Chciałbym zaprezentować Państwu naszą firmę, która działa w sferze zamówień publicznych oraz rynku
budowlanego według znanych wszystkim, normatywnych przepisów oraz wykorzystując doświadczenie
wielu lat pracy.
Z gamy usług inwestorskich możecie Państwo wybrać pomiędzy:
kompleksową obsługą inwestycji;
l
pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego;
l
sprawowaniem nadzoru inwestorskiego;
l
l
prowadzeniem procedur przetargowych opartych o Prawo Zamówień Publicznych, FIDIC;
doradztwem i szkoleniami w zakresie zamówień publicznych;
l
l
opracowywaniem wniosków pomocowych dla inwestycji;
l
wykonywaniem bussines planów oraz studiów wykonalności;
Żeby atuty oferty naszej firmy były Państwu bliższe, przyjrzyjmy się, co nasza propozycja dobrego dla
Państwa niesie.
Analizujemy dla Państwa bez przerwy rynek inwestycji i wyszukujemy ciekawe możliwości. W ramach
naszego doradztwa wspólnie z Państwem dokonujemy wyboru i selekcji lokalizacji pod inwestycję, które
dokładnie odpowiadają Państwa potrzebom.
Żebyście mogli Państwo cieszyć się przyjemnym uczuciem bycia przygotowanym na przyszłość
uzgadniamy i negocjujemy warunki realizacji infrastruktury technicznej, przygotowujemy kompletną
dokumentację terenowo prawną oraz przetargi, tworzymy stosowne umowy gwarantujące realizację
inwestycji oraz nadzorujemy proces projektowania.
Życie zaskakuje nas jednak ciągle czymś nowym. Nie wszystkie te zaskoczenia są przyjemne. Często małe
niedopatrzenia lub mały problem pociągają za sobą nieprzewidziane skutki finansowe. Jednakże nie
w Państwa przypadku. Gdyż przy właściwym nadzorze inwestorskim nic nie może się wydarzyć.
Proponujemy Państwu:
kontrolę postępu oraz jakości robót;
l
nadzorowanie rozliczeń wykonawców pod względem formalnym, merytorycznym
l
i rachunkowym;
przygotowanie i przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
l
załatwienie pozwoleń na użytkowanie obiektu
l
usługę egzekwowania roszczeń gwarancyjnych z tytułu zawartych umów z wykonawcami
l
po oddaniu inwestycji do eksploatacji.
Decydując się na szkolenie w zakresie zamówień publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz
innych ustaw związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, staniecie się Państwo ekspertami w zakresie
realizacji projektów inwestycyjnych co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost Państwa dochodów
i pozycji w biznesie.
Co takiego interesującego może się wydarzyć, kiedy skorzystacie Państwo z usług naszej firmy?
Pozdrawiam
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I.

Pojęcia podstawowe
Otoczenie prawne

Ustawa „Prawo zamówień publicznych” funkcjonuje jako element
międzynarodowego systemu zamówień publicznych, a jej otoczenie prawne określone jest
prawem nadrzędnym nad europejskim jak i krajowym systemem prawnym.
Światowa Organizacja Handlu
Agreement Establishing World Trade Organization
Wiążącym prawem, w zakresie zamówień publicznych, jest międzynarodowa umowa GPA
zawarta pośród państw-członków Światowej Organizacji Handlu.
Dnia 15 kwietnia 1994 r. (w Marrakeszu) sporządzono Porozumienie ustanawiające
Światową Organizację Handlu (WTO). Jej siedzibą jest Genewa (Szwajcaria).
Polska należy do państw założycielskich Światowej Organizacji Handlu, a umowę w tej
sprawie ratyfikowała w 1995 r. Ratyfikacja została zamieszczona w Dzienniku Ustaw z dnia
24 sierpnia 1995 roku Nr 98, poz. 483.
Od 24 sierpnia 2012 roku WTO liczy 157 członków.
Główne zadania WTO, to m. in.:
– liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami,
– obniżanie opłat celnych,
– przestrzeganie praw własności intelektualnej,
– rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej.
Na forum WTO państwa członkowskie UE nie prezentują oddzielnie swoich stanowisk.
Wspólne stanowisko UE prezentowane jest przez Komisję Europejską.
Integralną częścią porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu są
załączniki zawierające teksty poszczególnych umów zawartych podczas negocjacji,
trwających w latach 1986 – 1994, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
1.

Porozumienia obligatoryjne (tzw. multilateralne, wymienione w załącznikach 1–3
do porozumienia), których stronami są wszyscy członkowie WTO:
1) Podstawowe zasady w sprawie towarów (GATT),
2) Podstawowe zasady w sprawie usług (GATS),
3) Podstawowe zasady w sprawie własności intelektualnej (TRIPS),
4) Porozumienie dotyczące mechanizmu przeglądu polityki handlowej,
5) Porozumienie o zasadach i procedurach regulujących rozstrzyganie
sporów.

2.

Porozumienia fakultatywne (wymienione w załączniku 4 do porozumienia),
wiążące jedynie tych członków WTO, którzy zdecydowali się do nich przystąpić:
1) Porozumienie dotyczące zamówień rządