce naley rozumie prace niezbdne do wykonania robót
podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (§ 14 ust. 2 rozp.)
– roboty tymczasowe naley rozumie roboty, które s projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s
przekazywane zamawiajcemu i s usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, z wyczeniem przypadków, gdy istniej uzasadnione
podstawy do ich odrbnego rozliczania (§ 9 ust. 2 rozp.).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest – zgodnie
z art. 31 ust. 1 ustawy pzp – opisem przedmiotu zamówienia dla wykonania
robót budowlanych Opis ten, zgodnie z art. 29 ustawy pzp, ma by:
/…/ … jednoznaczny i wyczerpujcy, za pomoc dostatecznie
dokadnych i zrozumiaych okrele , uwzgldniajc wszystkie
wymagania i okolicznoci mogce mie wpyw na
sporzdzenie oferty. /…/
Czyli poprzez Specyfikacje techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiajcy ma obowizek wypeni zapisy ustawowe w zakresie art. 36 ust. 1
pkt 3 ustawy pzp tj. zapisy dotyczce obowizkowej treci SIWZ:
/…/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
zawiera co najmniej „… opis przedmiotu zamówienia …” …/.
Reasumujc, wyszczególnienie i opis (wskazane w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) rozp.)
prac towarzyszcych i robót tymczasowych musi by sporzdzony z naleyt
starannoci pod rygorem okrelonym zapisami art. 140 ust. 3 ustawy pzp:
/…/ Umowa jest niewana w czci wykraczajcej poza
okrelenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. /…/
Do prac towarzyszcych zalicza si w szczególnoci m. in.:
–
–
–
–

geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,
utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzdze placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzdów,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

dziaania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
owietlenie i ogrzewanie pomieszcze pracowniczych,
doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
dostarczenie materiaów eksploatacyjnych,
utrzymywanie drobnych urzdze i narzdzi,
przewóz materiaów do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robót przed wod odpadow,
usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszcze,
wynikajcych z robót wykonywanych przez wykonawc,
wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie
koniecznoci naley uzyska zgod na wycink drzew,
prace geodezyjne zwizane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu,
niwelacja terenu,
obsuga geodezyjna, odtworzenie punktów wysokociowych,
inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja
techniczna obiektów znajdujcych si w strefie wpywu pracy cikiego
sprztu,
odbudowa terenów zielonych i maej architektury, przywrócenie terenu
do stanu pierwotnego,
wykonanie tablic pamitkowych dotyczcym dziaa informacyjnych
i promocyjnych przedsiwzi Funduszu Spójnoci itp.

Do robót tymczasowych zalicza si w szczególnoci:
–

–
–
–
–
–
–
–
–

nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsibiorstwa
w ramach umowy o podwykonawstwie (Powiatowe Zarzdy Dróg;
Rejony Energetyczne; Telekomunikacja Polska S.A.; Zarzdy
Gospodarki Wodnej; Zarzdy Melioracji i Urzdze Wodnych;
Dyrekcj Lasów Pastwowych i inne),
zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanaów, kamieni
granicznych, drzew, rolin itp.,
wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,
wykonanie i monta znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego
projektu organizacji ruchu,
wykonanie niezbdnych dróg tymczasowych,
uoenie kadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacj
wietln,
wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót
wykopkowych,
przejcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,
oznakowanie robót w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowizujcymi przepisami.
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Forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegóowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzenia
2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmian Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 664)
okrela take, e „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” s
odrbnymi opracowaniami, w których wydziela si tomy zgodnie z przyjt systematyk
podziau robót budowlanych.
W kadym tomie wszystkie strony powinny by trwale spite i opatrzone numeracj.

5.5

Program funkcjonalno-uytkowy.

Program funkcjonalno-uytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym
podaje si przeznaczenie ukoczonych robót budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiaowe i funkcjonalne.
art. 31 ust. 3 ustawy pzp
Celem sporzdzenia Programu funkcjonalno-uytkowy jest ustalenie przez
Zamawiajcego wartoci zamówienia poprzez okrelenie planowanych kosztów prac
projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych oraz umoliwienie wykonawcy
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Dokument ten powstaje bowiem w przypadku, gdy wykonawca ma zaprojektowa i wykona roboty budowlane.
Program funkcjonalno-uytkowy w swoim zakresie i formie zosta okrelony
w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegóowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zm.). Program funkcjonalno-uytkowy zawiera:
1)
stron tytuow obejmujc w szczególnoci:
a)
nazw, adres przedsiwzicia, którego dotyczy program funkcjonalnouytkowy,
b)
imi i nazwisko lub nazw inwestora oraz jego adres,
c)
imiona i nazwiska osób opracowujcych program funkcjonalno-uytkowy,
d)
spis zawartoci programu funkcjonalno-uytkowego;
2)
cze opisow obejmujc:
a)
opis ogólny przedmiotu zamówienia,
b)
wymagania zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zwaszcza wymagania:
– wynikajce z lokalizacji;
– dotyczce standardu technicznego i uytkowego;
– technologiczne;
– architektoniczno- estetyczne;
– funkcjonalne;
– zaopatrzenia w media;
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3)

cz programow obejmujc w szczególnoci:
a)
powierzchnie uytkowe poszczególnych pomieszcze,
b)
sum powierzchni uytkowych,
c)
wska niki funkcjonalne, w tym wska nik okrelajcy udzia powierzchni
przeznaczonej na komunikacj wewntrzn w powierzchni netto,
d)
inne powierzchnie, jeli nie s pochodn powierzchni uytkowej
i wska ników funkcjonalnych,
e)
okrelenie wielkoci moliwych przekrocze lub pomniejszenia przyjtych parametrów powierzchni;

4)

cz informacyjn obejmujc w szczególnoci:
a)
niezbdne do przestrzegania przepisy prawne i normy zwizane z realizacj,
b)
ograniczenia finansowe i czasowe dotyczce przedmiotu zamówienia,
c)
istniejce opinie, decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy, raporty, operaty i inne
dokumenty istotne dla prawidowej oceny zadania,
d)
wstpny harmonogram przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Szacowanie wartoci zamówienia publicznego.
Sposób obliczania wartoci szacunkowej zamówienia jest spraw kluczow dla
stwierdzenia koniecznoci stosowania ustawy; poniewa ustaw stosuje si wycznie
wobec zamówie o wartoci szacunkowej przekraczajcej okrelone wartoci.
Do kwot nie przekraczajcych ustawowych wartoci progowych, ustawy pzp nie
stosuje si, co oznacza, e Zamawiajcy powinien posiada wasny regulamin
wydatkowania rodków finansowych. Zamawiajcy moe w tym celu wykorzystywa formy okrelone ustaw pzp (stosujc – po ich adaptacji – druki ustawowe).
Propozycja taka jest o tyle wskazane, e stosowanie jednolitych form spowoduje
wikszy profesjonalizm sub Zamawiajcego.
Warto zamówienia nie jest zdefiniowana w art. 2 ustawy pzp, który zawiera podstawowy
sownik poj.
Podstaw ustalenia wartoci zamówienia jest cakowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usug, ustalone
przez zamawiajcego z naleyt starannoci.
art. 32 ust. 1 ustawy pzp.
Zaleno pomidzy cen (art. 2 pkt 1 ustawy pzp), a wartoci zamówienia przedstawia si
wic nastpujco:

Cena = Warto zamówienia + Podatek VAT
Wszelkie dalsze odniesienia odnonie ceny (np. kryterium) lub wartoci zamówienia bd
wycznie rozumienie wedug powyszej zalenoci.
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Ogólne, wybrane zasady szacowania wartoci zamówienia:
1.
Zamawiajcy nie moe w celu uniknicia stosowania przepisów ustawy dzieli
zamówienia na czci lub zania jego wartoci.
2.
Jeeli zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, to przy
ustalaniu wartoci zamówienia uwzgldnia si warto zamówie uzupeniajcych.
3.
Jeeli zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych albo
udziela zamówienia w czciach, z których kada stanowi przedmiot odrbnego
postpowania, to wartoci zamówienia jest czna warto poszczególnych
czci zamówienia.
4.
Jeeli wyodrbniona jednostka organizacyjna zamawiajcego posiadajca
samodzielno finansow udziela zamówienia zwizanego z jej wasn
dziaalnoci, to warto udzielanego zamówienia ustala si odrbnie od
wartoci zamówie udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego
zamawiajcego posiadajce samodzielno finansow.
Przez jednostk organizacyjn posiadajc samodzielno finansow
naley rozumie jednostk bez osobowoci prawnej prowadzc
wyodrbnion gospodark finansow, posiadajc zdolno planowania
(jednostki sektora publicznego) lub zdolno bilansow w rozumieniu
przepisów ustawy o rachunkowoci.
5.
Wartoci dynamicznego systemu zakupów jest czna warto zamówie
objtych tym systemem, których zamawiajcy zamierza udzieli w okresie
trwania dynamicznego systemu zakupów.
6.
Wartoci umowy ramowej jest czna warto zamówie, których zamawiajcy zamierza udzieli w okresie trwania umowy ramowej.
7.
Jeeli zamówienie obejmuje usugi bankowe lub inne usugi finansowe, to
wartoci zamówienia s opaty, prowizje, odsetki i inne podobne wiadczenia.
8.
Przy obliczaniu wartoci zamówienia na roboty budowlane uwzgldnia si
take warto dostaw zwizanych z wykonywaniem robót budowlanych
oddanych przez zamawiajcego do dyspozycji wykonawcy.
Szacowanie wartoci zamówienia na usugi lub dostawy powtarzajce si okresowo:
Podstaw ustalenia wartoci zamówienia na usugi lub dostawy powtarzajce si
okresowo jest czna warto zamówie tego samego rodzaju:
1)
udzielonych w terminie poprzednich 12 miesicy lub w poprzednim roku
budetowym, z uwzgldnieniem zmian ilociowych zamawianych usug lub
dostaw oraz prognozowanego na dany rok redniorocznego wska nika cen
towarów i usug konsumpcyjnych ogóem, albo
2)
których zamawiajcy zamierza udzieli w terminie 12 miesicy nastpujcych
po pierwszej usudze lub dostawie.
Zabroniony jest wybór jednej z powyej przedstawionych podstaw szacowania
wartoci zamówienia – dla usugi lub dostawy powtarzajcych si okresowo – jeeli
miaby by dokonany w celu uniknicia stosowania przepisów ustawy.
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Czas ustalenia wartoci zamówienia
Czasu ustalenia wartoci zamówienia dokonuje si w zalenoci od przedmiotu
zamówienia:
–
Jeeli przedmiotem zamówienia s dostawy lub usugi, to ustalenia wartoci
zamówienia dokonuje si nie wczeniej ni 3 miesice przed dniem wszczcia
postpowania o udzielenie zamówienia.
–
Jeeli przedmiotem zamówienia s roboty budowlane, to ustalenia wartoci
zamówienia dokonuje si nie wczeniej ni 6 miesicy przed dniem wszczcia
postpowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana okolicznoci majcych wpyw na dokonane ustalenie wartoci zamówienia,
powstaa w okresie od daty szacowania do daty wszczcia postpowania, wymusza na
Zamawiajcym – niezalenie od podanych wczeniej okresów – dokonanie zmiany
wartoci zamówienia.
Proponowane czynnoci przed wszczciem postpowania.
Osoba dokonujca wszczcia postpowania (ogoszenia lub zaproszenia) powinna
z naleyt starannoci:
–
sprawdzi prawidowo opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartoci zamówienia,
–
porówna warto zamówienia z zatwierdzonym planem wydatków jednostki,
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i planowanych na jego nabycie
rodków,
–
sprawdzi, czy ustalenia wartoci zamówienia zostao dokonane nie wczeniej
ni 3 miesice przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia,
jeeli przedmiotem zamówienia s dostawy lub usugi, oraz nie wczeniej ni
6 miesicy przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia,
jeeli przedmiotem zamówienia s roboty budowlane,
–
sprawdzi, czy po ustaleniu wartoci zamówienia, a przed wszczciem
postpowania nastpia zmiana okolicznoci majcych wpyw na dokonane
ustalenie.
Powyej wymienione czynnoci mona nazwa wewntrzn kontrol nastpcz.
Wszczynanie postpowania na podstawie bdu w szacowaniu wartoci zamówienia
lub jego opisie prowadzi do ewentualnej niemoliwo zawarcia wanej umowy, czyli
w konsekwencji – koniecznoci uniewanienia postpowania.
Specyfika szacowania wartoci zamówienia na roboty budowlane
Szacowanie wartoci zamówienia na roboty budowlane, obejmuje wszystkie uprzednio zasygnalizowane elementy (naleyta staranno, wynagrodzenie wykonawcy,
uwzgldnienie wartoci dostaw) oraz dodatkowo – obowizek sporzdzenia dokumentów okrelonych ustaw.
S to – w zalenoci od rodzaju robót budowlanych (budowa lub budowa z uprzednim
zaprojektowaniem) – kosztorys inwestorski lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.
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6.1

Kosztorys inwestorski.

Zapis art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp precyzuje, e kosztorys inwestorski stanowi podstaw
do okrelania wartoci szacunkowej zamówienia na roboty budowlane i sporzdzany jest na
etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia – naley wic
wywodzi, e sporzdzenie opisu przedmiotu zamówienia i jego szacowanie powinno
nastpowa na tym samym etapie przygotowania postpowania, a dopiero upyw
czasu (powyej 6 miesicy) lub istotne elementy majce wpyw na wyliczon warto
zamówienia stanowi podstaw do jego aktualizacji.

Kosztorys inwestorski opracowuje si metod kalkulacji uproszczonej.
Od 23 czerwca 2004 r. tj. od dnia wejcia w ycie Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389)
kosztorys inwestorski opracowuje si wycznie metod kalkulacji uproszczonej,
polegajc na obliczeniu wartoci kosztorysowej robót objtych przedmiarem robót jako
sumy iloczynów iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usug.
Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartoci kosztorysowej robót objtych
przedmiarem robót wedug wzoru:

Wk = 6 L x C j
gdzie:
Wk
L
Cj

–

–
–

warto kosztorysowa robót obejmujca warto wszystkich materiaów,
urzdze i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia;
liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
cena jednostkowa roboty podstawowej;

Cena jednostkowa – w rozumieniu rozporzdzenia – obejmuje sum kosztów bezporedniej robocizny, materiaów (cznie z kosztami zakupu) i pracy sprztu oraz kosztów
porednich i zysku, wyliczon na jednostk przedmiarow robót podstawowych.
Zwrócenia uwagi wymaga zapis, e do szacowania wartoci przyjmujemy ceny
jednostkowe bez podatku od towarów i usug, co oznacza, e efektem tak sporzdzonego kosztorysu inwestorskiego bdzie warto zamówienia, a nie wynagrodzenie
wykonawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Robot podstawow – w rozumieniu rozporzdzenia – jest minimalny zakres prac, które po
wykonaniu s moliwe do odebrania pod wzgldem iloci i wymogów jakociowych oraz
uwzgldniaj przyjty stopie zagregowania robót.

152
Roboty podstawowe zawieraj ju w sobie roboty tymczasowe tj. roboty, które s
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
nie s przekazywane zamawiajcemu i s usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, z wyczeniem przypadków, gdy istniej uzasadnione podstawy do
ich odrbnego rozliczania.
UWAGA: Do wykonania robót podstawowych mog by niezbdne prace
towarzyszce, które nie s zaliczane do robót tymczasowych w tym geodezyjne
wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszcych i robót tymczasowych musi by zawarte w czci ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ceny robót budowlanych i ich ustalanie.
Szacowanie wartoci zamówienia dla robót budowlanych jest czynnoci Zamawiajcego, determinujc zasady i procedury postpowania przy wyanianiu wykonawcy
robót budowlanych. Na etapie sporzdzania „kosztorysu inwestorskiego” oraz jego
roli i znaczenia w postpowaniu publicznego zamówienia, dochodzi czsto do nieporozumienia w zakresie pojcia tzw. „kosztorysowania robót budowlanych”. Zwizane
jest to z brakiem wyra nego rozdzielenia etapu szacowania wartoci zamówienia dla
robót budowlanych (dla celów okrelenia dalszej procedury postpowania) oraz etapu
rozliczenia robót budowlanych, czyli sposobu obliczenia przez wykonawc
skadajcego ofert ceny robót budowlanych (obowizkowy element Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp – sposób
obliczenia ceny) i sposobu rozliczenia ceny robót budowlanych (obowizkowy
element Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy
pzp – umowa w sprawie zamówienia publicznego).
Takie pojcia jak: „kosztorys ofertowy”, „kosztorysu zamienny”,
„kosztorysu dodatkowy” itp. zdefiniowane s w nieobowizujcych od
dnia 12 grudnia 2001 roku aktach wykonawczych do ustawy o cenach.
W stanie prawnym przed 12 grudnia 2001 roku, podstaw prawn ustalania cen
robót budowlanych bya ustawa z 26 lutego 1982 roku o cenach (Dz. U. z 1988 r.
Nr 27, poz. 195), która zastpia w tym zakresie Dekret z dnia 3 czerwca 1953 roku
o ustalaniu cen, opat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31 poz. 122).
Ustawa o cenach okrelaa sposób ksztatowania cen przez sprzedawców (wykonawców) i nie dotyczya kupujcych (Zamawiajcego). W swojej historii bya
wielokrotnie nowelizowana, doczekaa si 4 tekstów jednolitych i stanowia podstaw
do okrelania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakadów rzeczowych
obiektów i robót budowlanych oraz opracowywania i wydawania kosztorysowych
norm nakadów rzeczowych.
Na podstawie ustawy o cenach wydawane byy akty wykonawcze dotyczce
okrelania cen robót budowlanych i tak zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. (czyli ju po zaistnieniu pojcia
kosztorysu inwestorskiego z ustawy z 1994 roku o zamówieniach publicznych)
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w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych okrelao jednolite
dla wszystkich jednostek gospodarczych metody kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych.
Zarzdzenie wprowadzao, w zalenoci od przeznaczenia, nastpujce rodzaje
kosztorysów:
1) inwestorski – przygotowywany przez zamawiajcego, stanowicy podstaw do
ustalenia szacunkowego kosztu wykonania okrelonych robót;
2) ofertowy – przygotowywany przez wykonawc na danie zamawiajcego, po
przystpieniu wykonawcy do przetargu lub otrzymaniu od zamawiajcego
propozycji zoenia oferty na realizacj robót, stanowi podstaw do ustalenia
ceny oferty;
3) dodatkowy – przygotowywany przez wykonawc po wykonaniu robót jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych iloci robót, stanowi podstaw do ustalenia zmiany ceny ustalonej
w umowie;
4) powykonawczy – sporzdzany przez wykonawc po wykonaniu robót w celu
ustalenia wynagrodzenia za te roboty, stanowi podstaw do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty
Jednak zarzdzenie nie miao zastosowania przy sporzdzaniu kosztorysów
inwestorskich, opracowywanych dla potrzeb zamówie publicznych dla których
podstaw prawn byo i pozostao rozporzdzenie wydane na podstawie ustawy
z 1994 roku o zamówieniach publicznych.
Zarzdzenie obowizywao do dnia 2 pa dziernika 2001 r. i zostao zastpione przez
rozporzdzenie z 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów
i robót budowlanych (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2001 r. Nr 80, poz. 867).
Rozporzdzenie take miao zastosowanie do kosztorysów stanowicych kalkulacj
cen na obiekty i roboty budowlane i nadal wykonanie kosztorysu spoczywao na
wykonawcy robót budowlanych. Kosztorys okrelony rozporzdzeniem w dalszym
cigu nie suy ustaleniu wartoci zamówienia przez Zamawiajcego i nie by
sporzdzany przez Zamawiajcego.
Przedmiotowe rozporzdzenie wprowadzao, w zalenoci od przeznaczenia, nastpujce rodzaje kosztorysów:
1)
2)

3)

ofertowy – stanowicy kalkulacj ceny oferty, przygotowywany przez wykonawc przed wykonaniem robót;
zamienny – stanowicy kalkulacj dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie, przygotowywany przez wykonawc po wykonaniu robót jako propozycja
zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych
iloci jednostek przedmiarowych;
powykonawczy – stanowicy kalkulacj dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty, w przypadku gdy nie by opracowany kosztorys
ofertowy, sporzdzany przez wykonawc po wykonaniu robót.
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Dnia 12 grudnia 2001 roku wesza w ycie ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.).
Znowelizowana ustawa o cenach przestaa by podstaw prawn dla aktów
wykonawczych regulujcych zagadnienie kosztorysowania robót budowlanych.
Od 12 grudnia 2001 roku ceny robót budowlanych zostaj pojciem uregulowanym
ju wycznie w Kodeksie Cywilnym – czyli – jak si strony umówi.
Podstaw prawn do sporzdzania kosztorysu inwestorskiego stanowi (obowizujce od
23 czerwca 2004 roku) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okrelenia metod
i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (miejsce publikacji: Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389)
Zgodnie z rozporzdzeniem, podstaw do jego sporzdzania stanowi:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) zaoenia wyjciowe do kosztorysowania;
4) ceny jednostkowe robót podstawowych.
Odnonie pkt 1 i 2:
Pojcia „dokumentacja projektowa” oraz „specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych” stanowice opis przedmiotu zamówienia dla robót
budowlanych s zdefiniowane oraz dokadnie okrelone – co do swojej formy i treci
– w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie
szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzenia 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmian Dz. U. z dnia
29 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Odnonie pkt 3:
Zaoenia wyjciowe do kosztorysowania zostay zdefiniowane w przedmiotowym
rozporzdzeniu jako dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie okrelone
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, a majce wpyw na wysoko wartoci kosztorysowej.
Osoba sporzdzajca przedmiar robót powinna przeprowadzi wizj terenow
placu budowy w celu ustalenia danych technicznych, technologicznych
i organizacyjnych, nieokrelonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a majcych wpyw na
wysoko wartoci kosztorysowej.
Przykadem mog by:
– ewentualne zobowizania inwestorskie z tytuu porozumie, umów lub
partycypacji,
– konieczno utrzymania ruchu, jego ograniczenia lub zamknicia w okresie
budowy,
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–

–
–
–

wskazanie miejsca skadowania humusu oraz ewentualnego nadmiaru mas
ziemnych z wykopu lub ich poboru (przy bilansie ujemnym) oraz miejsca
wysypisk mieci i gruzu,
lokalizacji i uwarunkowa dla placu budowy lub uzupeniajcego planu
budowy, w przypadku niewystarczajcego miejsca na palcu budowy,
warunki dojazdu do placu budowy,
warunki doprowadzenia mediów na plac budowy i in.

Odnonie pkt 4:
Przy ustalaniu cen jednostkowych robót naley stosowa w pierwszej kolejnoci ceny
jednostkowe robót okrelone na podstawie danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wczeniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
Dopiero przy braku moliwoci ustalenia cen jednostkowych w przedstawiony sposób
naley skorzysta z kalkulacji szczegóowych cen jednostkowych.
Ceny jednostkowe robót podstawowych mog wic by – w przeciwiestwie do
kosztorysu inwestorskiego, który wycznie moe by opracowywany metod
kalkulacji uproszczonej – w cile okrelonych okolicznociach, ustalane kalkulacjami
szczegóowymi. Z praktycznego punktu widzenia, celu jakiemu suy kosztorys inwestorski, progów ustawowych oraz powszechnej dostpnoci publikacji okrelajcych
ceny jednostkowe robót budowlanych naley takie rozwizanie (kalkulacja
szczegóowa ceny jednostkowej roboty podstawowej) przyj wycznie do
stosowania przy okrelaniu cen nietypowych wysoce specjalistycznych robót
podstawowych.
Kosztorys inwestorski obejmuje:
1)

2)
3)
4)
5)

stron tytuow zawierajc:
a) nazw obiektu lub robót budowlanych z uwzgldnieniem nazw i kodów
Wspólnego Sownika Zamówie i podaniem lokalizacji;
b) nazw i adres zamawiajcego;
c) nazw i adres jednostki opracowujcej kosztorys;
d) imiona i nazwiska, z okreleniem funkcji osób opracowujcych kosztorys,
a take ich podpisy;
e) warto kosztorysow robót;
f) dat opracowania kosztorysu inwestorskiego.
ogóln charakterystyk obiektu lub robót, zawierajc krótki opis techniczny
wraz z istotnymi parametrami, które okrelaj wielko obiektu lub robót;
przedmiar robót;
kalkulacj uproszczon ;
tabel wartoci elementów scalonych, sporzdzon w postaci sumarycznego
zestawienia wartoci robót okrelonych przedmiarem robót, cznie z narzutami
kosztów porednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych
rodzajów robót;
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6)

zaczniki:
a) zaoenia wyjciowe do kosztorysowania;
b) kalkulacje szczegóowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakadów
rzeczowych oraz analizy wasne cen czynników produkcji i wska ników
narzutów kosztów porednich i zysku.

Kosztorys inwestorski dla jednego przedmiotu zamówienia jest jeden. Najczstszym bdem
Zamawiajcego jest tworzenie wielu kosztorysów (np. kosztorysy branowe) jednego
przedsiwzicia budowlanego, gdzie nie jest do koca wiadomo jaka jest warto
zamówienia. Strona tytuowa jest wymagana rozporzdzeniem i z jej treci powinnimy
wywodzi kogo wpisa do protokou postpowania oraz jaka jest szacowana warto
przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych.
Strona tytuowa kosztorysu inwestorskiego – przykad
[Nazwa i adres zamawiajcego]

KOSZTORYS INWESTORSKI
[Nazwa obiektu lub robót budowlanych]
[Lokalizacja robót budowlanych]
Nazwy i kody wedug Wspólnego Sownika Zamówie:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
Warto kosztorysowa robót: ....................
Spis zawartoci kosztorysu inwestorskiego:
1) Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierajca krótki opis techniczny
wraz z istotnymi parametrami, które okrelaj wielko obiektu lub robót.
2) Przedmiar robót.
3) Kalkulacja uproszczona.
Data opracowania kosztorysu inwestorskiego: ………………………………..
………………….…………………………………
Nazwa i adres jednostki opracowujcej kosztorys:
Imiona i nazwiska, z okreleniem funkcji osób opracowujcych kosztorys,
a take ich podpisy:
…………………………………………
–
……..…………………….
…………………………………………
–
……..…………………….
…………………………………………
–
……..…………………….

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz. 1217, nr 227, poz. 1658
oraz z 2007 r. nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560) w treci od 12 pa dziernika 2007 r.

DZIA I – Przepisy ogólne
Rozdzia 1 – Przedmiot regulacji
Art. 1. Ustawa okrela zasady i tryb udzielania zamówie publicznych, rodki ochrony
prawnej, kontrol udzielania zamówie publicznych oraz organy waciwe w sprawach
uregulowanych w ustawie.
Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1) cenie - naley przez to rozumie 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 pó n. zm.);
2) dostawach - naley przez to rozumie nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególnoci na podstawie umowy sprzeday, dostawy, najmu, dzierawy oraz
leasingu;
2a) dynamicznym systemie zakupów - naley przez to rozumie ograniczony w czasie
elektroniczny proces udzielania zamówie publicznych, których przedmiotem s
dostawy powszechnie dostpne nabywane na podstawie umowy sprzeday lub
usugi powszechnie dostpne;
3) kierowniku zamawiajcego - naley przez to rozumie osob lub organ, który zgodnie z obowizujcymi przepisami, statutem lub umow - jest uprawniony do
zarzdzania zamawiajcym, z wyczeniem penomocników ustanowionych przez
zamawiajcego;
4) koncesji na roboty budowlane - naley przez to rozumie zamówienia publiczne na
roboty budowlane, z tym e wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapat;
5) najkorzystniejszej ofercie - naley przez to rozumie ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofert z najnisz cen, a w przypadku zamówie publicznych w zakresie dziaalnoci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie
mona z góry opisa w sposób jednoznaczny i wyczerpujcy - ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia publicznego;
6) ofercie czciowej - naley przez to rozumie ofert przewidujc, zgodnie z treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie czci zamówienia
publicznego;
7) ofercie wariantowej - naley przez to rozumie ofert przewidujc, zgodnie z warunkami okrelonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny
ni okrelony przez zamawiajcego sposób wykonania zamówienia publicznego;
8) robotach budowlanych - naley przez to rozumie wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118), a take realizacj obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomoc dowolnych rodków, zgodnie z wymaganiami okrelonymi przez zamawiajcego;

160
9) rodkach publicznych - naley przez to rozumie rodki publiczne w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych;
9a) umowie ramowej - naley przez to rozumie umow zawart midzy zamawiajcym a jednym lub wiksz liczb wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczcych zamówie publicznych, jakie mog zosta udzielone w danym
okresie, w szczególnoci cen i, jeeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych
iloci;
10) usugach - naley przez to rozumie wszelkie wiadczenia, których przedmiotem
nie s roboty budowlane lub dostawy;
11) wykonawcy - naley przez to rozumie osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, która ubiega si o udzielenie
zamówienia publicznego, zoya ofert lub zawara umow w sprawie zamówienia
publicznego;
12) zamawiajcym - naley przez to rozumie osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej obowizan do stosowania ustawy;
13) zamówieniach publicznych - naley przez to rozumie umowy odpatne zawierane
midzy zamawiajcym a wykonawc, których przedmiotem s usugi, dostawy lub
roboty budowlane.
Art. 3. 1. Ustaw stosuje si do udzielania zamówie publicznych, zwanych dalej
„zamówieniami”, przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, ni okrelone w pkt 1, pastwowe jednostki organizacyjne nieposiadajce
osobowoci prawnej;
3) inne, ni okrelone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemajcych charakteru przemysowego
ani handlowego, jeeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezporednio lub porednio przez inny podmiot:

a)
b)
c)
d)

finansuj je w ponad 50% lub
posiadaj ponad poow udziaów albo akcji, lub
sprawuj nadzór nad organem zarzdzajcym, lub
maj prawo do powoywania ponad poowy skadu organu nadzorczego lub
zrzdzajcego;
3a) zwizki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa
w pkt 3;
4) inne ni okrelone w pkt 1-3a podmioty, jeeli zamówienie jest udzielane w celu
wykonywania jednego z rodzajów dziaalnoci, o której mowa w art. 132, a dziaalno ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wycznych albo
jeeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezporednio lub porednio przez inny podmiot wywieraj na nie dominujcy wpyw,
w szczególnoci:
a) finansuj je w ponad 50% lub
b) posiadaj ponad poow udziaów albo akcji, lub
c) posiadaj ponad poow gosów wynikajcych z udziaów albo akcji, lub
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d) sprawuj nadzór nad organem zarzdzajcym, lub
e) maj prawo do powoywania ponad poowy skadu organu zarzdzajcego;
5) inne ni okrelone w pkt 1 i 2 podmioty, jeeli cznie zachodz nastpujce okolicznoci:
a) ponad 50% wartoci udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
rodków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia s roboty budowlane obejmujce wykonanie czynnoci
w zakresie inynierii ldowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków
szkó wyszych lub budynków wykorzystywanych przez administracj publiczn lub usugi zwizane z takimi robotami budowlanymi;
6) inne, ni okrelone w pkt 1 i 2, podmioty, jeeli zamówienie jest finansowane
z udziaem rodków, których przyznanie jest uzalenione od zastosowania procedury udzielania zamówienia okrelonej w ustawie;
7) podmioty, którym podmioty okrelone w pkt 1-3a udzieliy koncesji na roboty
budowlane, w zakresie, w jakim udzielaj zamówienia w celu jej wykonania.
2. Prawami szczególnymi lub wycznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 s prawa przyznane
w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegajce na zastrzeeniu wykonywania
okrelonej dziaalnoci dla jednego lub wikszej liczby podmiotów, jeeli spenienie
okrelonych odrbnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowizku ich przyznania.
Art. 4. Ustawy nie stosuje si do:
1) zamówie udzielanych na podstawie:
a) szczególnej procedury organizacji midzynarodowej odmiennej od okrelonej
w ustawie,
b) umów midzynarodowych, których stron jest Rzeczpospolita Polska, dotyczcych stacjonowania wojsk, jeeli umowy te przewiduj inne ni ustawa procedury udzielania zamówie,
c) umowy midzynarodowej zawartej midzy Rzeczpospolit Polsk a jednym
lub wieloma pastwami niebdcymi czonkami Unii Europejskiej, dotyczcej
wdroenia lub realizacji przedsiwzicia przez strony tej umowy, jeeli umowa
ta przewiduje inne ni ustawa procedury udzielania zamówie;
2) zamówie Narodowego Banku Polskiego zwizanych z:
a) wykonywaniem zada dotyczcych realizacji polityki pieninej, a w szczególnoci
zamówie na usugi finansowe zwizane z emisj, sprzeda, kupnem i transferem papierów wartociowych lub innych instrumentów finansowych,
b) obrotem papierami wartociowymi emitowanymi przez Skarb Pastwa,
c) obsug zarzdzania dugiem krajowym i zadueniem zagranicznym,
d) emisj znaków pieninych i gospodark tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarzdzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem zota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozlicze pieninych;
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3) zamówie, których przedmiotem s:
a) usugi arbitraowe lub pojednawcze,
b) usugi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona)
d) (uchylona)
e) usugi w zakresie bada naukowych i prac rozwojowych oraz wiadczenie usug
badawczych, z wyjtkiem usug w caoci opacanych przez zamawiajcego,
zamawianych w celu prowadzenia jego wasnej dziaalnoci, których rezultaty
stanowi wycznie jego wasno,
f) dostawy i usugi, do których stosuje si art. 296 Traktatu ustanawiajcego
Wspólnot Europejsk,
g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiaów programowych
przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,
h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie wasnoci nieruchomoci oraz innych praw do nieruchomoci, w szczególnoci dzierawy i najmu,
j) usugi finansowe zwizane z emisj, sprzeda, kupnem lub transferem papierów
wartociowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególnoci zwizane z transakcjami majcymi na celu uzyskanie dla zamawiajcego rodków
pieninych lub kapitau;
4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony)
5) zamówie objtych tajemnic pastwow zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeeli wymaga tego istotny interes bezpieczestwa pastwa,
albo zamówie objtych tajemnic subow, jeeli wymaga tego istotny interes
publiczny lub istotny interes pastwa;
6) zamówie na usugi udzielane innemu zamawiajcemu, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej,
wyczne prawo do wiadczenia tych usug;
7) przyznawania dotacji ze rodków publicznych, jeeli dotacje te s przyznawane na
podstawie ustaw;
8) zamówie i konkursów, których warto nie przekracza wyraonej w zotych
równowartoci kwoty 14.000 euro;
9) (uchylony)
10) zamówie udzielanych przez podmioty wykonujce co najmniej jeden z nastpujcych rodzajów dziaalnoci:
a) udostpnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej,
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej,
c) wiadczenie publicznie dostpnych usug telekomunikacyjnych za pomoc
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub usug poczty elektronicznej za pomoc
takiej sieci
- jeeli zamówienie jest udzielane wycznie w celu wykonywania jednego z tych
rodzajów dziaalnoci;
11) nabywania dostaw, usug lub robót budowlanych od centralnego zamawiajcego
lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiajcego.
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Art. 4a. (uchylony)
Art. 5. 1. W postpowaniach o udzielenie zamówie, których przedmiotem s usugi:
1) w zakresie ochrony osób i mienia, z wyjtkiem zwizanych z konwojowaniem
pienidzy i kosztownoci,
2) socjalne,
3) hotelarskie lub restauracyjne,
4) transportu kolejowego,
5) transportu morskiego lub eglugi ródldowej,
6) prawnicze,
7) rekrutacji lub pozyskiwania personelu,
8) szkoleniowe lub edukacyjne,
9) zdrowotne,
10) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjtkiem usug kablowej sieci radiowej
i telewizyjnej,
11) detektywistyczne,
12) zwizane bezporednio z prowadzeniem gospodarki lenej
- zamawiajcy moe nie stosowa przepisów ustawy dotyczcych terminów skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub terminów skadania ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie waciwoci wykonawcy oraz innych ni dotyczce wartoci zamówienia przesanek wyboru
trybu negocjacji z ogoszeniem, negocjacji bez ogoszenia, zapytania o cen, licytacji elektronicznej, a dla zamówie okrelonych w pkt 3-12 - równie przesanek
wyboru trybu zamówienia z wolnej rki oraz obowizku informowania w tych
przypadkach Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych, zwanego dalej "Prezesem
Urzdu".
2. Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie usugi, o których mowa w ust. 1, oraz inne
usugi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje si przepisy dotyczce
tego przedmiotu zamówienia, którego wartociowy udzia w danym zamówieniu jest najwikszy.
3. Zamawiajcy nie moe w celu uniknicia procedur udzielania zamówie okrelonych
ustaw czy innych zamówie z usugami, o których mowa w ust. 1.
Art. 6. 1. Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie dostawy oraz usugi albo roboty budowlane oraz usugi, do udzielenia zamówienia stosuje si przepisy dotyczce tego przedmiotu zamówienia, którego wartociowy udzia w danym zamówieniu jest najwikszy.
2. Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacj
dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si przepisy
dotyczce dostaw.
3. Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie roboty budowlane oraz dostawy niezbdne do
ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si przepisy dotyczce robót
budowlanych.
4. Jeeli zamówienie obejmuje równoczenie usugi oraz roboty budowlane niezbdne do
wykonania usug, do udzielenia zamówienia stosuje si przepisy dotyczce usug.
Rozdzia 2 – Zasady udzielania zamówie
Art. 7. 1. Zamawiajcy przygotowuje i przeprowadza postpowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniajcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców.
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2. Czynnoci zwizane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postpowania o udzielenie zamówienia wykonuj osoby zapewniajce bezstronno i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela si wycznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 8. 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiajcy moe ograniczy dostp do informacji zwizanych z postpowaniem
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach okrelonych w ustawie.
3. Nie ujawnia si informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeeli wykonawca, nie pó niej ni w terminie
skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, zastrzeg, e nie
mog by one udostpniane. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje si odpowiednio.
Art. 9. 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeeniem wyjtków okrelonych
w ustawie, prowadzi si z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzi si w jzyku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajcy moe wyrazi zgod na zoenie
wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia, owiadcze,
oferty oraz innych dokumentów równie w jednym z jzyków powszechnie uywanych
w handlu midzynarodowym lub jzyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia s przetarg nieograniczony oraz
przetarg ograniczony.
2. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia w trybie negocjacji z ogoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogoszenia, zamówienia z wolnej rki, zapytania o cen albo
licytacji elektronicznej tylko w przypadkach okrelonych w ustawie.
Rozdzia 3 – Ogoszenia
Art. 11. 1. Ogoszenia, o których mowa w ustawie:
1) zamieszcza si w Biuletynie Zamówie Publicznych udostpnianym na stronach
portalu internetowego Urzdu Zamówie Publicznych, zwanego dalej "Urzdem";
2) publikuje si w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej, jeeli s przekazywane
Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Zamawiajcy moe drog elektroniczn zoy Prezesowi Urzdu wniosek o sprostowanie ogoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówie Publicznych, wskazujc dat
zamieszczenia ogoszenia i jego numer; sprostowanie nie moe dotyczy opisu przedmiotu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziau w postpowaniu oraz sposobu oceny
ich speniania. Prezes Urzdu niezwocznie zamieszcza w formie obwieszczenia sprostowanie w Biuletynie Zamówie Publicznych.
5. Zamawiajcy moe zamieci w Biuletynie Zamówie Publicznych ogoszenie, którego
zamieszczenie w Biuletynie ze wzgldu na warto zamówienia albo konkursu nie jest obowizkowe.
6. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory ogosze zamieszczanych w Biuletynie Zamówie Publicznych, majc na wzgldzie rodzaje ogosze oraz warto zamówienia albo konkursu.
7. Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogoszenia przekazuje si,
zgodnie z wzorami okrelonymi w rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia
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7 wrzenia 2005 r. ustanawiajcym standardowe formularze do publikacji ogosze
w ramach procedur udzielania zamówie publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 1),
jeeli warto zamówienia lub konkursu jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
8. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, kwoty wartoci zamówie oraz
konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, majc na wzgldzie obowizujce w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
Art. 12. 1. Ogoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych zamieszcza si drog elektroniczn za pomoc formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzdu.
2. Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogoszenia przekazuje si
pisemnie, faksem lub drog elektroniczn, a w przypadkach przewidzianych w ustawie drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej,
o której mowa w ust. 3 zacznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi albo w ust. 3 zacznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynujcej
procedury udzielania zamówie przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usug pocztowych, zwanej dalej "stron internetow okrelon
w dyrektywie".
3. Zamawiajcy jest obowizany udokumentowa:
1) zamieszczenie ogoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych, w szczególnoci
przechowywa dowód jego zamieszczenia;
2) publikacj ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej, w szczególnoci przechowywa dowód jego publikacji.
4. Jeeli ogoszenie opublikowane w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej zawiera
bdy polegajce na niezgodnoci tego ogoszenia z treci ogoszenia przekazanego do
publikacji, zamawiajcy niezwocznie przesya sprostowanie ogoszenia Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Zamawiajcy moe przekaza Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
ogoszenie, którego publikacja ze wzgldu na warto zamówienia lub konkursu nie jest
obowizkowa.
Art. 13. 1. Zamawiajcy po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie
z obowizujcymi zamawiajcego przepisami, statutem lub umow, a w przypadku zamawiajcych, którzy nie sporzdzaj planu finansowego - raz w roku, moe przekaza Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieci na wasnej stronie internetowej w miejscu wyodrbnionym dla zamówie, zwanym dalej "profilem nabywcy",
wstpne ogoszenie informacyjne o planowanych w terminie nastpnych 12 miesicy
zamówieniach lub umowach ramowych, których warto:
1) dla robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwot okrelon w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze o zamówieniach na roboty budowlane Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich;
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2) zsumowana dla dostaw o wartoci równej lub przekraczajcej kwoty okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach danej grupy okrelonej w rozporzdzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sownika Zamówie CPV
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562, Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z pó n. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Sownikiem
Zamówie", jest równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto kwoty
750.000 euro;
3) zsumowana dla usug o wartoci równej lub przekraczajcej kwoty okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach kategorii 1-16 okrelonej w zaczniku nr 3 do Wspólnego Sownika Zamówie, jest równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto kwoty 750.000 euro.
2. Ogoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiajcy moe zamieci w profilu nabywcy po
przekazaniu ogoszenia o profilu nabywcy Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej okrelonej w dyrektywie.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do planowanych zamówie na usugi, o których mowa
w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówie udzielanych w trybie innym ni przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem lub dialog konkurencyjny.
DZIA II – Postpowanie o udzielenie zamówienia
Rozdzia 1 – Zamawiajcy i wykonawcy
Art. 14. Do czynnoci podejmowanych przez zamawiajcego i wykonawców w postpowaniu o udzielenie zamówienia stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z pó n. zm.), jeeli przepisy ustawy nie stanowi inaczej.
Art. 15. 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiajcy.
2. Zamawiajcy moe powierzy przygotowanie lub przeprowadzenie postpowania
o udzielenie zamówienia wasnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, dziaaj jako penomocnicy zamawiajcego.
Art. 15a. 1. Centralny zamawiajcy moe przygotowywa i przeprowadza postpowania
o udzielenie zamówienia, udziela zamówie lub zawiera umowy ramowe na potrzeby
zamawiajcych z administracji rzdowej, jeeli zamówienie jest zwizane z dziaalnoci
wicej ni jednego zamawiajcego.
2. Zamawiajcy z administracji rzdowej mog udziela zamówie na podstawie umowy
ramowej zawartej przez centralnego zamawiajcego, jeeli umowa ramowa to przewiduje.
3. Centralny zamawiajcy moe dokonywa czynnoci, o których mowa w ust. 1, równie
na potrzeby innych zamawiajcych.
4. Prezes Rady Ministrów moe wskaza centralnego zamawiajcego sporód organów
administracji rzdowej lub jednostek organizacyjnych podlegych tym organom lub przez
nie nadzorowanych.
5. Prezes Rady Ministrów, wskazujc centralnego zamawiajcego, moe, w drodze zarzdzenia, poleci zamawiajcym z administracji rzdowej nabywanie okrelonych rodzajów zamówie od centralnego zamawiajcego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiajcego oraz udzielanie zamówie na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiajcego, a take okreli zakres informacji przekazywanych centralnemu zama-
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wiajcemu przez tych zamawiajcych, niezbdnych do przeprowadzenia postpowania, oraz
sposób wspódziaania z centralnym zamawiajcym.
6. Przepisy dotyczce zamawiajcego stosuje si odpowiednio do centralnego zamawiajcego.
Art. 16. 1. Zamawiajcy mog wspólnie przeprowadzi postpowanie i udzieli zamówienia, wyznaczajc sporód siebie zamawiajcego upowanionego do przeprowadzenia postpowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. (uchylony)
3. Minister kierujcy dziaem administracji rzdowej moe, w drodze zarzdzenia, wskaza,
sporód podlegych jemu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiajcego, który bdzie waciwy do przeprowadzenia postpowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a take poleci tym jednostkom nabywanie okrelonych
rodzajów zamówie od wskazanego albo centralnego zamawiajcego lub od wykonawców
wybranych przez wskazanego albo centralnego zamawiajcego oraz poleci udzielanie
zamówie na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo centralnego
zamawiajcego.
4. Organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego moe wyznaczy sporód podlegych samorzdowych jednostek organizacyjnych jednostk organizacyjn waciw do
przeprowadzenia postpowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
5. Przepisy dotyczce zamawiajcego stosuje si odpowiednio do zamawiajcych, o których
mowa w ust. 1.
Art. 17. 1. Osoby wykonujce czynnoci w postpowaniu o udzielenie zamówienia podlegaj wyczeniu, jeeli:
1) ubiegaj si o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostaj w zwizku maeskim, w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub s zwizane z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawc,
jego zastpc prawnym lub czonkami organów zarzdzajcych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegajcych si o udzielenie zamówienia;
3) przed upywem 3 lat od dnia wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia
pozostaway w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawc lub byy czonkami organów zarzdzajcych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegajcych si
o udzielenie zamówienia;
4) pozostaj z wykonawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e moe to
budzi uzasadnione wtpliwoci co do bezstronnoci tych osób;
5) zostay prawomocnie skazane za przestpstwo popenione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popenione w celu osignicia
korzyci majtkowych.
2. Osoby wykonujce czynnoci w postpowaniu o udzielenie zamówienia skadaj, pod
rygorem odpowiedzialnoci karnej za faszywe zeznania, pisemne owiadczenie o braku lub
istnieniu okolicznoci, o których mowa w ust. 1.
3. Czynnoci w postpowaniu o udzielenie zamówienia podjte przez osob podlegajc
wyczeniu po powziciu przez ni wiadomoci o okolicznociach, o których mowa w ust.
1, powtarza si, z wyjtkiem otwarcia ofert oraz innych czynnoci faktycznych niewpyawjcych na wynik postpowania.
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Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postpowania o udzielenie zamówienia
odpowiada kierownik zamawiajcego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postpowania o udzielenie zamówienia odpowie
daj take inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynnoci w postpowaniu oraz
czynnoci zwizane z przygotowaniem postpowania. Kierownik zamawiajcego moe
powierzy pisemnie wykonywanie zastrzeonych dla niego czynnoci, okrelonych
w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiajcego.
3. Jeeli przygotowanie i przeprowadzenie postpowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odrbnych jest zastrzeone dla organu innego ni kierownik zamawiajcego, przepisy dotyczce kierownika zamawiajcego stosuje si odpowiednio do tego organu.
Art. 19. 1. Kierownik zamawiajcego powouje komisj do przeprowadzenia postpowania
o udzielenie zamówienia, zwan dalej "komisj przetargow", jeeli warto zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiajcego moe powoa komisj przetargow.
Przepisy niniejszego rozdziau stosuje si.
3. Komisja przetargowa moe mie charakter stay lub by powoywana do przygotowania
i przeprowadzenia okrelonych postpowa.
Art. 20. 1. Komisja przetargowa jest zespoem pomocniczym kierownika zamawiajcego
powoywanym do oceny speniania przez wykonawców warunków udziau w postpowaniu
o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Kierownik zamawiajcego moe take powierzy komisji przetargowej dokonanie
innych, ni okrelone w ust. 1, czynnoci w postpowaniu o udzielenie zamówienia oraz
czynnoci zwizanych z przygotowaniem postpowania o udzielenie zamówienia. Przepisy
niniejszego rozdziau stosuje si odpowiednio.
3. Komisja przetargowa w szczególnoci przedstawia kierownikowi zamawiajcego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,
a take w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wystpuje z wnioskiem o uniewanienie postpowania o udzielenie zamówienia.
Art. 21. 1. Czonków komisji przetargowej powouje i odwouje kierownik zamawiajcego.
2. Komisja przetargowa skada si z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiajcego okrela organizacj, skad, tryb pracy oraz zakres obowizków
czonków komisji przetargowej, majc na celu zapewnienie sprawnoci jej dziaania, indywidualizacji odpowiedzialnoci jej czonków za wykonywane czynnoci oraz przejrzystoci
jej prac.
4. Jeeli dokonanie okrelonych czynnoci zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postpowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomoci specjalnych, kierownik
zamawiajcego, z wasnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, moe powoa
biegych. Przepis art. 17 stosuje si.
Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci,
jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie;
2) posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiajcy nie moe okrela warunków udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógby utrudnia uczciw konkurencj.
Art. 23. 1. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 1.
4. Jeeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostaa wybrana, zamawiajcy moe
da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulujcej
wspóprac tych wykonawców.
Art. 24. 1. Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si:
1) wykonawców, którzy w cigu ostatnich 3 lat przed wszczciem postpowania
wyrzdzili szkod nie wykonujc zamówienia lub wykonujc je nienaleycie, a
szkoda ta nie zostaa dobrowolnie naprawiona do dnia wszczcia postpowania,
chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest nastpstwem okolicznoci,
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upado
ogoszono, z wyjtkiem wykonawców, którzy po ogoszeniu upadoci zawarli
ukad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sdu, jeeli ukad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj majtku upadego;
3) wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opat lub skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne, z wyjtkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestpstwo popenione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom
osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popenione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo
udziau w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popenienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego;
5) spóki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestpstwo popenione
w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko
prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popenione
w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub
przestpstwo udziau w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu
popenienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego;
6) spóki partnerskie, których partnera lub czonka zarzdu prawomocnie skazano
za przestpstwo popenione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia,
przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestp-
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stwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestpstwo popenione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za
przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziau w zorganizowanej grupie albo
zwizku majcych na celu popenienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego;
7) spóki komandytowe oraz spóki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestpstwo popenione w zwizku z postpowaniem
o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych
prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestpstwo popenione w celu osignicia korzyci
majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziau w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popenienie przestpstwa lub
przestpstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzdujcego czonka organu zarzdzajcego prawomocnie
skazano za przestpstwo popenione w zwizku z postpowaniem o udzielenie
zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestpstwo popenione w celu osignicia korzyci majtkowych,
a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziau w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popenienie przestpstwa lub przestpstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sd orzek zakaz ubiegania si o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod gro b kary;
10) wykonawców, którzy nie speniaj warunków udziau w postpowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si równie wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezporednio czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego
postpowania lub posugiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci, chyba e udzia tych wykonawców w postpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si do wykonawców, którym udziela si zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.
1 pkt 1 i 2;
2) zoyli nieprawdziwe informacje majce wpyw na wynik prowadzonego postpowania;
3) nie zoyli owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu lub
dokumentów potwierdzajcych spenianie tych warunków lub zoone dokumenty
zawieraj bdy, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieli wadium, w tym równie na przeduony okres zwizania ofert, lub nie
zgodzili si na przeduenie okresu zwizania ofert.
3. Zamawiajcy zawiadamia równoczenie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
4. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon.
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Art. 25. 1. W postpowaniu o udzielenie zamówienia zamawiajcy moe da od wykonawców wycznie owiadcze lub dokumentów niezbdnych do przeprowadzenia postpowania. Owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce spenianie:
1) warunków udziau w postpowaniu,
2) przez oferowane dostawy, usugi lub roboty budowlane wymaga okrelonych
przez zamawiajcego
- zamawiajcy wskazuje w ogoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do skadania ofert.
2. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje dokumentów, jakich
moe da zamawiajcy od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mog by
skadane, majc na uwadze, e potwierdzeniem speniania warunków udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia moe by zamiast dokumentu równie owiadczenie zoone
przed waciwym organem oraz e potwierdzeniem niekaralnoci wykonawcy moe by w
szczególnoci informacja z Krajowego Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, e oferowane
dostawy, usugi lub roboty budowlane odpowiadaj wymaganiom okrelonym przez zamawiajcego, moe by w szczególnoci zawiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli
jakoci, a take e formy dokumentów powinny umoliwia udzielanie zamówie równie
drog elektroniczn.
Art. 26. 1. Zamawiajcy da od wykonawcy dokumentów potwierdzajcych spenianie
warunków udziau w postpowaniu, jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy moe da dokumentów potwierdzajcych spenianie
warunków udziau w postpowaniu.
3. Zamawiajcy wzywa wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie zoyli owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy zoyli dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajce bdy, do ich uzupenienia w wyznaczonym
terminie, chyba e mimo ich uzupenienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byoby uniewanienie postpowania; owiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spenianie przez wykonawc warunków udziau w postpowaniu oraz spenianie
przez oferowane dostawy, usugi lub roboty budowlane wymaga okrelonych przez zamawiajcego, nie pó niej ni w dniu wyznaczonym przez zamawiajcego jako termin uzupenienia owiadcze lub dokumentów.
4. Zamawiajcy wzywa take, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zoenia wyjanie
dotyczcych owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
5. Zamawiajcy moe odstpi od stosowania przepisów ust. 1-4 w przypadku zamówie,
których przedmiotem s usugi bankowe, usugi ubezpieczeniowe oraz usugi w zakresie
kultury, a take zamówie udzielanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2.
Art. 27. 1. W postpowaniach o udzielenie zamówienia owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajcy i wykonawcy przekazuj, zgodnie z wyborem zamawiajcego, pisemnie, faksem lub drog elektroniczn.
2. Jeeli zamawiajcy lub wykonawca przekazuj owiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, kada ze stron na danie drugiej
niezwocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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3. Wybrany sposób przekazywania owiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji nie
moe ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeeniem
wyjtków przewidzianych w ustawie.
4. Zamawiajcy moe da w ogoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do
udziau w postpowaniu przekazywane faksem lub drog elektroniczn byy potwierdzane
pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Informacja o zoeniu wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu moe by
przekazana telefonicznie przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do
udziau w postpowaniu. Wniosek uwaa si za zoony w terminie, jeeli przed upywem
terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu zosta on wysany
w formie pisemnej i zamawiajcy otrzyma go nie pó niej ni w terminie 7 dni od dnia
upywu terminu skadania wniosków.
Art. 28. (uchylony)
Rozdzia 2 – Przygotowanie postpowania
Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje si w sposób jednoznaczny i wyczerpujcy,
za pomoc dostatecznie dokadnych i zrozumiaych okrele, uwzgldniajc wszystkie
wymagania i okolicznoci mogce mie wpyw na sporzdzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie mona opisywa w sposób, który mógby utrudnia uczciw
konkurencj.
3. Przedmiotu zamówienia nie mona opisywa przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba e jest to uzasadnione specyfik przedmiotu zamówienia
i zamawiajcy nie moe opisa przedmiotu zamówienia za pomoc dostatecznie dokadnych
okrele, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy "lub równowany".
Art. 30. 1. Zamawiajcy opisuje przedmiot zamówienia za pomoc cech technicznych
i jakociowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszcych normy europejskie lub norm
innych pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszcych te normy.
2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszcych normy europejskie lub norm innych
pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszcych te normy
uwzgldnia si w kolejnoci:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy midzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszcych normy europejskie lub norm innych
pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszcych te normy oraz
aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzgldnia si w kolejnoci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
4. Opisujc przedmiot zamówienia za pomoc norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiajcy jest obowizany wskaza,
e dopuszcza rozwizania równowane opisywanym.
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5. Wykonawca, który powouje si na rozwizania równowane opisywanym przez zamawiajcego, jest obowizany wykaza, e oferowane przez niego dostawy, usugi lub roboty
budowlane speniaj wymagania okrelone przez zamawiajcego.
6. Zamawiajcy moe odstpi od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzgldnieniem
przepisów ust. 1-3, jeeli zapewni dokadny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaga funkcjonalnych. Wymagania te mog obejmowa opis oddziaywania na rodowisko.
7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje si nazwy i kody okrelone we Wspólnym
Sowniku Zamówie.
Art. 31. 1. Zamawiajcy opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomoc
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Jeeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiajcy opisuje przedmiot zamówienia za pomoc programu funkcjonalno-uytkowego.
3. Program funkcjonalno-uytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje
si przeznaczenie ukoczonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiaowe i funkcjonalne.
4. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegóowy zakres i form:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) programu funkcjonalno-uytkowego
- majc na wzgldzie rodzaj robót budowlanych, a take nazwy i kody Wspólnego Sownika
Zamówie.
Art. 32. 1. Podstaw ustalenia wartoci zamówienia jest cakowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usug, ustalone przez zamawiajcego z naleyt
starannoci.
2. Zamawiajcy nie moe w celu uniknicia stosowania przepisów ustawy dzieli zamówienia na czci lub zania jego wartoci.
3. Jeeli zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartoci zamówienia
uwzgldnia si warto zamówie uzupeniajcych.
4. Jeeli zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych albo udziela
zamówienia w czciach, z których kada stanowi przedmiot odrbnego postpowania,
wartoci zamówienia jest czna warto poszczególnych czci zamówienia.
5. Jeeli wyodrbniona jednostka organizacyjna zamawiajcego posiadajca samodzielno
finansow udziela zamówienia zwizanego z jej wasn dziaalnoci, warto udzielanego
zamówienia ustala si odrbnie od wartoci zamówie udzielanych przez inne jednostki
organizacyjne tego zamawiajcego posiadajce samodzielno finansow.
6. Wartoci dynamicznego systemu zakupów jest czna warto zamówie objtych tym
systemem, których zamawiajcy zamierza udzieli w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów.
7. Wartoci umowy ramowej jest czna warto zamówie, których zamawiajcy zamierza
udzieli w okresie trwania umowy ramowej.
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Art. 33. 1. Warto zamówienia na roboty budowlane ustala si na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporzdzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym, jeeli 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 okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym, jeeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Przy obliczaniu wartoci zamówienia na roboty budowlane uwzgldnia si take warto
dostaw zwizanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiajcego
do dyspozycji wykonawcy.
3. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreli, w drodze rozporzdzenia:
1) metody i podstawy sporzdzania kosztorysu inwestorskiego,
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie funkcjonalnouytkowym
- uwzgldniajc dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majce wpyw na warto
zamówienia.
Art. 34. 1. Podstaw ustalenia wartoci zamówienia na usugi lub dostawy powtarzajce si
okresowo jest czna warto zamówie tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesicy lub w poprzednim roku budetowym, z uwzgldnieniem zmian ilociowych zamawianych usug lub dostaw oraz
prognozowanego na dany rok redniorocznego wska nika cen towarów i usug
konsumpcyjnych ogóem, albo
2) których zamawiajcy zamierza udzieli w terminie 12 miesicy nastpujcych po
pierwszej usudze lub dostawie.
2. Wybór podstawy ustalenia wartoci zamówienia na usugi lub dostawy powtarzajce si
okresowo nie moe by dokonany w celu uniknicia stosowania przepisów ustawy.
3. Jeeli zamówienia udziela si na czas:
1) nieoznaczony, wartoci zamówienia jest warto ustalona z uwzgldnieniem okresu 48 miesicy wykonywania zamówienia;
2) oznaczony:
a) nie duszy ni 12 miesicy, wartoci zamówienia jest warto ustalona
z uwzgldnieniem okresu wykonywania zamówienia,
b) duszy ni 12 miesicy, wartoci zamówienia jest warto ustalona
z uwzgldnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówie, których przedmiotem s dostawy nabywane na podstawie umowy dzierawy, najmu lub leasingu z uwzgldnieniem równie wartoci kocowej
przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeeli zamówienie obejmuje usugi bankowe lub inne usugi finansowe, wartoci zamówienia s opaty, prowizje, odsetki i inne podobne wiadczenia.
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5. Jeeli zamówienie na usugi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartoci
zamówienia uwzgldnia si najwikszy moliwy zakres tego zamówienia z uwzgldnieniem
prawa opcji.
Art. 35. 1. Ustalenia wartoci zamówienia dokonuje si nie wczeniej ni 3 miesice przed
dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia, jeeli przedmiotem zamówienia s
dostawy lub usugi, oraz nie wczeniej ni 6 miesicy przed dniem wszczcia postpowania
o udzielenie zamówienia, jeeli przedmiotem zamówienia s roboty budowlane.
2. Jeeli po ustaleniu wartoci zamówienia nastpia zmiana okolicznoci majcych wpyw
na dokonane ustalenie, zamawiajcy przed wszczciem postpowania dokonuje zmiany
wartoci zamówienia.
3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata okreli, w drodze rozporzdzenia,
redni kurs zotego w stosunku do euro stanowicy podstaw przeliczania wartoci zamówie, z uwzgldnieniem ogoszonych przez Komisj Europejsk w Dzienniku Urzdowym
Unii Europejskiej równowartoci progów stosowania procedur udzielania zamówie.
Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

nazw (firm) oraz adres zamawiajcego;
tryb udzielenia zamówienia;
opis przedmiotu zamówienia;
termin wykonania zamówienia;
opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
speniania tych warunków;
wykaz owiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia speniania warunków udziau w postpowaniu;
informacje o sposobie porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami oraz
przekazywania owiadcze lub dokumentów, a take wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami;
wymagania dotyczce wadium;
termin zwizania ofert;
opis sposobu przygotowywania ofert;
miejsce oraz termin skadania i otwarcia ofert;
opis sposobu obliczenia ceny;
opis kryteriów, którymi zamawiajcy bdzie si kierowa przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
informacje o formalnociach, jakie powinny zosta dopenione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy;
istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeeli zamawiajcy wymaga od wykonawcy, aby zawar z nim umow
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysugujcych wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia.
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2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowi inaczej, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia zawiera równie:
1) opis czci zamówienia, jeeli zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych;
2) maksymaln liczb wykonawców, z którymi zamawiajcy zawrze umow ramow,
jeeli zamawiajcy przewiduje zawarcie umowy ramowej;
3) informacj o przewidywanych zamówieniach uzupeniajcych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeeli zamawiajcy przewiduje
udzielenie takich zamówie;
4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
musz odpowiada oferty wariantowe, jeeli zamawiajcy dopuszcza ich skadanie;
5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, jeeli zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn;
6) informacje dotyczce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia
midzy zamawiajcym a wykonawc, jeeli zamawiajcy przewiduje rozliczenia
w walutach obcych;
7) jeeli zamawiajcy przewiduje aukcj elektroniczn:
a) informacj o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
b) wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urzdze informatycznych,
c) informacj, które sporód kryteriów oceny ofert bd stosowane w toku aukcji
elektronicznej;
8) wysoko zwrotu kosztów udziau w postpowaniu, jeeli zamawiajcy przewiduje
ich zwrot.
3. W postpowaniach, w których warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia moe nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15.
4. Zamawiajcy da wskazania przez wykonawc w ofercie czci zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Zamawiajcy moe okreli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która cz
zamówienia nie moe by powierzona podwykonawcom.
Art. 37. 1. Specyfikacj istotnych warunków zamówienia przekazuje si nieodpatnie,
z zastrzeeniem art. 42 ust. 2.
2. Zamawiajcy moe udostpni specyfikacj istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej do upywu terminu
skadania ofert, z zastrzeeniem art. 42 ust. 1.
Art. 38. 1. Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajcy jest obowizany niezwocznie udzieli
wyjanie, chyba e proba o wyjanienie treci specyfikacji wpyna do zamawiajcego na
mniej ni 6 dni przed terminem skadania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego
oraz negocjacji z ogoszeniem, jeeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na
mniej ni 4 dni przed terminem skadania ofert.
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2. Tre zapyta wraz z wyjanieniami zamawiajcy przekazuje wykonawcom, którym
przekaza specyfikacj istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania róda zapytania,
a jeeli specyfikacja jest udostpniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3. Zamawiajcy moe zwoa zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjanienia
wtpliwoci dotyczcych treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeeli specyfikacja jest udostpniana na stronie internetowej, informacj o terminie zebrania zamieszcza take na tej stronie; w takim przypadku sporzdza informacj zawierajc zgoszone na
zebraniu pytania o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania róde zapyta. Informacj z zebrania dorcza si
niezwocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, a jeeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostpniana na stronie
internetowej, zamieszcza take na tej stronie.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajcy moe w kadym czasie przed
upywem terminu skadania ofert zmodyfikowa tre specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonan w ten sposób modyfikacj zamawiajcy przekazuje niezwocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, a jeeli specyfikacja jest udostpniana na stronie internetowej, zamieszcza take na tej
stronie.
5. Modyfikacja treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie moe dotyczy
kryteriów oceny ofert, warunków udziau w postpowaniu oraz sposobu oceny ich speniania.
6. Zamawiajcy przedua termin skadania ofert, jeeli w wyniku modyfikacji treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbdny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, z tym e jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin na wprowadzenie tych
zmian wynosi co najmniej 7 dni.
7. O przedueniu terminu skadania ofert zamawiajcy niezwocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia,
a jeeli specyfikacja jest udostpniana na stronie internetowej, zamieszcza t informacj na
tej stronie.
Rozdzia 3 – Tryby udzielania zamówie
Oddzia 1 – Przetarg nieograniczony
Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na
publiczne ogoszenie o zamówieniu oferty mog skada wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Art. 40. 1. Zamawiajcy wszczyna postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
zamieszczajc ogoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy zamieszcza ogoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówie Publicznych.
3. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy przekazuje ogoszenie o zamówieniu
Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
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4. Jeeli warto zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyraon
w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usugi - 10.000.000 euro,
zamawiajcy zamieszcza ogoszenie o zamówieniu równie w dzienniku lub czasopimie
o zasigu ogólnopolskim.
5. Zamawiajcy moe opublikowa ogoszenie o zamówieniu równie w inny sposób.
6. Ogoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostpnym w siedzibie zamawiajcego, na stronie internetowej, o której mowa
w ust. 1, w dzienniku lub czasopimie o zasigu ogólnopolskim lub w inny sposób:
1) nie moe zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego
zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzdowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
2) nie moe zawiera informacji innych ni zamieszczone w Biuletynie Zamówie
Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych ni przekazane Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jego przekazania Urzdowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Art. 41. Ogoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazw (firm) i adres zamawiajcego;
2) okrelenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia;
4) okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania ofert czciowych;
5) informacj o moliwoci zoenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunków;
8) informacj na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin skadania ofert;
11) termin zwizania ofert;
12) informacj o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
13) informacj o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której bd zamieszczone dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów;
14) informacj o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bdzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Art. 42. 1. Specyfikacj istotnych warunków zamówienia udostpnia si na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych
albo publikacji w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej do upywu terminu skadania
ofert.
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2. Na wniosek wykonawcy zamawiajcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikacj istotnych
warunków zamówienia. Opata, jakiej mona da za specyfikacj istotnych warunków
zamówienia, moe pokrywa jedynie koszty jej druku oraz przekazania.
Art. 43. 1. Jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy wyznacza termin skadania ofert,
z uwzgldnieniem czasu niezbdnego do przygotowania i zoenia oferty, z tym e w przypadku dostaw lub usug termin ten nie moe by krótszy ni 7 dni od dnia zamieszczenia
ogoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych, a w przypadku robót
budowlanych - nie krótszy ni 20 dni.
2. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin skadania ofert nie moe by krótszy ni:
1) 40 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie;
2) 47 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny ni okrelony w pkt 1.
3. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu zostaa zawarta we wstpnym ogoszeniu informacyjnym dotyczcym zamówie planowanych w terminie 12 miesicy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem
przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, zamawiajcy moe wyznaczy termin skadania ofert nie krótszy ni:
1) 29 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie;
2) 36 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny ni okrelony w pkt 1.
Art. 44. Wykonawca skada wraz z ofert owiadczenie o spenieniu warunków udziau
w postpowaniu, a jeeli zamawiajcy da dokumentów potwierdzajcych spenianie tych
warunków, równie te dokumenty.
Art. 45. 1. Zamawiajcy da od wykonawców wniesienia wadium, jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8.
2. Jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy moe da od wykonawców wniesienia wadium.
3. Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert.
4. Zamawiajcy okrela kwot wadium w granicach od 0,5% do 3% wartoci zamówienia.
5. Jeeli zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych lub udziela zamówienia
w czciach, okrela kwot wadium dla kadej z czci. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio.
6. Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach:
1) pienidzu;
2) porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy oszczdnociowokredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym;
3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z pó n. zm.).
7. Wadium wnoszone w pienidzu wpaca si przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajcego.
8. Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym.
Art. 46. 1. Zamawiajcy zwraca niezwocznie wadium, jeeli:
1) upyn termin zwizania ofert;
2) zawarto umow w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
naleytego wykonania tej umowy;
3) zamawiajcy uniewani postpowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostay
ostatecznie rozstrzygnite lub upyn termin do ich wnoszenia.
2. Zamawiajcy zwraca niezwocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofa ofert przed upywem terminu skadania ofert;
2) który zosta wykluczony z postpowania;
3) którego oferta zostaa odrzucona.
3. Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnicia protestu
uniewaniono czynno wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy
wnosz wadium w terminie okrelonym przez zamawiajcego.
4. Jeeli wadium wniesiono w pienidzu, zamawiajcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na którym byo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawc.
5. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli wykonawca, którego oferta
zostaa wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
okrelonych w ofercie;
2) nie wniós wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stao si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie wykonawcy.
Oddzia 2 – Przetarg ograniczony
Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na
publiczne ogoszenie o zamówieniu, wykonawcy skadaj wnioski o dopuszczenie do udziau w przetargu, a oferty mog skada wykonawcy zaproszeni do skadania ofert.
Art. 48. 1. Do wszczcia postpowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40
stosuje si odpowiednio.
2. Ogoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:
1) nazw (firm) i adres zamawiajcego;
2) okrelenie trybu zamówienia;
3) okrelenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania
ofert czciowych;
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4) informacj o moliwoci zoenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udziau w postpowaniu, w tym odnoszcych si do waciwoci
wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny
speniania tych warunków;
7) informacj o owiadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy
w celu potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu;
8) liczb wykonawców, którzy zostan zaproszeni do skadania ofert;
9) informacj na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu;
12) adres strony internetowej, na której jest udostpniana specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, jeeli zamawiajcy udostpnia j na tej stronie;
13) informacj o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14) informacj o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bdzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Art. 49. 1. Jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy w ogoszeniu o zamówieniu wyznacza
termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, z uwzgldnieniem
czasu niezbdnego do przygotowania i zoenia wymaganych dokumentów, z tym e termin
ten nie moe by krótszy ni 7 dni od dnia zamieszczenia ogoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych.
2. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau
w przetargu ograniczonym nie moe by krótszy ni:
1) 30 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie;
2) 37 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny sposób ni okrelony w pkt 1.
3. Jeeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajcy moe, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczy krótszy termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy ni:
1) 10 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie;
2) 15 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich faksem.
Art. 50. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym wykonawca skada owiadczenie o spenieniu warunków udziau w postpowaniu, a jeeli zamawiajcy da dokumentów potwierdzajcych spenianie warunków, równie te dokumenty.

182
Art. 51. 1. Zamawiajcy zaprasza do skadania ofert wykonawców, którzy speniaj warunki
udziau w postpowaniu, w liczbie okrelonej w ogoszeniu zapewniajcej konkurencj, nie
mniejszej ni 5 i nie wikszej ni 20.
1a. O wynikach oceny speniania warunków udziau w postpowaniu i otrzymanych ocenach speniania tych warunków zamawiajcy niezwocznie informuje wykonawców, którzy
zoyli wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
2. Jeeli liczba wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w postpowaniu, jest wiksza ni okrelona w ogoszeniu, zamawiajcy zaprasza do skadania ofert wykonawców,
którzy otrzymali najwysze oceny speniania tych warunków. Wykonawc niezaproszonego
do skadania ofert traktuje si jak wykluczonego z postpowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeeli liczba wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w postpowaniu, jest mniejsza ni okrelona w ogoszeniu o zamówieniu, zamawiajcy zaprasza do skadania ofert
wszystkich wykonawców speniajcych te warunki.
4. Wraz z zaproszeniem do skadania ofert zamawiajcy przekazuje wykonawcy specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje
si.
Art. 52. 1. Jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy wyznacza termin skadania ofert,
z uwzgldnieniem czasu niezbdnego do przygotowania i zoenia oferty, z tym e termin
ten nie moe by krótszy ni 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do skadania ofert dla
dostaw lub usug i nie krótszy ni 14 dni dla robót budowlanych.
2. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin skadania ofert nie moe by krótszy ni 40 dni
od dnia przekazania zaproszenia do skadania ofert.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zamawiajcy moe wyznaczy termin skadania
ofert nie krótszy ni 36 dni, jeeli informacja o tym zamówieniu zostaa zawarta we wstpnym ogoszeniu informacyjnym dotyczcym zamówie planowanych w terminie 12 miesicy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem
przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
4. Jeeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajcy moe w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczy krótszy termin skadania ofert, z tym e termin
ten nie moe by krótszy ni 10 dni.
5. Zamawiajcy moe wyznaczy termin, o którym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni, jeeli
udostpnia specyfikacj istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia
publikacji ogoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych albo w Dzienniku
Urzdowym Unii Europejskiej do upywu terminu skadania ofert.
Art. 53. Do przetargu ograniczonego stosuje si przepisy art. 45 i 46.
Oddzia 3 – Negocjacje z ogoszeniem
Art. 54. Negocjacje z ogoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym
ogoszeniu o zamówieniu, zamawiajcy zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziau
w postpowaniu do skadania ofert wstpnych niezawierajcych ceny, prowadzi z nimi
negocjacje, a nastpnie zaprasza ich do skadania ofert.
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Art. 55. 1. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia w trybie negocjacji z ogoszeniem,
jeeli zachodzi co najmniej jedna z nastpujcych okolicznoci:
1) w postpowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostay odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostay w istotny sposób zmienione;
2) w wyjtkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usug lub robót budowlanych lub
zwizane z nimi ryzyko uniemoliwia wczeniejsze dokonanie ich wyceny;
3) nie mona z góry okreli szczegóowych cech zamawianych usug w taki sposób,
aby umoliwi wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;
4) przedmiotem zamówienia s roboty budowlane prowadzone wycznie w celach
badawczych, dowiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku
lub pokrycia poniesionych kosztów bada lub rozwoju;
5) warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeeli warto zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyraon
w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usugi - 10.000.000 euro,
zamawiajcy, w terminie 3 dni od wszczcia postpowania, zawiadamia Prezesa Urzdu
o jego wszczciu, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia
zamówienia.
Art. 56. 1. Do wszczcia postpowania w trybie negocjacji z ogoszeniem przepisy art. 40
i art. 48 ust. 2 stosuje si odpowiednio.
2. Do skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w negocjacjach z ogoszeniem przepisy art. 49 i 50 stosuje si odpowiednio.
Art. 57. 1. O wynikach oceny speniania warunków udziau w postpowaniu i otrzymanych
ocenach speniania tych warunków zamawiajcy niezwocznie informuje wykonawców,
którzy zoyli wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
2. Zamawiajcy zaprasza do skadania ofert wstpnych wykonawców, którzy speniaj
warunki udziau w postpowaniu, w liczbie okrelonej w ogoszeniu o zamówieniu, zapewniajcej konkurencj, nie mniejszej ni 3, a jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej
ni 5. Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2-4
stosuje si odpowiednio.
3. Jeeli liczba wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w postpowaniu, jest wiksza ni okrelona w ogoszeniu, zamawiajcy zaprasza do skadania ofert wstpnych wykonawców, którzy otrzymali najwysze oceny speniania tych warunków. Wykonawc niezaproszonego do skadania ofert wstpnych traktuje si jak wykluczonego z postpowania
o udzielenie zamówienia.
4. Jeeli liczba wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w postpowaniu, jest mniejsza ni okrelona w ogoszeniu, zamawiajcy zaprasza do skadania ofert wstpnych
wszystkich wykonawców speniajcych te warunki.
5. Wraz z zaproszeniem do skadania ofert wstpnych zamawiajcy przekazuje specyfikacj
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie stosuje si.
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6. Zamawiajcy wyznacza termin skadania ofert wstpnych, z uwzgldnieniem czasu
niezbdnego do przygotowania i zoenia oferty wstpnej, z tym e termin ten nie moe by
krótszy ni 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do skadania ofert wstpnych.
Art. 58. 1. Zamawiajcy zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy zoyli
oferty wstpne niepodlegajce odrzuceniu, wskazujc termin i miejsce opublikowania ogoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiajcy prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupenienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Prowadzone negocjacje maj charakter poufny. adna ze stron nie moe bez zgody
drugiej strony ujawni informacji technicznych i handlowych zwizanych z negocjacjami.
4. Wszelkie wymagania, wyjanienia i informacje, a take dokumenty zwizane z negocjacjami s przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
Art. 59. 1. Po zakoczeniu negocjacji zamawiajcy moe doprecyzowa lub uzupeni
specyfikacj istotnych warunków zamówienia wycznie w zakresie, w jakim bya ona
przedmiotem negocjacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mog prowadzi do istotnej zmiany przedmiotu
zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia.
Art. 60. 1. Zamawiajcy zaprasza wykonawców, z którymi prowadzi negocjacje, do skadania ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje si.
2. Zaproszenie do skadania ofert zawiera co najmniej informacje o:
1) miejscu i terminie skadania oraz otwarcia ofert;
2) obowizku wniesienia wadium;
3) terminie zwizania ofert.
3. Zamawiajcy wyznacza termin skadania ofert, z uwzgldnieniem czasu niezbdnego do
przygotowania i zoenia oferty, z tym e termin ten nie moe by krótszy ni 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia do skadania ofert.
4. W przypadku gdy zamawiajcy dokona zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1, wraz
z zaproszeniem do skadania ofert przekazuje specyfikacj istotnych warunków zamówienia
lub zamieszcza j na stronie internetowej, jeeli specyfikacja jest udostpniana na tej stronie.
Oddzia 3a – Dialog konkurencyjny
Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym
ogoszeniu o zamówieniu zamawiajcy prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami
dialog, a nastpnie zaprasza ich do skadania ofert.
Art. 60b. 1. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego,
jeeli zachodz cznie nastpujce okolicznoci:
1) nie jest moliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub
przetargu ograniczonego, poniewa ze wzgldu na szczególnie zoony charakter
zamówienia nie mona opisa przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub
obiektywnie okreli uwarunkowa prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Jeeli warto zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyraon
w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usugi - 10.000.000 euro,
zamawiajcy, w terminie 3 dni od wszczcia postpowania, zawiadamia Prezesa Urzdu
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o jego wszczciu, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia
zamówienia.
Art. 60c. 1. Do wszczcia postpowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy art. 40
i art. 48 ust. 2 stosuje si odpowiednio, z tym e ogoszenie o zamówieniu zawiera równie:
1) opis potrzeb i wymaga zamawiajcego okrelonych w sposób umoliwiajcy przygotowanie si wykonawców do udziau w dialogu lub informacj o sposobie uzyskania tego opisu;
2) informacj o wysokoci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwizania stanowice podstaw do skadania ofert, jeeli zamawiajcy
przewiduje nagrody.
2. Do skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w dialogu przepisy art. 49 i 50 stosuje
si odpowiednio.
Art. 60d. 1. O wynikach oceny speniania warunków udziau w postpowaniu i otrzymanych
ocenach speniania tych warunków zamawiajcy niezwocznie informuje wykonawców,
którzy zoyli wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
2. Zamawiajcy zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy speniaj
warunki udziau w postpowaniu, w liczbie okrelonej w ogoszeniu o zamówieniu, zapewniajcej konkurencj, nie mniejszej ni 3, a jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej
ni 5.
3. Jeeli liczba wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w postpowaniu, jest wiksza ni okrelona w ogoszeniu, zamawiajcy zaprasza do dialogu wykonawców, którzy
otrzymali najwysze oceny speniania tych warunków. Wykonawc niezaproszonego do
dialogu traktuje si jak wykluczonego z postpowania.
4. Jeeli liczba wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w postpowaniu, jest mniejsza ni okrelona w ogoszeniu, zamawiajcy zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców
speniajcych te warunki.
5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:
1) informacj o terminie i miejscu opublikowania ogoszenia o zamówieniu;
2) opis potrzeb i wymaga zamawiajcego okrelonych w sposób umoliwiajcy przygotowanie si wykonawców do udziau w dialogu lub informacj o sposobie
uzyskania tego opisu;
3) informacj o miejscu i terminie rozpoczcia dialogu.
6. Wszelkie wymagania, wyjanienia i informacje, a take dokumenty zwizane z dialogiem
s przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i moe dotyczy wszelkich aspektów zamówienia. adna ze stron nie moe bez zgody drugiej strony ujawni informacji technicznych
i handlowych zwizanych z dialogiem.
Art. 60e. 1. Zamawiajcy prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie okreli, w wyniku
porównania rozwiza proponowanych przez wykonawców, jeeli jest to konieczne,
rozwizanie lub rozwizania najbardziej speniajce jego potrzeby. O zakoczeniu dialogu
zamawiajcy niezwocznie informuje uczestniczcych w nim wykonawców.
2. Zamawiajcy moe przed zaproszeniem do skadania ofert dokona zmiany wymaga
bdcych przedmiotem dialogu.
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3. Wraz z zaproszeniem do skadania ofert, na podstawie rozwiza przedstawionych podczas dialogu, zamawiajcy przekazuje specyfikacj istotnych warunków zamówienia.
Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje si.
4. Zamawiajcy wyznacza termin skadania ofert, z uwzgldnieniem czasu niezbdnego do
przygotowania i zoenia oferty, z tym e termin ten nie moe by krótszy ni 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia do skadania ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje si.
Oddzia 4 – Negocjacje bez ogoszenia
Art. 61. Negocjacje bez ogoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajcy
negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie
wykonawcami, a nastpnie zaprasza ich do skadania ofert.
Art. 62. 1. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia w trybie negocjacji bez ogoszenia,
jeeli zachodzi co najmniej jedna z nastpujcych okolicznoci:
1) w postpowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego
albo przetargu ograniczonego nie wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, nie zostay zoone adne oferty lub wszystkie oferty zostay
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze wzgldu na ich niezgodno
z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostay
w istotny sposób zmienione;
2) zosta przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrod
byo zaproszenie do negocjacji bez ogoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
3) przedmiotem zamówienia s rzeczy wytwarzane wycznie w celach badawczych,
dowiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia
poniesionych kosztów bada lub rozwoju;
4) ze wzgldu na piln potrzeb udzielenia zamówienia niewynikajc z przyczyn
lecych po stronie zamawiajcego, której wczeniej nie mona byo przewidzie,
nie mona zachowa terminów okrelonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogoszeniem.
2. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogosze o zamówieniach na
dostawy lub usugi, zamawiajcy w terminie 3 dni od wszczcia postpowania zawiadamia
Prezesa Urzdu o jego wszczciu, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania
trybu udzielenia zamówienia.
3. Przed wszczciem postpowania w trybie negocjacji bez ogoszenia na podstawie ust. 1 pkt 1, jeeli
warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiajcy jest obowizany przekaza Komisji Europejskiej informacj o uniewanieniu postpowania, jeeli Komisja Europejska wystpi o jej przekazanie.

Art. 63. 1. Zamawiajcy wszczyna postpowanie w trybie negocjacji bez ogoszenia,
przekazujc wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
2. Zaproszenie do negocjacji bez ogoszenia zawiera co najmniej:
1) nazw (firm) i adres zamawiajcego;
2) okrelenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania
ofert czciowych;
3) informacj o moliwoci zoenia oferty wariantowej;
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4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
speniania tych warunków;
6) okrelenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiajcym.
3. Zamawiajcy zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniajcej konkurencj,
nie mniejszej ni 5, a jeeli warto zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza
wyraon w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usug - 10.000.000 euro,

nie mniejszej ni 7, chyba e ze wzgldu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba
wykonawców mogcych je wykona jest mniejsza, jednak nie mniejsza ni 2.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiajcy zaprasza do negocjacji
co najmniej tych wykonawców, którzy zoyli oferty w przetargu nieograniczonym albo
przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 stosuje si.
Art. 64. 1. Zamawiajcy wyznacza termin skadania ofert z uwzgldnieniem czasu niezbdnego na przygotowanie i zoenie oferty.
2. Zapraszajc do skadania ofert zamawiajcy moe da od wykonawców wniesienia
wadium. Przepisy art. 45 ust. 3-8 i art. 46 stosuje si.
3. Wraz z zaproszeniem do skadania ofert zamawiajcy przekazuje specyfikacj istotnych
warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje si.
Art. 65. Do negocjacji bez ogoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje
si odpowiednio.
Oddzia 5 – Zamówienie z wolnej rki
Art. 66. Zamówienie z wolnej rki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajcy
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawc.
Art. 67. 1. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia z wolnej rki, jeeli zachodzi co najmniej jedna z nastpujcych okolicznoci:
1) dostawy, usugi lub roboty budowlane mog by wiadczone tylko przez jednego
wykonawc:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn zwizanych z ochron praw wycznych, wynikajcych z odrbnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie dziaalnoci twórczej lub artystycznej;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrod byo
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej rki autora wybranej
pracy konkursowej;
3) ze wzgldu na wyjtkow sytuacj niewynikajc z przyczyn lecych po stronie
zamawiajcego, której nie móg on przewidzie, wymagane jest natychmiastowe
wykonanie zamówienia, a nie mona zachowa terminów okrelonych dla innych
trybów udzielenia zamówienia;
4) w prowadzonych kolejno postpowaniach o udzielenie zamówienia, z których
co najmniej jedno prowadzone byo w trybie przetargu nieograniczonego albo prze-
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

targu ograniczonego, nie wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu, nie zostay zoone adne oferty lub wszystkie oferty zostay
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze wzgldu na ich niezgodno z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostay
w istotny sposób zmienione;
w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usug lub robót budowlanych zamówie dodatkowych, nieobjtych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczajcych cznie 50% wartoci realizowanego zamówienia, niezbdnych do
jego prawidowego wykonania, których wykonanie stao si konieczne na skutek
sytuacji niemoliwej wczeniej do przewidzenia, jeeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagaoby poniesienia niewspómiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzalenione od wykonania zamówienia dodatkowego;
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usug lub robót budowlanych zamówie uzupeniajcych, stanowicych nie wicej ni 50% wartoci zamówienia podstawowego
i polegajcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie, jeeli zamówienie
podstawowe zostao udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupeniajce byo przewidziane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu
zamówienia w niej okrelonego;
w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówie uzupeniajcych, stanowicych
nie wicej ni 20% wartoci zamówienia podstawowego i polegajcych na rozszerzeniu dostawy, jeeli zmiana wykonawcy powodowaaby konieczno nabywania
rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowaoby niekompatybilno
techniczn lub nieproporcjonalnie due trudnoci techniczne w uytkowaniu
i dozorze, jeeli zamówienie podstawowe zostao udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupeniajce byo przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okrelonego;
moliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych
warunkach w zwizku z likwidacj dziaalnoci innego podmiotu, postpowaniem
egzekucyjnym albo upadociowym;
zamówienie na dostawy jest dokonywane na giedzie towarowej w rozumieniu
przepisów o giedach towarowych, w tym na giedzie towarowej innych pastw
czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
zamówienie jest udzielane przez placówk zagraniczn w rozumieniu przepisów
o subie zagranicznej, a jego warto jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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2. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogosze o zamówieniach na
dostawy lub usugi, zamawiajcy w terminie 3 dni od wszczcia postpowania zawiadamia
Prezesa Urzdu o jego wszczciu, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania
trybu udzielenia zamówienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si w przypadku zamówie udzielanych na podstawie ust. 1:
1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem s:
a) dostawy wody za pomoc sieci wodocigowej lub odprowadzanie cieków do
sieci kanalizacyjnej,
b) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
c) dostawy gazu z sieci gazowej,
d) dostawy ciepa z sieci ciepowniczej,
e) powszechne usugi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. nr 130, poz. 1188, z pó n. zm.),
f) usugi przesyowe energii elektrycznej, ciepa i paliw gazowych;
2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywoanego przez czynniki zewntrzne, którego nie mona byo przewidzie z pewnoci, w szczególnoci
zagraajcego bezporednio yciu lub zdrowiu ludzi lub grocego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach;
3) pkt 8 i 9.
4. Zamawiajcy moe odstpi od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24, art. 26 i art. 68
w przypadku zamówie udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a take
zamówie, o których mowa w ust. 3.
Art. 68. 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiajcy przekazuje informacje niezbdne do przeprowadzenia postpowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostan
wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje si.
Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 stosuje si odpowiednio.
2. Najpó niej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca
skada owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu, a jeeli warto
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, równie dokumenty potwierdzajce spenianie tych warunków. Przepis art.
25 stosuje si odpowiednio.
Oddzia 6 – Zapytanie o cen
Art. 69. Zapytanie o cen to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajcy kieruje
pytanie o cen do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do skadania ofert.
Art. 70. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia w trybie zapytania o cen, jeeli przedmiotem zamówienia s dostawy lub usugi powszechnie dostpne o ustalonych standardach
jakociowych, a warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 71. 1. Zamawiajcy wszczyna postpowanie w trybie zapytania o cen, zapraszajc do
skadania ofert tak liczb wykonawców wiadczcych w ramach prowadzonej przez nich
dziaalnoci dostawy lub usugi bdce przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencj oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej ni 5.

190
2. Wraz z zaproszeniem do skadania ofert zamawiajcy przesya specyfikacj istotnych
warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje si.
Art. 72. 1. Kady z wykonawców moe zaproponowa tylko jedn cen i nie moe jej zmieni. Nie prowadzi si negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiajcy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa najnisz cen.
Art. 73. Do zapytania o cen przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje si odpowiednio.
Oddzia 7 – Licytacja elektroniczna
Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomoc
formularza umieszczonego na stronie internetowej, umoliwiajcego wprowadzenie niezbdnych danych w trybie bezporedniego poczenia z t stron, wykonawcy skadaj
kolejne korzystniejsze oferty (postpienia), podlegajce automatycznej klasyfikacji.
2. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeeli przedmiotem zamówienia s dostawy lub usugi powszechnie dostpne o ustalonych standardach
jakociowych, a warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 75. 1. Zamawiajcy wszczyna postpowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczajc ogoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której bdzie
prowadzona aukcja.
2. Ogoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazw (firm) i adres zamawiajcego;
2) okrelenie trybu zamówienia;
3) okrelenie przedmiotu zamówienia;
4) wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania
techniczne urzdze informatycznych;
5) sposób postpowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególnoci okrelenie
minimalnych wysokoci postpie;
6) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;
7) termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w licytacji elektronicznej;
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknicia licytacji elektronicznej;
9) opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunków;
10) informacj o owiadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy
w celu potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu;
11) termin zwizania ofert;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy, jeeli zamawiajcy wymaga od wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
15) adres strony internetowej, na której bdzie prowadzona licytacja elektroniczna.
Art. 76. 1. Zamawiajcy wyznacza termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau
w licytacji elektronicznej nie krótszy ni 7 dni od dnia ogoszenia.
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2. Zamawiajcy dopuszcza do udziau w licytacji elektronicznej i zaprasza do skadania
ofert wszystkich wykonawców speniajcych warunki udziau w postpowaniu, okrelajc
w zaproszeniu termin zwizania ofert wykonawcy, który zaoferuje najnisz cen.
3. Zamawiajcy moe da od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego
okrelonym, nie pó niej jednak ni przed upywem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje si odpowiednio.
4. Zamawiajcy otwiera licytacj elektroniczn w terminie okrelonym w ogoszeniu
o zamówieniu, z tym e termin ten nie moe by krótszy ni 5 dni od dnia przekazania
wykonawcom zaproszenia do skadania ofert.
Art. 77. Zamawiajcy i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknicia licytacji
przekazuj wnioski, owiadczenia i inne informacje drog elektroniczn.
Art. 78. 1. Ofert skada si, pod rygorem niewanoci, w postaci elektronicznej, opatrzon
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Oferty skadane przez wykonawców podlegaj automatycznej klasyfikacji na podstawie
ceny.
3. Oferta zoona w toku licytacji przestaje wiza, gdy inny wykonawca zoy ofert
korzystniejsz.
Art. 79. 1. Licytacja elektroniczna moe by jednoetapowa albo wieloetapowa.
2. Zamawiajcy moe, jeeli zastrzeg to w ogoszeniu, po zakoczeniu kadego etapu licytacji elektronicznej nie zakwalifikowa do nastpnego etapu licytacji elektronicznej tych
wykonawców, którzy nie zoyli nowych postpie, informujc ich o tym niezwocznie.
3. W toku kadego etapu licytacji elektronicznej zamawiajcy na bieco przekazuje
wszystkim wykonawcom informacje o pozycji zoonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorcych udzia w kadym z etapów licytacji elektronicznej, a take o cenach
zoonych przez nich ofert, z tym e do momentu zamknicia licytacji elektronicznej nie
ujawnia informacji umoliwiajcych identyfikacj wykonawców.
Art. 80. 1. Zamawiajcy zamyka licytacj elektroniczn:
1) w terminie okrelonym w ogoszeniu;
2) jeeli w ustalonym w ogoszeniu okresie nie zostan zgoszone nowe postpienia lub
3) po zakoczeniu ostatniego, ustalonego w ogoszeniu etapu.
2. Bezporednio po zamkniciu licytacji elektronicznej zamawiajcy podaje, pod ustalonym
w ogoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazw (firm) oraz adres wykonawcy,
którego ofert wybrano.
3. Zamawiajcy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa najnisz cen.
Art. 81. Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje si.
Rozdzia 4 – Wybór najkorzystniejszej oferty
Art. 82. 1. Wykonawca moe zoy jedn ofert.
2. Ofert skada si, pod rygorem niewanoci, w formie pisemnej albo, za zgod zamawiajcego, w postaci elektronicznej, opatrzon bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Tre oferty musi odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 83. 1. Zamawiajcy moe dopuci moliwo zoenia oferty wariantowej, jeeli cena
nie jest jedynym kryterium wyboru.
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2. Zamawiajcy moe dopuci moliwo zoenia oferty czciowej, jeeli przedmiot
zamówienia jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca moe zoy oferty czciowe na
jedn lub wicej czci zamówienia, chyba e zamawiajcy okreli maksymaln liczb
czci zamówienia, na które oferty czciowe moe zoy jeden wykonawca.
Art. 84. 1. Wykonawca moe, przed upywem terminu do skadania ofert, zmieni lub wycofa ofert.

2. Ofert zoon po terminie zwraca si bez otwierania po upywie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
Art. 85. 1. Wykonawca jest zwizany ofert do upywu terminu okrelonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jednak nie duej ni:
1) 30 dni - jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 90 dni - jeeli warto zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza
wyraon w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usug
- 10.000.000 euro;
3) 60 dni - jeeli warto zamówienia jest inna ni okrelona w pkt 1 i 2.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upywem terminu zwizania
ofert zamawiajcy moe tylko raz zwróci si do wykonawców o wyraenie zgody na
przeduenie tego terminu o oznaczony okres, nie duszy jednak ni 60 dni.
3. Odmowa wyraenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda wykonawcy na przeduenie okresu zwizania ofert jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedueniem okresu wanoci wadium albo, jeeli nie jest to moliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przeduony okres zwizania ofert.
5. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upywem terminu skadania ofert.
Art. 86. 1. Z zawartoci ofert nie mona zapozna si przed upywem terminu otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastpuje bezporednio po upywie terminu do ich skadania,
z tym e dzie, w którym upywa termin skadania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Bezporednio przed otwarciem ofert zamawiajcy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a take
informacje dotyczce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
patnoci zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje si niezwocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiajcy moe da od wykonawców wyjanie dotyczcych treci zoonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy zamawiajcym a wykonawc negocjacji dotyczcych zoonej oferty oraz, z zastrzeeniem ust.
1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treci.
1a. W postpowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania
i oceny ofert zamawiajcy moe da od wykonawców sprecyzowania i dopracowania
treci ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym e niedopuszczalne jest
dokonywanie istotnych zmian w treci ofert oraz zmian wymaga zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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2. Zamawiajcy poprawia w tekcie oferty oczywiste omyki pisarskie oraz omyki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwocznie zawiadamiajc o tym wszystkich wykonawców,
którzy zoyli oferty.
Art. 88. 1. Zamawiajcy poprawia omyki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastpujcy
sposób:
1) w przypadku mnoenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje si, e prawidowo podano liczb jednostek miar
oraz cen jednostkow,
b) jeeli cen jednostkow podano rozbienie sownie i liczb, przyjmuje si, e
prawidowo podano liczb jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne czci zamówienia:
a) jeeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czci zamówienia, przyjmuje si, e prawidowo podano ceny za czci zamówienia,
b) jeeli cen za cz zamówienia podano rozbienie sownie i liczb, przyjmuje
si, e prawidowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu
ceny,
c) jeeli ani cena za cz zamówienia podana liczb, ani podana sownie nie
odpowiadaj obliczonej cenie, przyjmuje si, e prawidowo podano ceny za
cz zamówienia wyraone sownie;
3) w przypadku oferty z cen okrelon za cay przedmiot zamówienia albo jego
cz (cena ryczatowa):
a) przyjmuje si, e prawidowo podano cen ryczatow bez wzgldu na sposób
jej obliczenia,
b) jeeli cena ryczatowa podana liczb nie odpowiada cenie ryczatowej podanej
sownie, przyjmuje si za prawidow cen ryczatow podan sownie,
c) jeeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczatowych, przyjmuje si,
e prawidowo podano poszczególne ceny ryczatowe.
2. Zamawiajcy poprawiajc omyki rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwzgldnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
Art. 89. 1. Zamawiajcy odrzuca ofert, jeeli:
1) jest niezgodna z ustaw;
2) jej tre nie odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zostaa zoona przez wykonawc wykluczonego z udziau w postpowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do skadania ofert;
6) zawiera omyki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mona poprawi na
podstawie art. 88, lub bdy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si na
poprawienie omyki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest niewana na podstawie odrbnych przepisów.
2. (uchylony)
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Art. 90. 1. Zamawiajcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raco nisk cen w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwraca si w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie
w okrelonym terminie wyjanie dotyczcych elementów oferty majcych wpyw na
wysoko ceny.
2. Zamawiajcy, oceniajc wyjanienia, bierze pod uwag obiektywne czynniki, w szczególnoci oszczdno metody wykonania zamówienia, wybrane rozwizania techniczne,
wyjtkowo sprzyjajce warunki wykonywania zamówienia dostpne dla wykonawcy, oryginalno projektu wykonawcy oraz wpyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odrbnych przepisów.
3. Zamawiajcy odrzuca ofert wykonawcy, który nie zoy wyjanie lub jeeli dokonana
ocena wyjanie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera raco
nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy zawiadamia Prezesa Urzdu oraz Komisj Europejsk o odrzuceniu ofert, które wedug zamawiajcego zawieray raco nisk cen
z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez
zamawiajcego, nie udowodni, e pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów
o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej.
Art. 91. 1. Zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny
ofert okrelonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert s cena albo cena i inne kryteria odnoszce si do przedmiotu
zamówienia, w szczególnoci jako, funkcjonalno, parametry techniczne, zastosowanie
najlepszych dostpnych technologii w zakresie oddziaywania na rodowisko, koszty
eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert nie mog dotyczy waciwoci wykonawcy, a w szczególnoci jego
wiarygodnoci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
3a. Jeeli zoono ofert, której wybór prowadziby do powstania obowizku podatkowego
zamawiajcego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usug w zakresie dotyczcym
wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiajcy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usug, który miaby obowizek wpaci
zgodnie z obowizujcymi przepisami.
4. Jeeli nie mona wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e dwie lub wicej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiajcy sporód tych
ofert wybiera ofert z nisz cen.
5. Jeeli w postpowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie mona dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgldu na to, e
zostay zoone oferty o takiej samej cenie, zamawiajcy wzywa wykonawców, którzy zoyli te oferty, do zoenia w terminie okrelonym przez zamawiajcego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, skadajc oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wyszych ni zaoferowane w zoonych ofertach.
7. Niezwocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym ni
14 dni, zamawiajcy wypaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwizania stanowice podstaw do skadania ofert, jeeli zamawiajcy przewidzia
takie nagrody.
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Art. 91a. 1. Jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawiajcy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza
aukcj elektroniczn, jeeli przewidzia to w ogoszeniu o zamówieniu oraz zoono
co najmniej 3 oferty niepodlegajce odrzuceniu. Przepisów art. 91 ust. 4-6 nie stosuje si.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w przypadku zamówie w zakresie dziaalnoci twórczej
lub naukowej, a take jeeli podawana w ofercie cena nie jest cen ryczatow.
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej s wycznie kryteria okrelone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umoliwiajce automatyczn ocen oferty
bez ingerencji zamawiajcego, wskazane sporód kryteriów, na podstawie których dokonano
oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
Art. 91b. 1. Zamawiajcy zaprasza drog elektroniczn do udziau w aukcji elektronicznej
wszystkich wykonawców, którzy zoyli oferty niepodlegajce odrzuceniu.
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiajcy informuje wykonawców o:
1) pozycji zoonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
2) minimalnych wartociach postpie skadanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknicia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie moe by krótszy ni 2 dni robocze od dnia
przekazania zaproszenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmowa przeliczanie
postpie na punktow ocen oferty, z uwzgldnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.
Art. 91c. 1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomoc formularza umieszczonego
na stronie internetowej, umoliwiajcego wprowadzenie niezbdnych danych w trybie
bezporedniego poczenia z t stron, skadaj kolejne korzystniejsze postpienia, podlegajce automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1 i 2, art. 83 i 84 oraz art. 8689 nie stosuje si.
2. Postpienia, pod rygorem niewanoci, skada si opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu.
3. W toku aukcji elektronicznej zamawiajcy na bieco przekazuje kademu wykonawcy
informacj o pozycji zoonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji
najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknicia aukcji elektronicznej nie ujawnia si
informacji umoliwiajcych identyfikacj wykonawców.
4. Oferta wykonawcy przestaje wiza w zakresie, w jakim zoy on korzystniejsz ofert
w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu zwizania ofert nie ulega przerwaniu.
5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje si odpowiednio.
Art. 92. 1. Niezwocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zawiadamia
wykonawców, którzy zoyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm), siedzib i adres wykonawcy, którego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy zoyli oferty wraz ze streszczeniem
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oceny i porównania zoonych ofert zawierajcym punktacj przyznan ofertom
w kadym kryterium oceny ofert i czn punktacj,
2) wykonawcach, których oferty zostay odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia,
podajc uzasadnienie faktyczne i prawne - jeeli postpowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogoszenia albo zapytania
o cen.
2. Niezwocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie, a jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty,
o których mowa w art. 167 ust. 2, przekazuje te informacje równie Prezesowi Urzdu oraz
Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Art. 93. 1. Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie zamówienia, jeeli:
1) nie zoono adnej oferty niepodlegajcej odrzuceniu albo nie wpyn aden
wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu od wykonawcy niepodlegajcego wykluczeniu, z zastrzeeniem pkt 2 i 3;
2) w postpowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen nie zoono co najmniej
dwóch ofert niepodlegajcych odrzuceniu;
3) w postpowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpyny mniej ni
dwa wnioski o dopuszczenie do udziau w licytacji elektronicznej albo nie zostay
zoone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegajcych wykluczeniu;
4) cena najkorzystniejszej oferty przewysza kwot, któr zamawiajcy moe przeznaczy na sfinansowanie zamówienia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostay zoone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;
6) wystpia istotna zmiana okolicznoci powodujca, e prowadzenie postpowania
lub wykonanie zamówienia nie ley w interesie publicznym, czego nie mona byo
wczeniej przewidzie;
7) postpowanie obarczone jest wad uniemoliwiajc zawarcie wanej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeeli zamawiajcy dopuci moliwo skadania ofert czciowych, do uniewanienia
w czci postpowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio.
3. O uniewanieniu postpowania o udzielenie zamówienia zamawiajcy zawiadamia równoczenie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali si o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewanienia postpowania
przed upywem terminu skadania ofert,
2) zoyli oferty - w przypadku uniewanienia postpowania po upywie terminu skadania ofert
- podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku uniewanienia postpowania o udzielenie zamówienia z przyczyn lecych
po stronie zamawiajcego, wykonawcom, którzy zoyli oferty niepodlegajce odrzuceniu,
przysuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postpowaniu,
w szczególnoci kosztów przygotowania oferty.

197
5. W przypadku uniewanienia postpowania o udzielenie zamówienia zamawiajcy
na wniosek wykonawcy, który ubiega si o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczciu kolejnego postpowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Art. 94. 1. Zamawiajcy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pó niej ni
przed upywem terminu zwizania ofert, z zastrzeeniem ust. 1a.
1a. Umowa w sprawie zamówienia publicznego moe zosta zawarta po upywie terminu
zwizania ofert, jeeli zamawiajcy przekaza wykonawcom informacj o wyborze oferty
przed upywem terminu zwizania ofert, a wykonawca wyrazi zgod na zawarcie umowy
na warunkach okrelonych w zoonej ofercie.
2. Jeeli wykonawca, którego oferta zostaa wybrana, uchyla si od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleytego
wykonania umowy, zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostaych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1.
Art. 95. 1. Jeeli warto zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy niezwocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówie Publicznych.
2. Jeeli warto zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zamawiajcy przekazuje ogoszenie o udzieleniu zamówienia Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
3. Zamawiajcy nie przekazuje ogoszenia o udzieleniu zamówienia, jeeli zamówienia
udziela si na podstawie umowy ramowej.
4. W przypadku udzielania zamówie objtych dynamicznym systemem zakupów zamawiajcy moe odstpi od przekazywania ogosze zgodnie z ust. 2 i przekazywa ogoszenia
o udzieleniu zamówienia raz na 3 miesice.
Rozdzia 5 – Dokumentowanie postpowa
Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia zamawiajcy
sporzdza pisemny protokó postpowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokoem”, zawierajcy 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 lub ofert.
2. Oferty, opinie biegych, owiadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38
ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje skadane przez zamawiajcego
i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowi zaczniki do
protokou.
3. Protokó wraz z zacznikami jest jawny. Zaczniki do protokou udostpnia si po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewanieniu postpowania, z tym e
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oferty udostpnia si od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu po upywie terminu ich skadania.
4. (uchylony)
5. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia:
1) wzór protokou oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, majc
na wzgldzie warto zamówienia, tryb postpowania o udzielenie zamówienia,
a take majc na celu zapewnienie moliwoci zgaszania uwag do treci protokou
przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z przeprowadzeniem postpowania
o udzielenie zamówienia;
2) sposób oraz form udostpniania zainteresowanym protokou wraz z zacznikami,
majc na wzgldzie zapewnienie jawnoci postpowania o udzielenie zamówienia.
Art. 97. 1. Zamawiajcy przechowuje protokó wraz z zacznikami przez okres 4 lat
od dnia zakoczenia postpowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujcy jego
nienaruszalno.
2. Zamawiajcy zwraca wykonawcom, których oferty nie zostay wybrane, na ich wniosek,
zoone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiay.
Art. 98. 1. Zamawiajcy sporzdza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach,
zwane dalej "sprawozdaniem".
2. Sprawozdanie zamawiajcy przekazuje Prezesowi Urzdu w terminie do dnia 1 marca
kadego roku nastpujcego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. (uchylony)
4. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, zakres informacji zawartych
w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, majc na wzgldzie wymagania
dotyczce treci sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zamawiajcego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, warto udzielonych zamówie,
rodzaj zamówie i tryb ich udzielania oraz podstaw prawn zastosowania, a jeeli ich
warto jest równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto kwoty
20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usug - take
sposób wykonania zamówie.
DZIA III – Przepisy szczególne
Rozdzia 1 – Umowy ramowe
Art. 99. Zamawiajcy moe zawrze umow ramow po przeprowadzeniu postpowania,
stosujc odpowiednio przepisy dotyczce udzielania zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogoszeniem.
Art. 100. 1. Umow ramow zawiera si na okres nie duszy ni 4 lata, z tym e ze wzgldu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiajcego umowa taka moe by
zawarta na okres duszy.
2. O zawarciu umowy ramowej na okres duszy ni 4 lata zamawiajcy niezwocznie
zawiadamia Prezesa Urzdu, podajc warto i przedmiot umowy oraz uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3. Umow ramow zawiera si:
1) z jednym wykonawc, jeeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z wiksz liczb wykonawców byoby dla zamawiajcego niekorzystne;
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2) o najmniej z trzema wykonawcami, chyba e oferty niepodlegajce odrzuceniu
zoyo mniej wykonawców.
4. Zamawiajcy nie moe wykorzystywa umowy ramowej do ograniczania konkurencji.
Art. 101. 1. Zamawiajcy udziela zamówienia, którego przedmiot jest objty umow ramow:
1) wykonawcy, z którym zawar umow ramow, na warunkach nie mniej korzystnych ni okrelone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje si odpowiednio;
2) wykonawcom, z którymi zawar umow ramow, zapraszajc do skadania ofert;
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 stosuje si odpowiednio.
2. Udzielajc zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiajcy moe dokona modyfikacji warunków zamówienia w stosunku do okrelonych w umowie ramowej, jeeli modyfikacja ta nie jest istotna. Zamawiajcy nie moe dokona zmiany kryteriów oceny ofert okrelonych w umowie ramowej.
3. Oferta skadana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie moe by
mniej korzystna od oferty zoonej w postpowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy
ramowej.
4. Do zamówie, których przedmiot objty jest umow ramow, nie stosuje si przepisów
art. 26 oraz art. 167 ust. 2 i 3.
Rozdzia 2 – Dynamiczny system zakupów
Art. 102. 1. Zamawiajcy moe ustanowi dynamiczny system zakupów oraz udziela
zamówie objtych tym systemem, stosujc odpowiednio przepisy dotyczce udzielania
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeeli przepisy niniejszego rozdziau nie
stanowi inaczej.
2. Dynamiczny system zakupów ustanawia si na okres nie duszy ni 4 lata, z tym e ze
wzgldu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiajcego system moe by
ustanowiony na okres duszy.
3. W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres duszy ni 4 lata
zamawiajcy w terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa Urzdu, podajc warto
dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówie objtych tym systemem oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiajcy nie moe wykorzystywa dynamicznego systemu zakupów do ograniczania
konkurencji.
Art. 103. 1. W postpowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów oraz w postpowaniu o udzielenie zamówienia objtego dynamicznym systemem
zakupów zamawiajcy i wykonawcy przekazuj owiadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drog elektroniczn.
2. W postpowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty skada si, pod rygorem niewanoci,
w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Ogoszenia zamieszcza si w Biuletynie Zamówie Publicznych drog elektroniczn za
pomoc formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzdu, a Urzdowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje si drog elektroniczn zgodnie
z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie.
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Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej zamawiajcy
udostpnia na stronie internetowej specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz
informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów, a w szczególnoci:
1) okrelenie przedmiotu zamówie objtych dynamicznym systemem zakupów;
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówie;
4) wymagania techniczne dotyczce urzdze teleinformatycznych niezbdnych do porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami, w tym przesyania ofert.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1,
s dostpne na stronie internetowej przez cay okres trwania dynamicznego systemu zakupów.
Art. 105. 1. W celu dopuszczenia do udziau w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy mog skada oferty, zwane dalej "ofertami orientacyjnymi", przez cay okres trwania
dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie
stosuje si.
2. Wraz z ofert orientacyjn wykonawca skada owiadczenie o spenieniu warunków
udziau w postpowaniu, a jeeli zamawiajcy da dokumentów potwierdzajcych spenienie tych warunków, równie te dokumenty.
3. Oferta orientacyjna moe by w kadym czasie uaktualniona poprzez zoenie nowej
oferty orientacyjnej. W przypadku uaktualniania oferty orientacyjnej przepisu ust. 2 nie
stosuje si.
4. Zamawiajcy dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie duszym ni 15 dni od
dnia jej otrzymania.
5. Zamawiajcy informuje niezwocznie wykonawc o dopuszczeniu do udziau w dynamicznym systemie zakupów albo o odmowie dopuszczenia, podajc uzasadnienie faktyczne
i prawne.
6. Zamawiajcy moe przeduy termin, o którym mowa w ust. 4, z tym e w okresie
przeduenia nie moe wszcz postpowania o udzielenie zamówienia objtego dynamicznym systemem zakupów.
Art. 106. 1. Przed wszczciem postpowania o udzielenie zamówienia objtego dynamicznym systemem zakupów zamawiajcy zamieszcza na stronie internetowej uproszczone
ogoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6 stosuje si odpowiednio.
2. Uproszczone ogoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:
1) termin i miejsce opublikowania ogoszenia o zamówieniu dotyczcego ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów;
2) nazw (firm) zamawiajcego;
3) okrelenie przedmiotu zamówienia oraz wielko lub zakres zamówienia;
4) adres strony internetowej, na której jest udostpniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w art. 104 ust. 1;
5) termin skadania ofert orientacyjnych.
3. Zamawiajcy moe, przed publikacj uproszczonego ogoszenia, zmodyfikowa tre
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O dokonanej modyfikacji zamawiajcy
informuje niezwocznie wszystkich wykonawców dopuszczonych do udziau w dynamicz-
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nym systemie zakupów, a take zamieszcza t informacj na stronie internetowej. Przepisów
art. 38 ust. 4, 6 i 7 nie stosuje si.
Art. 107. 1. W odpowiedzi na uproszczone ogoszenie o zamówieniu wykonawca, który
dotychczas nie by dopuszczony do udziau w dynamicznym systemie zakupów, skada
ofert orientacyjn w wyznaczonym przez zamawiajcego terminie, nie krótszym ni 15 dni
od dnia zamieszczenia tego ogoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych albo przekazania Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
2. Zamawiajcy niezwocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis art. 105 ust. 5
stosuje si.
Art. 108. 1. Niezwocznie po zakoczeniu oceny ofert orientacyjnych zamawiajcy wszczyna postpowanie o udzielenie zamówienia objtego dynamicznym systemem zakupów,
zapraszajc do skadania ofert wszystkich wykonawców dopuszczonych do tego systemu.
2. Zamawiajcy wyznacza termin skadania ofert z uwzgldnieniem czasu niezbdnego do
przygotowania i zoenia oferty.
Art. 109. 1. Oferty skadane w postpowaniu o udzielenie zamówienia objtego dynamicznym systemem zakupów ocenia si wycznie na podstawie kryteriów okrelonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 104.
2. Oferta skadana przez wykonawc w postpowaniu o udzielenie zamówienia objtego
dynamicznym systemem zakupów nie moe by mniej korzystna od oferty orientacyjnej.
3. Wykonawca skada dokumenty potwierdzajce spenianie warunków udziau w postpowaniu, jeeli zamawiajcy da ich, zapraszajc do skadania ofert.
Rozdzia 3 – Konkurs
Art. 110. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogoszenie
zamawiajcy przyrzeka nagrod za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sd
konkursowy pracy konkursowej, w szczególnoci z zakresu planowania przestrzennego,
projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.
Art. 111. 1. Nagrodami w konkursie mog by:
1) nagroda pienina lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogoszenia co najmniej dwóch
autorów wybranych prac konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej rki autora wybranej pracykonkursowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegóowe opracowanie pracy konkursowej.
3. Wartoci konkursu jest warto nagród.
4. Wartoci konkursu, w którym nagrod jest zaproszenie do udziau w postpowaniu
o udzielenie zamówienia, jest warto tego zamówienia oraz warto nagród dodatkowych,
jeeli zamawiajcy przewidzia takie nagrody.
5. Do ustalenia wartoci konkursu przepisy art. 35 stosuje si odpowiednio.
Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiajcy. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18
stosuje si odpowiednio.
2. Kierownik zamawiajcego powouje sd konkursowy oraz okrela organizacj, skad
i tryb pracy sdu konkursowego.
3. Sd konkursowy skada si co najmniej z 3 osób powoywanych i odwoywanych przez
kierownika zamawiajcego.
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4. Do czonków sdu konkursowego przepisy art. 17 stosuje si odpowiednio.
5. Czonkami sdu konkursowego s wycznie osoby posiadajce kwalifikacje umoliwiajce ocen zgoszonych prac konkursowych, z tym e jeeli przepisy szczególne wymagaj
posiadania uprawnie do opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 czonków sdu
konkursowego, w tym jego przewodniczcy, posiada wymagane uprawnienia.
Art. 113. 1. Sd konkursowy jest zespoem pomocniczym kierownika zamawiajcego powoanym do oceny speniania przez uczestników konkursu wymaga okrelonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.
2. Sd konkursowy w szczególnoci sporzdza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnicia konkursu, a take, w zakresie, o którym mowa w ust.
1. wystpuje z wnioskiem o uniewanienie konkursu.
3. Sd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezaleny.
4. Kierownik zamawiajcego moe powierzy sdowi konkursowemu inne ni okrelone
w ust. 1 czynnoci zwizane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu.
Art. 114. Kierownik zamawiajcego albo osoba przez niego upowaniona sprawuje nadzór
nad sdem konkursowym w zakresie zgodnoci konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególnoci:
1) uniewania konkurs;
2) zatwierdza rozstrzygnicie konkursu.
Art. 115. 1. Zamawiajcy zamieszcza ogoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Ogoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) nazw (siedzib) i adres zamawiajcego;
2) okrelenie przedmiotu konkursu;
3) wymagania, jakie musz spenia uczestnicy konkursu, z tym e jeeli nagrod
w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogoszenia co
najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej rki autora wybranej pracy konkursowej,
przepis art. 22 stosuje si odpowiednio;
4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
5) okrelenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu;
6) termin skadania prac konkursowych;
7) rodzaj i wysoko nagród.
3. Jeeli warto konkursu jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy zamieszcza ogoszenie o konkursie w Biuletynie
Zamówie Publicznych.
4. Jeeli warto konkursu jest równa lub przekracza kwot okrelon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy przekazuje ogoszenie o konkursie Urzdowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Do przekazywania ogosze o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje si odpowiednio.
Art. 116. 1. Zamawiajcy przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie
regulaminu konkursu.
2. Regulamin konkursu okrela w szczególnoci:
1) imi i nazwisko albo nazw (firm) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib)
zamawiajcego;
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2) form konkursu;
3) szczegóowy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany czny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegóowego
opracowania pracy konkursowej stanowicego przedmiot zamówienia udzielanego
w trybie negocjacji bez ogoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej rki;
6) informacj o owiadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy uczestnicy
konkursu w celu potwierdzenia spenienia stawianych im wymaga, przepis art. 25
stosuje si odpowiednio;
7) sposób porozumiewania si zamawiajcego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania owiadcze lub dokumentów;
8) miejsce i termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w konkursie;
9) zakres rzeczowy i form opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
10) miejsce i termin skadania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych
do udziau w konkursie;
11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
12) skad sdu konkursowego;
13) rodzaj i wysoko nagród;
14) termin wydania (wypacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 111
ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogoszenia lub
w trybie zamówienia z wolnej rki;
15) wysoko zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeeli zamawiajcy
przewiduje ich zwrot;
16) postanowienia dotyczce przejcia autorskich praw majtkowych do wybranej
pracy wraz ze szczegóowym okreleniem pól eksploatacji prac konkursowych,
a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, równie istotne postanowienia, które zostan wprowadzone do umowy;
17) sposób podania do publicznej wiadomoci wyników konkursu;
18) sposób udzielania wyjanie dotyczcych regulaminu konkursu;
19) pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysugujcych uczestnikom konkursu.
3. Zamawiajcy przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od
dnia zgoszenia wniosku o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno da za regulamin konkursu, moe pokrywa jedynie koszty jego druku oraz przekazania.
4. Do porozumiewania si zamawiajcego z uczestnikami konkursu przepisy art. 27 stosuje
si odpowiednio.
Art. 117. 1. Konkurs moe by zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostaj wyonione opracowania
studialne, odpowiadajce wymaganiom okrelonym w regulaminie konkursu. W drugim
etapie sd konkursowy, na podstawie kryteriów okrelonych w regulaminie konkursu,
ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowa studialnych wyonionych
w pierwszym etapie.
Art. 118. 1. Uczestnikami konkursu mog by osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej.
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2. Jeeli przepisy szczególne wymagaj posiadania uprawnie do opracowania pracy
konkursowej, uczestnikami konkursu mog by wycznie osoby fizyczne posiadajce
wymagane uprawnienia lub podmioty posugujce si osobami fizycznymi posiadajcymi
wymagane uprawnienia.
3. Uczestnicy konkursu mog wspólnie bra udzia w konkursie. Przepisy dotyczce uczestnika konkursu stosuje si odpowiednio do uczestników konkursu biorcych wspólnie udzia
w konkursie.
Art. 119. Zamawiajcy wyznacza termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau
w konkursie, z uwzgldnieniem czasu na zoenie wymaganych dokumentów, z tym e
termin ten nie moe by krótszy ni 21 dni od dnia:
1) zamieszczenia ogoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówie Publicznych;
2) przekazania ogoszenia o konkursie Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - jeeli warto konkursu jest równa lub przekracza kwot okrelon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 120. 1. Zamawiajcy dopuszcza do udziau w konkursie i zaprasza do skadania prac
konkursowych uczestników konkursu speniajcych wymagania okrelone w regulaminie
konkursu.
2. Uczestnicy konkursu niespeniajcy wymaga okrelonych w regulaminie konkursu
podlegaj wykluczeniu.
3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziau w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4
stosuje si odpowiednio.
Art. 121. 1. Uczestnicy konkursu skadaj prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych cznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej,
z zastrzeeniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu skadaj prace konkursowe bez informacji, o których mowa w ust.
1, jeeli ze wzgldu na specyfik przedmiotu pracy konkursowej nie jest moliwe okrelenie
kosztów.
3. Z zawartoci prac konkursowych sd konkursowy nie moe zapozna si do upywu
terminu ich skadania.
4. Zamawiajcy zapewnia, e do rozstrzygnicia konkursu przez sd konkursowy niemoliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.
Art. 122. 1. Sd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami okrelonymi
w ogoszeniu o konkursie. Przepis art. 87 ust. 1 stosuje si odpowiednio.
2. Sd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierajc sporód prac konkursowych najlepsz
prac konkursow lub najlepsze prace konkursowe.
3. Sd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygniciu konkursu.
Art. 123. 1. Niezwocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiajcy zawiadamia uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podajc imi i nazwisko albo nazw
(firm) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib) autora wybranej pracy konkursowej
albo autorów wybranych prac konkursowych.
2. Z przebiegu prac sdu konkursowego sporzdza si protokó.
Art. 124. Zamawiajcy uniewania konkurs, jeeli nie zosta zoony aden wniosek
o dopuszczenie do udziau w konkursie lub adna praca konkursowa, a w przypadku,
o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeeli nie
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rozstrzygnito konkursu. Do uniewanienia konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje
si odpowiednio.
Art. 125. W terminie okrelonym w regulaminie konkursu, nie krótszym ni 15 dni od dnia
ustalenia wyników konkursu, zamawiajcy wydaje (wypaca) nagrod, a w przypadkach,
o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do negocjacji w trybie
negocjacji bez ogoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej rki.
Art. 126. 1. Jeeli warto konkursu jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy niezwocznie po ustaleniu wyników konkursu
zamieszcza ogoszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówie Publicznych.
2. Jeeli warto konkursu jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwocznie po ustaleniu wyników konkursu, zamawiajcy przekazuje ogoszenie o jego wynikach Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Art. 127. 1. Zamawiajcy przechowuje dokumentacj konkursu przez okres 4 lat od dnia
ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujcy jej nienaruszalno.
2. Zamawiajcy, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostay
wybrane, zwraca zoone przez nich prace konkursowe.
Rozdzia 4 – Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane
Art. 128. 1. Postpowanie majce na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, zwanej
dalej "koncesj", wszczyna zamawiajcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, zamieszczajc ogoszenie o koncesji w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej.
2. Jeeli warto koncesji jest mniejsza ni kwota okrelona w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze
o zamówieniach na roboty budowlane Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiajcy zamieszcza ogoszenie o koncesji w Biuletynie Zamówie
Publicznych.
3. Jeeli warto koncesji jest równa lub przekracza kwot okrelon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze o zamówieniach na roboty budowlane Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, zamawiajcy przekazuje ogoszenie o koncesji Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich.
4. Ogoszenie o koncesji zawiera co najmniej:
1) nazw (firm) i adres zamawiajcego;
2) okrelenie przedmiotu koncesji;
3) okrelenie trybu, w jakim udzielana bdzie koncesja;
4) termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert;
5) opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
speniania tych warunków, a w przypadku udzielania koncesji w trybie przetargu
ograniczonego albo negocjacji z ogoszeniem take znaczenie warunków udziau
w postpowaniu;
6) informacj o owiadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy
w celu potwierdzenia speniania warunków udziau w postpowaniu;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
5. Do ogoszenia o koncesji przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje si odpowiednio.
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6. W postpowaniu, o którym mowa w ust. 1, mog uczestniczy wykonawcy speniajcy
warunki udziau w postpowaniu okrelone przez zamawiajcego.
7. Koncesji udziela si, stosujc odpowiednio przepisy dotyczce udzielania zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje si.
8. Jeeli warto koncesji jest mniejsza ni kwota okrelona w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze
o zamówieniach na roboty budowlane Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu
nie moe by krótszy ni 30 dni od dnia zamieszczenia ogoszenia o koncesji w Biuletynie
Zamówie Publicznych.
9. Jeeli warto koncesji jest równa lub przekracza kwot okrelon w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzaleniony obowizek przekazywania
ogosze o zamówieniach na roboty budowlane Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu
nie moe by krótszy ni:
1) 45 dni - od dnia przekazania ogoszenia o koncesji Urzdowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie;
2) 52 dni - od dnia przekazania ogoszenia o koncesji Urzdowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, w sposób inny ni okrelony w pkt 1.
Art. 129. W postpowaniu majcym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert nie stosuje
si przepisu art. 91 ust. 3.
Art. 130. 1. Zamawiajcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia moe da, aby
wykonawca, któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawar z innymi podmiotami
umowy o podwykonawstwo o wartoci stanowicej co najmniej 30% wartoci koncesji.
2. Umowy zawarte midzy wykonawcami w celu wspólnego ubiegania si o udzielenie
koncesji oraz umowy z podmiotami bdcymi w stosunku do wykonawcy podmiotami
dominujcymi lub zalenymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spókach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. nr 157,
poz. 1119) nie s uwaane za umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.
3. Wykonawca skada wraz z ofert list podmiotów, o których mowa w ust. 2; w przypadku
zaistnienia zmian w stosunkach pomidzy wykonawc a tymi podmiotami wykonawca jest
obowizany zoy aktualn list.
Art. 131. 1. Koncesjonariusz, który jest zamawiajcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a
i 5, jest obowizany stosowa przepisy ustawy do udzielania zamówie wynikajcych
z wykonywania koncesji.
2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiajcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5,
przy udzielaniu zamówie na roboty budowlane, których warto jest równa lub przekracza
kwot okrelon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikajcych z wykonywania koncesji:
1) jest obowizany do stosowania przepisów ustawy dotyczcych:
a) ogoszenia o zamówieniu,
b) ustalania wartoci zamówienia na roboty budowlane,
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c) okrelania terminów skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz terminów skadania ofert zgodnie z art.
52 ust. 2;
2) jest obowizany do prowadzenia postpowa z zachowaniem zasad, o których mowa
w art. 7 ust. 1;
3) moe nie stosowa przepisów, o których mowa w pkt 1, jeeli zachodzi co najmniej
jedna z okolicznoci, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do udzielania zamówie podmiotom bdcym w stosunku
do wykonawcy podmiotami dominujcymi lub zalenymi w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spókach publicznych, a take podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawar umow w celu wspólnego ubiegania si o udzielenie koncesji.
Rozdzia 5 – Zamówienia sektorowe
Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziau stosuje si do zamówie udzielanych przez
zamawiajcych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich zwizki oraz przez zamawiajcych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”,
z zastrzeeniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania
jednego z nastpujcych rodzajów dziaalnoci:
1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej
oraz jej naturalnych pochodnych, wgla brunatnego, wgla kamiennego i innych
paliw staych;
2) zarzdzania lotniskami, portami morskimi lub ródldowymi oraz ich udostpniania przewo nikom powietrznym, morskim i ródldowym;
3) tworzenia sieci przeznaczonych do wiadczenia publicznych usug zwizanych
z produkcj, przesyaniem lub dystrybucj energii elektrycznej, gazu lub ciepa lub
dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepa do takich sieci lub kierowania
takimi sieciami;
4) tworzenia sieci przeznaczonych do wiadczenia publicznych usug zwizanych
z produkcj lub dystrybucj wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich
sieci lub kierowania takimi sieciami;
5) obsugi sieci wiadczcych publiczne usugi w zakresie transportu kolejowego,
tramwajowego, trolejbusowego, kolej linow lub przy uyciu systemów automatycznych;
6) obsugi sieci wiadczcych publiczne usugi w zakresie transportu autobusowego;
7) wiadczenia usug pocztowych.
2. Zamawiajcy udzielajcy zamówie, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuj przepisy
niniejszego rozdziau równie do zamówie zwizanych z kanalizacj i oczyszczaniem
cieków oraz dziaalnoci zwizan z pozyskiwaniem wody pitnej.
3. Zamawiajcy udzielajcy zamówie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosuj przepisy
niniejszego rozdziau równie do zamówie zwizanych ze wiadczeniem usug: zarzdzania usugami pocztowymi, przesyania zakodowanych dokumentów za porednictwem elektronicznych rodków komunikacji, zarzdzania bazami adresowymi, przesyania poleconej
poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych w szczególnoci
przewozu przesyek towarowych oraz ich konfekcjonowania i magazynowania.
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Art. 133. 1. Do udzielania zamówie sektorowych ustaw stosuje si, jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
2. Zamawiajcy udzielajcy zamówie sektorowych s obowizani uwzgldnia w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, take informacje dotyczce udzielonych zamówie
sektorowych, których warto jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
3. Do zamówie sektorowych nie stosuje si przepisów art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3.
Art. 134. 1. Zamawiajcy moe udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogoszeniem. Przepisu art. 55
nie stosuje si.
2. Zamawiajcy moe zawrze umow ramow po przeprowadzeniu postpowania, stosujc
odpowiednio przepisy dotyczce udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje si.
3. W postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogoszeniem zamawiajcy moe wyznaczy:
1) termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu nie krótszy
ni:
a)
22 dni od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich drog elektroniczn lub faksem,
b)
37 dni od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób ni okrelony w lit. a,
c)
15 dni od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie;
2) termin skadania ofert nie krótszy ni 10 dni, z uwzgldnieniem czasu potrzebnego
na przygotowanie i zoenie oferty;
3) dowolny termin skadania ofert, jeeli wszyscy wykonawcy, którzy zostan zaproszeni do skadania ofert, wyrazili na to zgod.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiajcy moe wybra najkorzystniejsz
ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamówienia sektorowego mona udzieli w trybie negocjacji bez ogoszenia, jeeli:
1) zachodzi jedna z okolicznoci, o których mowa w art. 62 ust. 1;
2) w postpowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogoszeniem nie
wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, nie zostay
zoone adne oferty lub wszystkie oferty zostay odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ze wzgldu na ich niezgodno z opisem przedmiotu zamówienia,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostay w istotny sposób zmienione.
6. Zamówienia sektorowego mona udzieli w trybie zamówienia z wolnej rki, jeeli:
1) zachodzi jedna z okolicznoci, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;
2) w zwizku z trwajcymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznociami moliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znaczco niszej od cen rynkowych;
3) udziela si, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówie uzupeniajcych, stanowicych nie
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wicej ni 50% wartoci zamówienia podstawowego i polegajcych na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówie, jeeli zamówienie podstawowe zostao udzielone
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogoszeniem, a zamówienie uzupeniajce byo przewidziane w ogoszeniu o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim okrelonego;
4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówie uzupeniajcych, stanowicych
nie wicej ni 50% wartoci zamówienia podstawowego i polegajcych na rozszerzeniu dostawy, jeeli zmiana wykonawcy powodowaaby konieczno nabywania
rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowaoby niekompatybilno
techniczn lub nieproporcjonalnie due trudnoci techniczne w uytkowaniu i dozorze, jeeli zamówienie podstawowe zostao udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogoszeniem, a zamówienie
uzupeniajce byo przewidziane w ogoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okrelonego.
Art. 135. 1. Zamawiajcy, co najmniej raz w roku, moe przekaza Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieci w profilu nabywcy okresowe ogoszenie
informacyjne o planowanych w terminie nastpnych 12 miesicy zamówieniach sektorowych lub umowach ramowych, których warto dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwot okrelon w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze o zamówieniach na roboty budowlane Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Sownika Zamówie,
z uwzgldnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyraon w zotych
równowarto kwoty 750.000 euro;
3) usug - zsumowana w ramach kategorii 1-16 okrelonej w zaczniku nr 3 do
Wspólnego Sownika Zamówie, z uwzgldnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub
przekracza wyraon w zotych równowarto kwoty 750.000 euro.
2. Ogoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiajcy moe zamieci w profilu nabywcy
po przekazaniu ogoszenia o profilu nabywcy Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej okrelonej w dyrektywie.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do planowanych zamówie na usugi, o których mowa
w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówie udzielanych w trybie innym ni przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z ogoszeniem.
4. Jeeli informacja o zamówieniu zostaa zawarta w okresowym ogoszeniu informacyjnym
dotyczcym zamówie planowanych w terminie 12 miesicy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogoszenia
o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiajcy moe
w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczy termin
skadania ofert nie krótszy ni:
1) 24 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie;
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2) 31 dni - od dnia przekazania ogoszenia o zamówieniu Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny sposób ni okrelony w pkt 1.
5. Okresowe ogoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych moe
zawiera zaproszenie do ubiegania si o zamówienie sektorowe. W takim przypadku zamawiajcy, udzielajc zamówienia w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogoszeniem, moe odstpi od publikacji ogoszenia o zamówieniu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiajcy zaprasza wykonawców, którzy
po opublikowaniu okresowego ogoszenia informacyjnego poinformowali zamawiajcego,
e s zainteresowani udziaem w postpowaniu, do potwierdzenia tego zainteresowania,
informujc jednoczenie o terminie skadania wniosków o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu.
7. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, przepis art. 48 ust. 2 stosuje si odpowiednio.
Art. 136. 1. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych na usugi lub roboty budowlane, a w przypadku gdy wykonawc jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3
lub 4, równie na dostawy, jeeli s udzielane podmiotom:
1) z którymi zamawiajcy sporzdzaj roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowoci,
2) w których zamawiajcy posiadaj ponad poow udziaów albo akcji, posiadaj
ponad poow gosów wynikajcych z udziaów albo akcji, sprawuj nadzór nad
organem zarzdzajcym lub posiadaj prawo mianowania ponad poowy skadu
organu nadzorczego lub zarzdzajcego,
3) które posiadaj ponad poow udziaów albo akcji zamawiajcego, posiadaj ponad
poow gosów wynikajcych z udziaów albo akcji zamawiajcego, sprawuj nadzór nad jego organem zarzdzajcym lub posiadaj prawo mianowania ponad
poowy skadu jego organu nadzorczego lub zarzdzajcego,
4) które wspólnie z zamawiajcym podlegaj okrelonemu w pkt 3 wpywowi innego
przedsibiorcy
- jeeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przecitnych przychodów tych podmiotów osiganych ze wiadczenia usug, dostaw lub wykonywania robót budowlanych
pochodzio ze wiadczenia usug, dostaw lub wykonywania robót budowlanych na rzecz
zamawiajcego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4; w przypadku gdy okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy ni 3 lata, uwzgldnia si przychody uzyskane w okresie
tej dziaalnoci oraz przychody, które przewiduje si uzyska w okresie pozostaym do
upywu 3 lat.
2. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych na usugi lub roboty budowlane udzielanych przez podmiot utworzony przez zamawiajcych w celu wspólnego wykonywania
dziaalnoci, o której mowa w art. 132:
1) jednemu z tych zamawiajcych lub
2) podmiotowi powizanemu z jednym z tych zamawiajcych w sposób okrelony
w ust. 1, jeeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przecitnych przychodów tego podmiotu osiganych ze wiadczenia usug lub wykonywania robót
budowlanych pochodzio ze wiadczenia usug lub wykonywania robót budowlanych na rzecz podmiotów, z którymi jest powizany w sposób, o którym mowa
w ust. 1.
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3. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych udzielanych podmiotowi utworzonemu
przez zamawiajcych w celu wspólnego wykonywania dziaalnoci, o której mowa w art. 132,
przez jednego z tych zamawiajcych, pod warunkiem e podmiot ten zosta utworzony
na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego zosta utworzony, wynika,
e zamawiajcy pozostan jego czonkami w tym okresie.
4. Zamawiajcy jest obowizany na wniosek Komisji Europejskiej przekaza informacje
w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3.
5. Jeeli sporód podmiotów, o których mowa w ust. 1, wicej ni jeden podmiot wiadczy
takie same lub podobne usugi albo wykonuje takie same lub podobne roboty budowlane
na rzecz zamawiajcego, uwzgldnia si cakowity przychód wszystkich tych podmiotów
osigany ze wiadczenia usug lub wykonywania robót budowlanych.
Art. 137. 1. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych udzielanych w celu wykonywania dziaalnoci polegajcej na dostarczaniu gazu lub ciepa do sieci, o których mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeeli:
1) produkcja gazu lub ciepa stanowi niezbdn konsekwencj prowadzenia dziaalnoci innej ni okrelona w art. 132 oraz
2) dostarczanie gazu lub ciepa ma na celu wycznie ekonomiczne wykorzystanie
produkcji i w okresie ostatnich 3 lat cznie z rokiem, w którym udziela si zamówienia, nie przekracza 20% przecitnych obrotów wykonawcy.
2. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych udzielanych w celu wykonywania
dziaalnoci polegajcej na dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, o których mowa w art.
132 ust. 1 pkt 3, jeeli:
1) produkcja energii elektrycznej jest niezbdna do prowadzenia dziaalnoci innej ni
okrelona w art. 132 oraz
2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzalenione wycznie od wasnego zuycia
i w okresie ostatnich 3 lat cznie z rokiem, w którym udziela si zamówienia,
nie przekracza 30% cznej produkcji.
3. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych udzielanych w celu wykonywania
dziaalnoci polegajcej na dostarczaniu wody pitnej do sieci, o których mowa w art. 132
ust. 1 pkt 4, jeeli:
1) produkcja wody pitnej jest niezbdna do prowadzenia dziaalnoci innej ni okrelona w art. 132 oraz
2) dostarczanie wody pitnej uzalenione jest wycznie od wasnego zuycia i w okresie
ostatnich 3 lat cznie z rokiem, w którym udziela si zamówienia, nie przekracza
30% cznej produkcji.
Art. 138. 1. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych udzielanych w celu odsprzeday lub wynajmu przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem e zamawiajcy nie posiada szczególnego lub wycznego prawa do sprzeday lub wynajmu przedmiotu
zamówienia, a inne podmioty mog go bez ogranicze sprzedawa lub wynajmowa na tych
samych warunkach co zamawiajcy.
2. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych majcych na celu udzielenie koncesji
na roboty budowlane, jeeli koncesje takie s udzielane w celu wykonywania dziaalnoci,
o której mowa w art. 132.
3. Ustawy nie stosuje si do zamówie sektorowych, jeeli s udzielane w celu wykonywania dziaalnoci, o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, jeeli do jej
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wykonywania nie jest wykorzystywana sie znajdujca si na obszarze Unii Europejskiej
lub obszar Unii Europejskiej.
4. Zamawiajcy jest obowizany na wniosek Komisji Europejskiej przekaza informacje
w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
Art. 138a. 1. Zamawiajcy prowadzcy dziaalno, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1
i 3, nie stosuj ustawy do udzielania zamówie sektorowych na dostawy energii elektrycznej
lub ciepa oraz paliw do wytwarzania energii.
2. Zamawiajcy prowadzcy dziaalno, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie stosuj
ustawy do udzielania zamówie na dostawy wody.
3. Zamawiajcy prowadzcy, na podstawie praw szczególnych, dziaalno, o której mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 6, nie stosuj ustawy, jeeli przewozy regularne mog by wiadczone
take przez innych przewo ników na tym samym obszarze i tych samych warunkach.
Art. 138b. 1. Udzielajc zamówienia sektorowego, kierownik zamawiajcego moe odstpi
od powoania komisji przetargowej.
2. Odstpujc od powoania komisji przetargowej, kierownik zamawiajcego okrela sposób
prowadzenia postpowania zapewniajcy sprawno udzielania zamówie, indywidualizacj
odpowiedzialnoci za wykonywane czynnoci oraz przejrzysto prac.
Art. 138c. 1. Zamawiajcy moe:
1) zobowiza wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku postpowania o udzielenie zamówienia;
2) da przedstawienia take innych dokumentów ni okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, potwierdzajcych spenienie warunków
udziau w postpowaniu, jeeli jest to niezbdne do oceny speniania przez
wykonawców tych warunków;
3) odstpi od obowizku dania wadium oraz zabezpieczenia naleytego wykonania
umowy;
4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzuci ofert, w której udzia towarów
pochodzcych z pastw czonkowskich Unii Europejskiej lub pastw, z którymi
Wspólnota Europejska zawara umowy o równym traktowaniu przedsibiorców,
nie przekracza 50%, jeeli przewidzia to w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
5) odstpi od obowizku wykluczenia z postpowania wykonawców, w stosunku do
których zachodz przesanki wykluczenia okrelone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3,
jeeli stosowne zastrzeenie zostao zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Jeeli nie mona wybra oferty najkorzystniejszej ze wzgldu na to, e zoono dwie lub
wicej ofert o takiej samej cenie lub przedstawiajcych taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidziano
odrzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4, zamawiajcy wybiera ofert, która nie mogaby
zosta odrzucona na podstawie ust. 1 pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach s takie same,
jeeli rónica midzy cen najkorzystniejszej oferty a cenami innych ofert, które nie mogyby zosta odrzucone na podstawie ust. 1 pkt 4, nie przekracza 3%.
Art. 138d. (uchylony)
Art. 138e. (uchylony)
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Art. 138f. 1. Zamawiajcy, którzy zgodnie z opublikowan decyzj Komisji Europejskiej
dziaaj na rynku konkurencyjnym, do którego dostp nie jest ograniczony, nie stosuj
przepisów ustawy. Przepis ten stosuje si odpowiednio w przypadku niewydania przez
Komisj Europejsk decyzji w terminie 7 miesicy od dnia otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
2. Organ waciwy z wasnej inicjatywy lub na wniosek zamawiajcego moe po przeprowadzeniu analizy waciwego rynku wystpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem
o stwierdzenie, e zamawiajcy wykonujcy dziaalno, o której mowa w art. 132, dziaaj
na rynku konkurencyjnym, do którego dostp nie jest ograniczony.
3. Organ waciwy przeprowadza analiz rynku w zakresie danej dziaalnoci i sporzdza
wniosek zgodnie z wymaganiami okrelonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia
7 stycznia 2005 r. dotyczcej szczegóowych zasad stosowania procedury przewidzianej
w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówie publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usug pocztowych (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7). Wniosek uzgadnia si
z Prezesem Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Prezesem Urzdu.
4. Rada Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, organy waciwe do wystpowania
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, majc na wzgldzie rodzaj dziaalnoci oraz zakres
dziaania organów, a take znajomo przez te organy funkcjonowania rynku w zakresie
danej dziaalnoci.
DZIA IV – Umowy w sprawach zamówie publicznych
Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówie publicznych, zwanych dalej "umowami",
stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeeli przepisy
ustawy nie stanowi inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem niewanoci, zachowania formy pisemnej, chyba e przepisy odrbne wymagaj formy szczególnej.
3. Umowy s jawne i podlegaj udostpnianiu na zasadach okrelonych w przepisach
o dostpie do informacji publicznej.
Art. 140. 1. Zakres wiadczenia wykonawcy wynikajcy z umowy jest tosamy z jego
zobowizaniem zawartym w ofercie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spenienia
wiadczenia przed zawarciem umowy na skutek okolicznoci, których nie mona byo
przewidzie w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te s korzystne dla
zamawiajcego, a wykonawca wyrazi na ni zgod. Zmiany sposobu spenienia wiadczenia
nie mog dotyczy zobowiza wykonawcy zawartych w ofercie, które byy oceniane
w toku postpowania.
3. Umowa jest niewana w czci wykraczajcej poza okrelenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 141. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponosz solidarn odpowiedzialno
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleytego wykonania umowy.
Art. 142. 1. Umow zawiera si na czas oznaczony.
2. Zamawiajcy moe zawrze umow, której przedmiotem s wiadczenia okresowe lub
cige, na okres duszy ni 4 lata, jeeli wykonanie zamówienia w duszym okresie
spowoduje oszczdnoci kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletnie-
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go lub jest to uzasadnione zdolnociami patniczymi zamawiajcego lub zakresem planowanych nakadów oraz okresem niezbdnym do ich spaty.
3. Jeeli warto zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty
okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajcy, w terminie 3
dni od wszczcia postpowania, zawiadamia Prezesa Urzdu o zamiarze zawarcia umowy
na okres duszy ni 4 lata, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si w przypadku umów:
1) kredytu i poyczki;
2) rachunku bankowego, jeeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
4) koncesji.
Art. 143. 1. Na czas nieoznaczony moe by zawierana umowa, której przedmiotem
s dostawy:
1) wody za pomoc sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie cieków do takiej
sieci;
2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepa z sieci ciepowniczej;
5) licencji na oprogramowanie komputerowe.
2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje si.
Art. 144. 1. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba e konieczno wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznoci, których nie mona byo przewidzie w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te s korzystne dla zamawiajcego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewana.
Art. 145. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona byo przewidzie w chwili zawarcia umowy, zamawiajcy moe odstpi od umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomoci o tych okolicznociach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca moe da wycznie wynagrodzenia nalenego z tytuu wykonania czci umowy.
Art. 146. 1. Z zastrzeeniem przepisów odrbnych, umowa jest niewana, jeeli:
1) ogoszenie o zamówieniu nie zostao zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej, chyba e
z przepisów ustawy nie wynika taki obowizek;
2) zamawiajcy udzieli zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególnoci zawar umow bez wymaganej zgody przed ostatecznym
rozstrzygniciem protestu;
3) zamawiajcy zawar umow przed zakoczeniem kontroli, o której mowa w art. 167;
4) zamawiajcy zawar umow przed upywem terminu do wszczcia kontroli, o której
mowa w art. 167;
5) zamawiajcy dokona wyboru oferty z racym naruszeniem ustawy;
6) w postpowaniu o udzielenie zamówienia doszo do naruszenia przepisów okrelonych w ustawie, które miao wpyw na wynik tego postpowania;
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7) zamawiajcy zawar umow przed upywem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Prezes Urzdu moe wystpi do sdu o stwierdzenie niewanoci:
1) umowy, o której mowa w ust. 1;
2) czci umowy, o której mowa w art. 140 ust. 2;
3) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1.
Art. 147. 1. Zamawiajcy moe da od wykonawcy zabezpieczenia naleytego wykonania
umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
2. Zabezpieczenie suy pokryciu roszcze z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy. Jeeli wykonawca jest jednoczenie gwarantem, zabezpieczenie suy take
pokryciu roszcze z tytuu gwarancji jakoci.
3. Zamawiajcy da od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jeeli:
1) warto zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) warto zamówienia na dostawy lub usugi jest równa lub przekracza wyraon
w zotych równowarto kwoty 10.000.000 euro, z wyjtkiem umów kredytu i poyczki;
3) umowa ma zosta zawarta na okres duszy ni 4 lata, z wyjtkiem umów, o których
mowa w art. 142 ust. 4 i art. 143.
4. W wyjtkowych sytuacjach, w szczególnoci gdy danie wniesienia zabezpieczenia
mogoby uniemoliwi udzielenie zamówienia lub spowodowa znaczny wzrost cen ofert,
zamawiajcy moe odstpi od dania wniesienia zabezpieczenia.
Art. 148. 1. Zabezpieczenie moe by wnoszone wedug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastpujcych formach:
1) pienidzu;
2) porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy oszczdnociowokredytowej, z tym e zobowizanie kasy jest zawsze zobowizaniem pieninym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci.
2. Za zgod zamawiajcego zabezpieczenie moe by wnoszone równie:
1) w wekslach z porczeniem wekslowym banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartociowych emitowanych przez Skarb
Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okrelonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pienidzu wykonawca wpaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajcego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pienidzu wykonawca moe wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeeli zabezpieczenie wniesiono w pienidzu, zamawiajcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienidzu
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z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na którym byo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Art. 149. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca moe dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedn lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.
2. Za zgod zamawiajcego wykonawca moe dokona zmiany formy zabezpieczenia na
jedn lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigoci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokoci.
Art. 150. 1. Wysoko zabezpieczenia ustala si w stosunku procentowym do ceny cakowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoci nominalnej zobowizania zamawiajcego
wynikajcego z umowy, jeeli w ofercie podano cen jednostkow lub ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala si w wysokoci od 2% do 10% ceny cakowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartoci nominalnej zobowizania zamawiajcego wynikajcego
z umowy.
3. Jeeli okres realizacji zamówienia jest duszy ni rok, zabezpieczenie, za zgod zamawiajcego, moe by tworzone przez potrcenia z nalenoci za czciowo wykonane
dostawy, usugi lub roboty budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowizany wnie co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiajcy wpaca kwoty potrcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapaty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie penej wysokoci zabezpieczenia
nie moe nastpi pó niej ni do poowy okresu, na który zostaa zawarta umowa.
Art. 151. 1. Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiajcego za naleycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytuu rkojmi za wady lub gwarancji
jakoci nie moe przekracza 30% wysokoci zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie pó niej ni w 15. dniu po upywie okresu rkojmi za wady lub gwarancji jakoci.
DZIA V – Prezes Urzdu Zamówie Publicznych
Rozdzia 1 – Zakres dziaania
Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rzdowej waciwym w sprawach zamówie
publicznych jest Prezes Urzdu.
2. Nadzór nad Prezesem Urzdu sprawuje Prezes Rady Ministrów.
3. Obsug Prezesa Urzdu zapewnia Urzd.
4. Organizacj Urzdu okrela statut nadany, w drodze zarzdzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 153. 1. Prezes Urzdu jest powoywany przez Prezesa Rady Ministrów sporód osób nalecych
do pastwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwouje Prezesa Urzdu.
2. (uchylony)

Art. 154. Prezes Urzdu:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczcych zamówie;
2) podejmuje rozstrzygnicia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustaw;
3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówie Publicznych, w którym
zamieszczane s ogoszenia przewidziane ustaw;
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4) (uchylony);
5) prowadzi i ogasza na stronie internetowej Urzdu list organizacji uprawnionych
do wnoszenia rodków ochrony prawnej;
6) zapewnia funkcjonowanie systemu rodków ochrony prawnej;
7) opracowuje programy szkole, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu
zamówie;
8) przygotowuje i upowszechnia przykadowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkole;
9) (uchylony)
10) upowszechnia przykadowe wzory umów w sprawach zamówie publicznych,
regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówie;
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówie, w szczególnoci dokonuje
kontroli procesu udzielania zamówie w zakresie przewidzianym ustaw;
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujcych zadania w systemie
zamówie;
13) dy do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy
uwzgldnieniu orzecznictwa sdów oraz Trybunau Konstytucyjnego, w szczególnoci upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoawczej, sdów oraz Trybunau Konstytucyjnego dotyczce zamówie;
14) prowadzi wspóprac midzynarodow w sprawach zwizanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówie;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne
sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówie;
17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczn informacj o dziaaniu Krajowej
Izby Odwoawczej, uwzgldniajc problemy wynikajce z orzecznictwa;
18) zgasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoawczej;
19) zgasza wniosek o powoanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoawczej;
20) prowadzi dziaania zwizane z informatyzacj systemu zamówie publicznych.
Art. 155. 1. Prezes Urzdu wykonuje zadania wynikajce z ustawy przy pomocy nie wicej
ni dwóch Wiceprezesów Urzdu.
2. Wiceprezesów Urzdu powouje Prezes Rady Ministrów, sporód osób nalecych
do pastwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Urzdu. Prezes Rady Ministrów
odwouje wiceprezesów Urzdu na wniosek Prezesa Urzdu.
3. (uchylony)
Art. 156. (uchylony)
Rozdzia 2 – Rada Zamówie Publicznych
Art. 157. 1. Tworzy si Rad Zamówie Publicznych, zwan dalej "Rad", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzdu.
2. Rada w szczególnoci:
1) wyraa opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówie, przedstawionych jej przez Prezesa Urzdu;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczcych zamówie;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzdu o funkcjonowaniu systemu zamówie;
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4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujcych okrelone w ustawie zadania
w systemie zamówie;
5) (uchylony).
Art. 158. 1. W skad Rady wchodzi od 10 do 15 czonków powoywanych przez Prezesa
Rady Ministrów.
2. Uprawnionymi do zgaszania kandydatów s w szczególnoci kluby parlamentarne,
ogólnokrajowe organizacje samorzdu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje
przedsibiorców.
3. Prezes Rady Ministrów powouje czonków Rady sporód osób, które:
1) s obywatelami polskimi;
2) korzystaj z peni praw publicznych;
3) nie byy karane za przestpstwo popenione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przekupstwa lub inne przestpstwo popenione
w celu osignicia korzyci majtkowych;
4) posiadaj wiedz i autorytet dajce rkojmi prawidowej realizacji zada Rady.
4. Prezes Rady Ministrów powouje sporód osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczcego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczcego Rady ze swojego grona.
5. Czonkom Rady przysuguje wynagrodzenie za udzia w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady okrela regulamin przyjty przez Rad.
Art. 159. 1. Kadencja Rady upywa wraz z upywem kadencji Prezesa Urzdu.
2. Czonkostwo w Radzie wygasa w przypadku upywu kadencji Rady, mierci czonka
Rady, jego odwoania albo rezygnacji.
3. Prezes Rady Ministrów odwouje czonka Rady, jeeli przesta on odpowiada jednemu
z warunków okrelonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzdu w razie:
1) niewykonywania obowizków czonka Rady;
2) utraty autorytetu dajcego rkojmi prawidowej realizacji zada Rady;
3) choroby uniemoliwiajcej sprawowanie funkcji czonka Rady.
Art. 160. 1. Obsug prac Rady zapewnia Urzd.
2. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, wysoko wynagrodzenia
przewodniczcego, wiceprzewodniczcego i pozostaych czonków Rady, majc na wzgldzie penion funkcj oraz zakres obowizków przewodniczcego, wiceprzewodniczcego
i pozostaych czonków Rady.
Rozdzia 3 – Kontrola udzielania zamówie
Art. 161. 1. Prezes Urzdu przeprowadza kontrol udzielania zamówie.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodnoci postpowania o udzielenie zamówienia
z przepisami ustawy.
3. Kontrol przeprowadza si w siedzibie Urzdu.
4. Prezes Urzdu przeprowadza kontrol, o której mowa w ust. 1, take na wniosek instytucji zarzdzajcej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziaem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Art. 162. 1. Od udziau w kontroli wyczony jest pracownik Urzdu, który:
1) uczestniczy w kontrolowanym postpowaniu lub czynnociach bezporednio
zwizanych z jego przygotowaniem po stronie zamawiajcego lub wykonawcy;
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2) pozostaje w zwizku maeskim, faktycznym poyciu albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest zwizany z tytuu przysposobienia,
opieki lub kurateli z osob wystpujc w kontrolowanym postpowaniu po stronie
zamawiajcego lub wykonawc, jego zastpc prawnym lub czonkami wadz osób
prawnych ubiegajcych si o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
3) przed upywem 3 lat od dnia wszczcia kontrolowanego postpowania pozostawa
w stosunku pracy lub zlecenia z zamawiajcym lub wykonawc albo by czonkiem
wadz osób prawnych ubiegajcych si o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
4) pozostaje z osob wystpujc w kontrolowanym postpowaniu po stronie zamawiajcego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e moe to
budzi uzasadnione wtpliwoci co do jego bezstronnoci.
2. Pracownik Urzdu informuje Prezesa Urzdu o przyczynach powodujcych jego wyczenie od udziau w kontroli.
3. Prezes Urzdu rozstrzyga o wyczeniu pracownika w drodze postanowienia.
Art. 163. 1. Wszczcie kontroli nastpuje przez dorczenie zamawiajcemu dania przekazania kopii dokumentacji postpowania o udzielenie zamówienia potwierdzonej za zgodno z oryginaem przez kierownika zamawiajcego, z zastrzeeniem art. 167 ust. 3.
2. Stan faktyczny sprawy ustala si na podstawie zebranych dowodów.
3. Dowodami s w szczególnoci dokumenty i wyjanienia, o których mowa w art. 164 ust.
2, oraz opinie biegych.
4. Dowody stanowi zacznik do protokou kontroli, o którym mowa w art. 165.
Art. 164. 1. Prezes Urzdu moe da od kierownika zamawiajcego niezwocznego
przekazania kopii dokumentów zwizanych z postpowaniem o udzielenie zamówienia
potwierdzonych za zgodno z oryginaem przez kierownika zamawiajcego.
2. Prezes Urzdu moe da od kierownika zamawiajcego oraz od pracowników
zamawiajcego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjanie
w sprawach dotyczcych przedmiotu kontroli.
3. Jeeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynnoci
kontrolnych wymaga wiadomoci specjalnych, Prezes Urzdu moe zasign opinii biegych. Biegemu przysuguje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzdu, w wysokoci
ustalonej zgodnie z przepisami o nalenociach wiadków, biegych i stron w postpowaniu
sdowym.
Art. 165. 1. Z kontroli sporzdza si protokó kontroli.
2. Protokó kontroli zawiera w szczególnoci:
1) nazw (firm) i adres zamawiajcego;
2) dat rozpoczcia i zakoczenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujcych;
4) oznaczenie postpowania o udzielenie zamówienia, które byo przedmiotem kontroli;
5) informacj o stwierdzeniu narusze oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;
6) wyszczególnienie zaczników.
Art. 166. 1. (uchylony)
2. Zalecenia pokontrolne, o których mowa w art. 169 ust. 1, lub informacja o wyniku kontroli stanowi zacznik do protokou kontroli oraz do protokou, o którym mowa w art. 96.
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Art. 167. 1. Prezes Urzdu moe przeprowadza kontrol udzielanych zamówie przed
zawarciem umowy (kontrola uprzednia).
2. Prezes Urzdu przeprowadza kontrol uprzedni, jeeli warto zamówienia albo umowy
ramowej dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto
kwoty 20.000.000 euro;
2) dostaw lub usug - jest równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto
kwoty 10.000.000 euro.
3. W przypadku postpowania, o którym mowa w ust. 2, niezwocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeeli wniesiono protest na wybór najkorzystniejszej oferty po ostatecznym rozstrzygniciu protestu, a przed zawarciem umowy, zamawiajcy przekazuje
Prezesowi Urzdu kopie dokumentacji postpowania o udzielenie zamówienia potwierdzone
za zgodno z oryginaem przez kierownika zamawiajcego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.
4. W przypadku udzielania zamówienia w czciach, jeeli warto poszczególnych czci
zamówienia jest mniejsza ni kwoty, o których mowa w ust. 2, Prezes Urzdu moe odstpi
od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, informujc o tym zamawiajcego niezwocznie
po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa w ust. 3.
Art. 168. 1. Wszczcie kontroli uprzedniej nastpuje nie pó niej ni w terminie 7 dni od
dnia przekazania Prezesowi Urzdu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
z zastrzeeniem art. 167 ust. 3, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa
w art. 55 ust. 2, 60b ust. 2, 62 ust. 2 i 67 ust. 2.
2. W przypadku wniesienia protestu po wszczciu kontroli uprzedniej, Prezes Urzdu
wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygnicia protestu.
3. W przypadku wszczcia kontroli uprzedniej nie mona zawrze umowy do dnia:
1) usunicia narusze wskazanych w zaleceniach pokontrolnych, o których mowa
w art. 169 ust. 1 pkt 2;
2) dorczenia uchway, o której mowa w art. 169a ust. 3.
4. Wszczcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu zwizania ofert do dnia ostatecznego rozpatrzenia zastrzee.
5. Ostatecznym rozpatrzeniem zastrzee jest upyw terminu na ich wniesienie lub dorczenie uchway, o której mowa w art. 169a ust. 3.
6. W przypadku upywu terminu wanoci wadium w trakcie kontroli przepisu art. 24 ust. 2
pkt 4 nie stosuje si.
Art. 169. 1. Zakoczeniem kontroli uprzedniej jest dorczenie zalece pokontrolnych lub
informacji o wyniku kontroli wskazujcych na:
1) obowizek uniewanienia postpowania z uwagi na stwierdzenie narusze, o których mowa w art. 146 ust. 1;
2) obowizek usunicia stwierdzonych narusze;
3) brak narusze albo stwierdzenie narusze, które nie miay wpywu na wynik postpowania o udzielenie zamówienia.
2. Dorczenie zalece pokontrolnych lub informacji o wyniku kontroli nastpuje nie pó niej
ni w terminie 14 dni od dnia dorczenia danych dokumentów, a w przypadku kontroli
szczególnie skomplikowanej - nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia dorczenia danych dokumentów. Prezes Urzdu informuje zamawiajcego, e kontrola ma charakter
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szczególnie skomplikowany, nie pó niej ni w terminie 14 dni od dnia dorczenia danych
dokumentów.
2a. Zakoczeniem kontroli uprzedniej jest take niedorczenie zalece pokontrolnych
w terminach, o których mowa w ust. 2; w takim przypadku uznaje si, e Prezes Urzdu nie
stwierdzi narusze w postpowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiajcego pisemnie informuje Prezesa Urzdu oraz wykonawc, którego
oferta zostaa wybrana, o wykonaniu czynnoci wskazanych w zaleceniach pokontrolnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo zgasza zastrzeenia, o których mowa w art. 169a
ust. 1.
Art. 169a. 1. Kierownikowi zamawiajcego przysuguje prawo zgoszenia do Prezesa
Urzdu umotywowanych zastrzee w terminie 7 dni od dnia otrzymania zalece pokontrolnych, o których mowa w art. 169.
2. Prezes Urzdu rozpatruje zastrzeenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania. W przypadku nieuwzgldnienia zastrzee, które dotycz obowizku uniewanienia postpowania, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, przekazuje zastrzeenia
najpó niej z upywem tego terminu do zaopiniowania przez Krajow Izb Odwoawcz.
3. Krajowa Izba Odwoawcza w skadzie trzyosobowym wyraa, w formie uchway, opini
w sprawie zastrzee w terminie 15 dni od dnia ich przekazania przez Prezesa Urzdu.
Przepis art. 186 ust. 2 stosuje si odpowiednio.
4. Opinia Krajowej Izby Odwoawczej jest wica dla Prezesa Urzdu.
5. Prezes Urzdu zawiadamia kierownika zamawiajcego o ostatecznym rozpatrzeniu
zastrzee w terminie 3 dni od daty powzicia uchway, o której mowa w ust. 3.
6. Do czonków Krajowej Izby Odwoawczej rozpatrujcych zastrzeenia art. 162 stosuje si
odpowiednio.
Art. 170. 1. Prezes Urzdu moe przeprowadzi kontrol udzielonego zamówienia w terminie 4 lat od dnia jego udzielenia (kontrola nastpcza).
2. Po zakoczeniu kontroli nastpczej Prezes Urzdu przesya kontrolowanemu informacj
o wyniku kontroli nastpczej zawierajc:
1) okrelenie przedmiotu zamówienia, które byo przedmiotem kontroli;
2) informacj o stwierdzeniu narusze lub ich braku.
Art. 171. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzdu moe:
1) zawiadomi waciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych lub wystpi z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do waciwej komisji orzekajcej;
2) naoy kar pienin, o której mowa w dziale VII;
3) wystpi do sdu o stwierdzenie niewanoci umowy w caoci lub w czci.
Rozdzia 4 – Krajowa Izba Odwoawcza
Art. 172. 1. Tworzy si Krajow Izb Odwoawcz przy Prezesie Urzdu, zwan dalej
„Izb”, waciw do rozpoznawania odwoa od rozstrzygni protestów wnoszonych
w postpowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Organami Izby s:
1) Prezes;
2) wiceprezes;
3) zgromadzenie ogólne, które tworz czonkowie Izby.
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3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególnoci:
1) reprezentuje Izb na zewntrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
3) ustala terminy posiedze skadów orzekajcych Izby, a take zarzdza czne rozpoznanie odwoa;
4) wyznacza skad orzekajcy Izby do rozpoznania odwoania, w tym jego przewodniczcego;
5) czuwa nad sprawnoci pracy Izby;
6) przedkada Prezesowi Urzdu, po przyjciu przez zgromadzenie ogólne, roczn
informacj o dziaaniu Izby uwzgldniajc problemy wynikajce z orzecznictwa.
4. Zgromadzenie ogólne Izby:
1) przygotowuje i przyjmuje roczn informacj o dziaalnoci Izby uwzgldniajc
problemy wynikajce z orzecznictwa;
2) wyznacza skad sdu dyscyplinarnego;
3) rozpatruje odwoanie od orzeczenia sdu dyscyplinarnego;
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedoone przez Prezesa Izby lub zgoszone
przez czonków zgromadzenia ogólnego.
5. Zgromadzenie ogólne Izby zwouje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a take na
pisemny wniosek co najmniej poowy czonków Izby albo przewodniczcego sdu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego zoenia. Uchway zgromadzenia ogólnego zapadaj wikszoci gosów w obecnoci co najmniej poowy skadu Izby; w przypadku równej
liczby gosów rozstrzyga gos Prezesa Izby.
Art. 173. 1. W skad Izby wchodzi nie wicej ni 100 czonków powoywanych i odwoywanych przez Prezesa Rady Ministrów sporód osób speniajcych wymagania, o których
mowa w ust. 2, i które uzyskay najlepsze wyniki w postpowaniu kwalifikacyjnym.
2. Czonkiem Izby moe by osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wysze wyksztacenie prawnicze;
3) posiada pen zdolno do czynnoci prawnych;
4) korzysta z peni praw publicznych;
5) ma nieposzlakowan opini;
6) nie bya prawomocnie skazana za przestpstwo umylne lub umylne przestpstwo
skarbowe;
7) posiada minimum picioletnie dowiadczenie zawodowe (sta pracy) w administracji
publicznej lub na stanowiskach zwizanych z udzielaniem porad prawnych,
sporzdzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych
oraz wystpowaniem przed sdami i urzdami;
8) ukoczya 29 lat.
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powouje na 3-letni kadencj Prezes Rady Ministrów na
wniosek Prezesa Urzdu sporód zgoszonych czonków Izby. Do odwoania Prezesa Izby
i wiceprezesa przed upywem kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje si odpowiednio.
4. Nawizanie stosunku pracy z czonkami Izby nastpuje na podstawie powoania w terminie okrelonym w akcie powoania. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczcych czonków Izby wykonuje Prezes Urzdu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie,
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dotyczcych stosunku pracy czonków Izby, maj odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z pó n. zm.).
5. Przed podjciem obowizków czonek Izby jest obowizany zoy przed Prezesem Rady
Ministrów lubowanie wedug nastpujcej roty: " lubuj uroczycie wypenia obowizki
czonka Izby, orzeka bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, a w postpowaniu kierowa
si zasadami godnoci i uczciwoci"; skadajcy lubowanie moe na kocu doda: "Tak mi
dopomó Bóg". Zoenie lubowania czonek Izby potwierdza podpisem pod jego treci.
6. Podstaw ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz pozostaych czonków Izby stanowi wielokrotno kwoty bazowej ustalonej w ustawie budetowej
na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu
wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
nr 110, poz. 1255, z pó . zm.) dla pracowników pastwowej sfery budetowej, o których
mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.
7. Czonkom Izby przysuguje dodatek za wieloletni prac wynoszcy, poczwszy od szóstego roku pracy, 5% miesicznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastajcy po kadym
roku pracy o 1%, a do osignicia 20% miesicznego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Czonkom Izby przysuguje nagroda jubileuszowa w wysokoci:
1) 75% wynagrodzenia miesicznego - po 20 latach pracy;
2) 100% wynagrodzenia miesicznego - po 25 latach pracy;
3) 150% wynagrodzenia miesicznego - po 30 latach pracy;
4) 200% wynagrodzenia miesicznego - po 35 latach pracy;
5) 300% wynagrodzenia miesicznego -po 40 latach pracy;
6) 350% wynagrodzenia miesicznego - po 45 latach pracy.
9. Do okresu pracy uprawniajcego do nagrody jubileuszowej wlicza si wszystkie
poprzednie zakoczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeeli z mocy odrbnych przepisów podlegaj one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale uprawnienia pracownicze. Do obliczania i wypacania nagrody jubileuszowej stosuje si odpowiednio przepisy
dotyczce nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urzdów
pastwowych.
10. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, wielokrotno kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6, majc na wzgldzie funkcj penion przez czonka Izby oraz
to, e wielokrotno nie moe by mniejsza ni 4,5.
11. Obsug organizacyjno-techniczn oraz ksigow Izby zapewnia Urzd.
Art. 174. 1. Czonkostwa w Izbie nie mona czy z:
1) mandatem posa lub senatora;
2) mandatem radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z czonkostwem w zarzdzie powiatu lub województwa;
3) czonkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorzdowym
kolegium odwoawczym;
4) przynalenoci do partii politycznej lub prowadzeniem dziaalnoci politycznej.
2. Czonkowie Izby nie mog:
1) podejmowa dodatkowego zatrudnienia ani innych zaj zarobkowych, z wyjtkiem
zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub nauko-
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wym w cznym wymiarze nieprzekraczajcym penego wymiaru czasu pracy
pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeeli to zatrudnienie nie
przeszkadza w penieniu obowizków czonka Izby;
2) prowadzi dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a take zarzdza tak dziaalnoci lub by przedstawicielem czy penomocnikiem w prowadzeniu takiej dziaalnoci;
3) by czonkiem zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani penomocnikiem
spóek handlowych;
4) by czonkami zarzdów fundacji prowadzcych dziaalno gospodarcz;
5) posiada w spókach handlowych wicej ni 10% akcji lub udziay przedstawiajce
wicej ni 10% kapitau zakadowego - w kadej z tych spóek.
3. Czonek Izby skada Prezesowi Urzdu co roku do dnia 31 marca owiadczenie:
1) czy tocz si przeciwko niemu postpowania karne, wraz z informacj dotyczc
przedmiotu postpowania;
2) o stanie majtkowym wedug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedniego, stosujc
odpowiednio formularz, którego wzór jest okrelony w przepisach o ograniczeniu
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby penice funkcje publiczne.
4. Czonkostwo w Izbie wygasa z powodu mierci albo odwoania.
5. Prezes Rady Ministrów odwouje czonka Izby w przypadku:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty albo ograniczenia zdolnoci do czynnoci prawnych;
3) utraty praw publicznych;
4) utraty autorytetu dajcego rkojmi prawidowego wykonywania obowizków
czonka Izby;
5) prawomocnego skazania za przestpstwo umylne lub umylne przestpstwo
skarbowe;
6) upywu 6 miesicy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1;
7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze skadu Izby;
8) niezoenia w terminie jednego z owiadcze, o których mowa w ust. 3;
9) odmowy zoenia lubowania;
10) nieobjcia stanowiska w terminie okrelonym w akcie powoania;
11) zoenia przez czonka Izby wniosku o odwoanie.
6. Czonkowie Izby w zakresie wykonywania czynnoci okrelonych ustaw korzystaj
z ochrony prawnej przysugujcej funkcjonariuszom publicznym.
7. Czonkowie skadów orzekajcych Izby przy orzekaniu s niezawili i zwizani wycznie przepisami obowizujcego prawa.
Art. 175. 1. Czonek Izby podlega odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za naruszenie swoich
obowizków i uchybienie godnoci zawodowej.
2. Karami dyscyplinarnymi s:
1) upomnienie;
2) usunicie z zajmowanej funkcji;
3) wykluczenie ze skadu Izby.
3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza niemono sprawowania przez
3 lata funkcji Prezesa, wiceprezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz czonka sdu dyscyplinarnego.
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4. W sprawach dyscyplinarnych czonków Izby orzekaj:
1) w pierwszej instancji - sd dyscyplinarny w skadzie piciu czonków Izby, powoywany przez zgromadzenie ogólne Izby sporód czonków Izby;
2) w drugiej instancji - zgromadzenie ogólne Izby.
5. Oskarycielem przed sdem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznika dyscyplinarnego powouje sporód czonków Izby na trzyletni kadencj Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzdu. Rzecznik dyscyplinarny moe by w kadym czasie
odwoany i peni swoje obowizki do czasu powoania nowego rzecznika.
6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji przysuguje odwoanie
do sdu apelacyjnego - sdu pracy i ubezpiecze spoecznych, waciwego ze wzgldu na
siedzib Urzdu, w terminie 14 dni od dnia dorczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Od orzeczenia sdu apelacyjnego nie przysuguje skarga kasacyjna.
7. Szczegóowy tryb postpowania dyscyplinarnego oraz tryb wyboru skadu orzekajcego
sdu dyscyplinarnego okrela regulamin uchwalony przez zgromadzenie ogólne Izby.
Art. 176. 1. Prezes Rady Ministrów zawiesza czonka Izby w jego prawach i obowizkach
w przypadku przedstawienia mu zarzutu popenienia przestpstwa umylnego lub umylnego przestpstwa skarbowego.
2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakoczenia postpowania
karnego, nie duej jednak ni przez 6 miesicy.
3. W okresie zawieszenia czonek Izby zachowuje prawo do poowy wynagrodzenia."
Art. 176a. 1. Czonków Izby wyania si w drodze postpowania kwalifikacyjnego, które skada si z:

1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomoci przepisów zwizanych
z udzielaniem zamówie publicznych;
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Postpowanie kwalifikacyjne na czonków Izby ogasza Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzdu, jeeli zachodzi potrzeba zwikszenia skadu Izby.
3. Ogoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza si w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzdu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a take w dzienniku o zasigu ogólnopolskim.
4. Ogoszenie zawiera:
1) informacj o limicie osób, które zostan powoane w skad Izby w danym postpowaniu kwalifikacyjnym;
2) okrelenie terminu i miejsca przyjmowania zgosze na czonków Izby; termin nie
moe by krótszy ni 30 dni od dnia ogoszenia;
3) wykaz dokumentów, które naley doczy do zgoszenia na czonka Izby;
4) okrelenie terminu przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego, o którym
mowa w ust. 1;
5) informacj o niezbdnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów.
5. W celu przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego na czonków Izby Prezes Rady
Ministrów powouje komisj kwalifikacyjn, której czonkami mog by wycznie osoby,
których wiedza i dowiadczenie w zakresie przepisów zwizanych z udzielaniem zamówie
publicznych oraz autorytet daj rkojmi prawidowego i bezstronnego przebiegu postpowania kwalifikacyjnego.
6. Jeeli w postpowaniu kwalifikacyjnym minimaln liczb punktów uzyska mniejsza
liczba osób, ni wynika to z limitu osób okrelonego w ogoszeniu, o którym mowa w ust. 4
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pkt 1, Prezes Rady Ministrów ogasza uzupeniajce postpowanie kwalifikacyjne na czonków Izby, nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia zakoczenia poprzedniego postpowania kwalifikacyjnego. Przepisy ust. 1-5 stosuje si.
7. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przeprowadzania postpowania
kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 6, sposób powoywania komisji kwalifikacyjnej, a take
szczegóowy zakres postpowania kwalifikacyjnego - biorc pod uwag potrzeb zapewnienia obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania postpowa odwoawczych oraz okoliczno, e potwierdzeniem speniania warunków,
o których mowa w art. 173 ust. 2, mog by dokumenty zawierajce informacje podlegajce ochronie
danych osobowych, w szczególnoci informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Rozdzia 5 – (uchylony)
DZIA VI – rodki ochrony prawnej
Rozdzia 1 – Przepisy wspólne
Art. 179. 1. rodki ochrony prawnej okrelone w niniejszym dziale przysuguj wykonawcom i uczestnikom konkursu, a take innym osobom, jeeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia dozna lub moe dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajcego
przepisów ustawy, z zastrzeeniem ust. 1b.
1a. rodek ochrony prawnej okrelony w rozdziale 4 niniejszego dziau przysuguje równie
zamawiajcemu.
1b. rodki ochrony prawnej nie przysuguj wobec rozstrzygnicia sdu konkursowego
w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.
2. Przed upywem terminu do skadania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiajcego
przepisów ustawy rodki ochrony prawnej przysuguj równie organizacjom zrzeszajcym
wykonawców wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony
prawnej, prowadzon przez Prezesa Urzdu.
3. Przez organizacje zrzeszajce wykonawców, o których mowa w ust. 2, naley rozumie
podmioty dziaajce na podstawie przepisów o:
1) izbach gospodarczych;
2) rzemiole;
3) samorzdzie zawodowym niektórych przedsibiorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorzdach zawodowych architektów, inynierów budownictwa oraz urbanistów.
4. Wpisu na list, odmowy wpisu lub skrelenia z listy, o której mowa w ust. 2, dokonuje
Prezes Urzdu w drodze decyzji administracyjnej.
5. Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogoszeniu w Biuletynie Zamówie
Publicznych.
Rozdzia 2 – Protest
Art. 180. 1. Wobec treci ogoszenia o zamówieniu, czynnoci podjtych przez zamawiajcego w toku postpowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiajcego czynnoci,
do której jest obowizany na podstawie ustawy, mona wnie protest do zamawiajcego.
Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje si odpowiednio.
2. Protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym powzito lub mona byo powzi
wiadomo o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia. Protest uwaa si za
wniesiony z chwil, gdy dotar on do zamawiajcego w taki sposób, e móg zapozna si
z jego treci.
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3. Protest dotyczcy treci ogoszenia, a jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, take dotyczce postanowie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi si w terminie:
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 14 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje si.
4. Jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie innym ni przetarg nieograniczony, protest
dotyczcy postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si w terminie
7 dni od dnia dorczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie pó niej
ni:
1) 3 dni przed upywem terminu skadania ofert - jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
2) 6 dni przed upywem terminu skadania ofert - jeeli warto zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje si.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczcego treci ogoszenia lub postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiajcy moe przeduy termin skadania
ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiajcy odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
8. Protest powinien wskazywa oprotestowan czynno lub zaniechanie zamawiajcego,
a take zawiera danie, zwize przytoczenie zarzutów oraz okolicznoci faktycznych
i prawnych uzasadniajcych wniesienie protestu.
Art. 181. 1. W przypadku wniesienia protestu po upywie terminu skadania ofert bieg
terminu zwizania ofert ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnicia protestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu zwizania ofert zamawiajcy informuje niezwocznie
wykonawców, którzy zoyli oferty.
2a. Zamawiajcy w dowolnym czasie, jednak nie pó niej ni na 7 dni przed upywem wanoci wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postpowania, do przeduenia wanoci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbdny do zabezpieczenia postpowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygniciu protestu.
3. Kopi wniesionego protestu zamawiajcy niezwocznie przekazuje wykonawcom uczestniczcym w postpowaniu o udzielenie zamówienia, a jeeli protest dotyczy treci ogoszenia lub postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j równie
na stronie internetowej, na której jest udostpniana specyfikacja, wzywajc wykonawców
do wzicia udziau w postpowaniu toczcym si w wyniku wniesienia protestu.
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4. Uczestnikami postpowania toczcego si w wyniku wniesienia protestu staj si wykonawcy, którzy maj interes prawny w tym, aby protest zosta rozstrzygnity na korzy jednej ze stron, i którzy przystpili do postpowania:
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;
2) do upywu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeeli protest dotyczy treci
ogoszenia lub w postpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego take postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca zgasza przystpienie do postpowania toczcego si w wyniku wniesienia
protestu, wskazujc swój interes prawny w przystpieniu i okrelajc swoje danie
w zakresie zarzutów zawartych w protecie. Zgoszenie przystpienia wnosi si do zamawiajcego, przekazujc jednoczenie jego kopi wykonawcy wnoszcemu protest.
6. Wykonawca wnoszcy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mog
nastpnie korzysta ze rodków ochrony prawnej na czynnoci zamawiajcego wykonane
zgodnie z ostatecznym rozstrzygniciem protestu zapadym w postpowaniu toczcym si
w wyniku wniesienia protestu.
7. Wykonawca wnoszcy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mog
nastpnie wnie protestu, powoujc si na te same okolicznoci.
Art. 182. 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnicia protestu zamawiajcy nie moe zawrze
umowy.
2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnity:
1) jeeli nie przysuguje odwoanie - wraz z rozstrzygniciem przez zamawiajcego
protestu lub z upywem terminu na jego rozstrzygnicie;
2) jeeli nie wniesiono odwoania - z upywem terminu do wniesienia odwoania;
3) w przypadku wniesienia odwoania:
a) z dniem wydania postanowienia koczcego postpowanie odwoawcze albo
wyroku Izby albo
b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia koczcego postpowanie w sprawie przez sd okrgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo z upywem
terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 195 ust. 2, jeeli warto
zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usug
- 10.000.000 euro.
3. Na wniosek zamawiajcego Prezes Urzdu, w drodze decyzji administracyjnej, moe
wyrazi zgod na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygniciem protestu, jeeli ze
wzgldów spoecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
której wczeniej nie mona byo przewidzie, a nie wynika ona z winy zamawiajcego.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si, jeeli warto zamówienia dla robót budowlanych jest
równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a dla
dostaw lub usug - 10.000.000 euro.
Art. 183. 1. Zamawiajcy rozstrzyga jednoczenie wszystkie protesty dotyczce:
1) treci ogoszenia,
2) postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wykluczenia wykonawcy z postpowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogoszenia i zapytania o cen,
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4) wykluczenia wykonawcy z postpowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogoszeniem, dialogu konkurencyjnego
- w terminie 10 dni od upywu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
2. Protest inny ni wymieniony w ust. 1 zamawiajcy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia
jego wniesienia.
3. Brak rozstrzygnicia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje si za
jego oddalenie.
4. Rozstrzygnicie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie
wniesienia odwoania zamawiajcy przekazuje jednoczenie podmiotowi, który wniós
protest, oraz wykonawcom, którzy przystpili do postpowania toczcego si w wyniku
wniesienia protestu, a jeeli protest dotyczy treci ogoszenia lub postanowie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zamieszcza równie na stronie internetowej, na której jest udostpniana.
5. W przypadku uwzgldnienia protestu zamawiajcy powtarza oprotestowan czynno lub
dokonuje czynnoci bezprawnie zaniechanej:
1) niezwocznie - jeeli uwzgldni wszystkie zgoszone dania;
2) po ostatecznym rozstrzygniciu protestu - jeeli co najmniej jedno ze zgoszonych
da nie zostao uwzgldnione.
6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynnoci zamawiajcy informuje niezwocznie wszystkich
wykonawców.
Rozdzia 3 – Odwoanie
Art. 184. 1. Od rozstrzygnicia protestu przysuguje odwoanie, jeeli warto zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogosze o zamówieniach na dostawy lub usugi.
2. Odwoanie wnosi si do Prezesa Urzdu w terminie 5 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia protestu lub upywu terminu rozstrzygnicia protestu, jednoczenie przekazujc jego
kopi zamawiajcemu. Zoenie odwoania w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzdu.
3. Kopi odwoania zamawiajcy przekazuje jednoczenie wszystkim uczestnikom postpowania toczcego si w wyniku wniesienia protestu, nie pó niej jednak ni w terminie 2
dni od dnia jej otrzymania, wzywajc ich do wzicia udziau w postpowaniu odwoawczym.
4. Uczestnik postpowania toczcego si w wyniku wniesienia protestu moe zgosi przystpienie do postpowania odwoawczego najpó niej do czasu otwarcia posiedzenia skadu
orzekajcego Izby, wskazujc swój interes prawny w przystpieniu i stron, do której
przystpuje. Zgoszenie przystpienia dorcza si Prezesowi Urzdu, przekazujc jego kopi
zamawiajcemu oraz wykonawcy wnoszcemu odwoanie.
5. Czynnoci wykonawcy, który przystpi do postpowania odwoawczego, nie mog pozostawa w sprzecznoci z czynnociami i owiadczeniami strony, do której przystpi.
6. Do postpowania odwoawczego stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z pó n. zm.)
o sdzie polubownym (arbitraowym), jeeli ustawa nie stanowi inaczej.
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Art. 185. 1. Odwoanie podlega rozpoznaniu, jeeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza si
najpó niej w dniu wniesienia odwoania, a dowód jego uiszczenia docza si do odwoania.
2. Jeeli wpis nie zosta uiszczony Prezes Urzdu zwraca odwoanie. O zwrocie odwoania
rozstrzyga Prezes Urzdu w drodze postanowienia, na które nie przysuguje zaalenie.
Art. 186. 1. Odwoanie rozpoznaje Izba w skadzie trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje
przewodniczcego skadu orzekajcego Izby sporód wyznaczonych czonków.
2. Skad orzekajcy Izby, zwany dalej "skadem orzekajcym", wyznaczany jest przez
Prezesa Izby wedug kolejnoci wpywu odwoa z alfabetycznej listy czonków Izby,
jawnej dla stron postpowania odwoawczego. Odstpstwo od tej kolejnoci jest dopuszczalne tylko z powodu choroby czonka Izby lub z innej wanej przyczyny, co naley
zaznaczy w zarzdzeniu o wyznaczeniu posiedzenia skadu orzekajcego.
3. Zmiana wyznaczonego skadu orzekajcego moe nastpi jedynie z przyczyn, o których
mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Czonek skadu orzekajcego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznociach,
o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
5. Czonek skadu orzekajcego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Urzdu o okolicznociach uzasadniajcych wyczenie czonka, jeeli zachodz okolicznoci faktyczne
i prawne, które mog budzi uzasadnione wtpliwoci co do jego bezstronnoci. O wyczeniu czonka Izby albo odmowie jego wyczenia rozstrzyga Prezes Urzdu w drodze
postanowienia, na które nie przysuguje zaalenie.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Prezes Izby wyznacza do skadu orzekajcego
innego czonka Izby wedug kolejnoci z alfabetycznej listy czonków Izby.
Art. 187. 1. Izba rozpoznaje odwoanie w terminie 15 dni od dnia jego dorczenia Prezesowi
Urzdu. Prezes Izby moe zarzdzi czne rozpoznanie odwoa przez Izb, jeeli zostay
one zoone w tym samym postpowaniu o udzielenie zamówienia i dotycz tych samych
czynnoci zamawiajcego.
2. Izba rozpoznaje odwoanie na jawnej rozprawie, chyba e odwoanie podlega odrzuceniu,
z zastrzeeniem ust. 3.
3. Na wniosek strony lub z urzdu Izba wycza jawno rozprawy w caoci lub w czci,
jeeli przy rozpoznawaniu odwoania moe by ujawniona informacja stanowica tajemnic
ustawowo chronion. Rozprawa odbywa si wówczas wycznie z udziaem stron oraz ich
penomocników.
4. Izba odrzuca odwoanie na posiedzeniu niejawnym, jeeli stwierdzi, e:
1) w sprawie nie maj zastosowania przepisy ustawy;
2) odwoanie nie zostao poprzedzone protestem, z zastrzeeniem art. 181 ust. 4;
3) protest lub odwoanie zostay wniesione przez podmiot nieuprawniony;
4) protest lub odwoanie zostay wniesione z uchybieniem terminów okrelonych
w ustawie;
5) odwoujcy si powouje si wycznie na te same okolicznoci, które byy przedmiotem rozstrzygnicia przez Izb w sprawie innego odwoania wniesionego przez
tego samego odwoujcego si w tym samym postpowaniu;
6) odwoanie, wniesione przez wykonawc wnoszcego protest lub wezwanego zgodnie
z art. 181 ust. 3, dotyczy czynnoci, które zamawiajcy dokona zgodnie
z ostatecznym rozstrzygniciem protestu;
7) odwoujcy si nie przekaza kopii odwoania zamawiajcemu, zgodnie z art. 184 ust. 2.
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5. Jeeli Izba uzna to za konieczne, moe dopuci do udziau w posiedzeniu niejawnym
strony, wiadków lub biegych.
6. W przypadku stwierdzenia, e nie zachodz podstawy do odrzucenia odwoania, przewodniczcy skadu orzekajcego zamyka posiedzenie i otwiera rozpraw.
Art. 188. 1. Strony s obowizane wskazywa dowody dla stwierdzenia faktów, z których
wywodz skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdze lub odparcie twierdze
strony przeciwnej strony mog przedstawia a do zamknicia rozprawy.
2. Izba moe dopuci dowód niewskazany przez stron.
3. Dowodami s w szczególnoci dokumenty, zeznania wiadków, opinie biegych oraz
przesuchanie stron.
4. Izba moe powoa biegego sporód osób wpisanych na list biegych sdowych ustanowionych przy sdach okrgowych, jeeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomoci specjalnych. Biegemu przysuguje wynagrodzenie w wysokoci ustalonej zgodnie
z przepisami o nalenociach wiadków, biegych i stron w postpowaniu sdowym.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzdu nie wymagaj dowodu. Nie wymagaj te dowodu fakty przyznane w toku postpowania przez stron przeciwn, jeeli Izba
uzna, e przyznanie nie budzi wtpliwoci co do zgodnoci z rzeczywistym stanem rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeeli fakty bdce ich
przedmiotem zostay ju stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostay powoane jedynie
dla zwoki.
7. Izba ocenia wiarygodno i moc dowodów wedug wasnego przekonania, na podstawie
wszechstronnego rozwaenia zebranego materiau.
Art. 189. 1. Odwoujcy si moe cofn odwoanie. W przypadku cofnicia odwoania Izba
umarza postpowanie odwoawcze.
2. Jeeli cofnicie odwoania nastpio przed otwarciem rozprawy, odwoujcemu zwraca
si 90% wpisu.
Art. 190. 1. Przewodniczcy skadu orzekajcego zamyka rozpraw po przeprowadzeniu
dowodów i udzieleniu gosu stronom, a take jeeli Izba uzna, e sprawa zostaa dostatecznie wyjaniona.
2. Wydajc wyrok Izba bierze za podstaw stan rzeczy ustalony w toku postpowania.
3. Przewodniczcy skadu orzekajcego otwiera na nowo zamknite posiedzenie lub rozpraw, jeeli po ich zamkniciu ujawniono okolicznoci istotne dla rozstrzygnicia odwoania.
4. Wyrok moe by wydany jedynie przez skad orzekajcy, przed którym toczyo si postpowanie odwoawcze.
Art. 191. 1. O oddaleniu odwoania lub jego uwzgldnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostaych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
2. Uwzgldniajc odwoanie, Izba moe:
1) nakaza wykonanie lub powtórzenie czynnoci zamawiajcego;
2) nakaza uniewanienie czynnoci zamawiajcego;
3) uniewani postpowanie o udzielenie zamówienia.
3. Izba nie moe orzeka co do zarzutów, które nie byy zawarte w protecie. Izba bierze
pod uwag z urzdu okolicznoci skutkujce uniewanieniem postpowania o udzielenie
zamówienia; w takim przypadku Izba wydaje wyrok.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 187 ust. 1 zdanie drugie, Izba moe wyda czne
orzeczenie w sprawach zoonych odwoa.

232
5. Izba nie moe nakaza zawarcia umowy.
6. W wyroku oraz w postanowieniu koczcym postpowanie odwoawcze Izba rozstrzyga
o kosztach postpowania odwoawczego.
7. Strony ponosz koszty postpowania odwoawczego stosownie do jego wyniku.
Art. 192. 1. Izba z urzdu sporzdza uzasadnienie wyroku oraz postanowienia koczcego
postpowanie odwoawcze.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnicia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznaa za udowodnione, dowodów, na których
si opara, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówia wiarygodnoci i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
3. Bezporednio po sporzdzeniu wyroku albo postanowienia koczcego postpowanie
odwoawcze przewodniczcy skadu orzekajcego ogasza orzeczenie. Ogoszenie nastpuje
na posiedzeniu jawnym. Nieobecno stron nie wstrzymuje ogoszenia.
4. W sprawie zawiej Izba moe odroczy ogoszenie wyroku albo postanowienia koczcego postpowanie odwoawcze na czas nie duszy ni 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu
ogoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogoszenia. Jeeli ogoszenie byo odroczone, moe go dokona przewodniczcy skadu orzekajcego.
5. Odpisy wyroku lub postanowienia koczcego postpowanie odwoawcze wraz z uzasadnieniem dorcza si w terminie 3 dni stronom oraz uczestnikom postpowania odwoawczego lub ich penomocnikom.
Art. 193. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sd jego wykonalnoci, ma moc prawn
na równi z wyrokiem sdu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postpowania cywilnego stosuje si odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalnoci orzeczenia Izby sd orzeka na wniosek strony. Strona jest
obowizana zaczy do wniosku orygina lub powiadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
3. Sd stwierdza wykonalno orzeczenia Izby nadajcego si do wykonania w drodze
egzekucji, nadajc orzeczeniu klauzul wykonalnoci.
Art. 193a. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia:
1) regulamin postpowania przy rozpoznawaniu odwoa okrelajcy w szczególnoci
wymagania formalne dotyczce odwoania, postpowanie z wniesionym odwoaniem, przygotowanie posiedzenia i rozprawy, majc na wzgldzie potrzeb zapewnienia sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkiego przebiegu postpowania odwoawczego oraz jawnoci rozpraw;
2) wysoko i sposób pobierania wpisu od odwoania oraz rodzaje kosztów w postpowaniu odwoawczym i sposób ich rozliczania, majc na wzgldzie zrónicowan
wysoko wpisu, zalen od wartoci i rodzaju zamówienia, a take zasadno
zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony.
Rozdzia 4 – Skarga do sdu
Art. 194. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postpowania odwoawczego
przysuguje skarga do sdu.
2. W postpowaniu toczcym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postpowania cywilnego o apelacji, jeeli
przepisy niniejszego rozdziau nie stanowi inaczej.
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Art. 195. 1. Skarg wnosi si do sdu okrgowego waciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajcego.
2. Skarg wnosi si za porednictwem Prezesa Urzdu w terminie 7 dni od dnia dorczenia
orzeczenia Izby, przesyajc jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3. Prezes Urzdu przekazuje skarg wraz z aktami postpowania odwoawczego sdowi
waciwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg moe wnie take Prezes Urzdu.
Do czynnoci podejmowanych przez Prezesa Urzdu stosuje si odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postpowania cywilnego o prokuratorze.
Art. 196. 1. Skarga powinna czyni zado wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskaronego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwize
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a take wniosek o zmian orzeczenia w caoci lub
w czci.
2. Jeeli warto zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyraon
w zotych równowarto kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usug - 10.000.000 euro,
zamawiajcy w skardze lub w odpowiedzi na skarg moe wnosi o uchylenie zakazu
zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygniciem protestu. Wniosek o uchylenie zakazu
zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygniciem protestu sd rozpoznaje niezwocznie,
nie pó niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia jego zoenia.
3. Sd na posiedzeniu niejawnym moe uchyli zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym
rozstrzygniciem protestu, jeeli stan postpowania o udzielenie zamówienia pozwala na to
lub zamawiajcy uprawdopodobni, e zaskarone orzeczenie Izby w sposób racy narusza
przepisy o postpowaniu odwoawczym.
Art. 197. 1. Sd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarg wniesion po upywie terminu
lub niedopuszczaln z innych przyczyn, jak równie skarg, której braków strona nie uzupenia w terminie.
2. Jeeli strona nie dokonaa w terminie czynnoci procesowej nie ze swojej winy, sd na jej
wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie moe by wydane na posiedzeniu
niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi si do sdu w terminie 7 dni od dnia
ustania przyczyny uchybienia terminowi.
Art. 198. 1. Sd rozpoznaje spraw niezwocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 1 miesica od dnia wpynicia skargi do sdu.
2. Sd oddala skarg, jeeli jest ona bezzasadna. W razie uwzgldnienia skargi sd zmienia
zaskarone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.
3. Jeeli odwoanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postpowania,
sd uchyla wyrok oraz odrzuca odwoanie lub umarza postpowanie.
4. Od wyroku sdu nie przysuguje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje si do Prezesa
Urzdu.
DZIA VII – Odpowiedzialno za naruszenie przepisów ustawy
Art. 199. Przepisów niniejszego dziau nie stosuje si do zamawiajcych, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1, 5 i 6.
Art. 200. 1. Zamawiajcy, który:
1) udziela zamówienia:
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a) z naruszeniem przepisów ustawy okrelajcych przesanki stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia,
b) bez wymaganego ogoszenia,
c) bez stosowania ustawy,
2) uniewania postpowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy
okrelajcych przesanki uniewanienia,
3) dokonuje czynnoci przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgody Prezesa Urzdu lub narusza przepisy ustawy dotyczce obowizku przekazania zawiadomienia
Prezesowi Urzdu;
4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
- podlega karze pieninej.
2. Karze pieninej podlega równie zamawiajcy, który:
1) okrela warunki udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który
utrudnia uczciw konkurencj,
2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciw konkurencj,
3) prowadzi postpowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawnoci,
4) nie przestrzega terminów okrelonych w ustawie,
5) wyklucza wykonawc z postpowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy okrelajcych przesanki wykluczenia,
6) odrzuca ofert z naruszeniem przepisów ustawy okrelajcych przesanki odrzucenia
oferty,
7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy
- jeeli naruszenie to ma wpyw na wynik postpowania o udzielenie zamówienia.
Art. 201. 1. Wysoko kary pieninej, o której mowa w art. 200, ustala si w zalenoci od
wartoci zamówienia.
2. Jeeli warto zamówienia:
1) jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- kara pienina wynosi 3.000 z;
2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest mniejsza ni 10.000.000 euro dla dostaw lub usug oraz
20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pienina wynosi 30.000 z;
3) jest równa lub przekracza wyraon w zotych równowarto kwoty 10.000.000 euro
dla dostaw lub usug oraz 20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pienina
wynosi 150.000 zotych.
Art. 202. 1. Kar pienin nakada Prezes Urzdu w drodze decyzji administracyjnej.
2. Decyzji o naoeniu kary pieninej nie mona nada klauzuli natychmiastowej wykonalnoci.
Art. 203. 1. rodki z kary pieninej stanowi dochód budetu pastwa.
2. Kary pienine podlegaj cigniciu w trybie przepisów o postpowaniu egzekucyjnym
w administracji w zakresie egzekucji obowizków o charakterze pieninym.
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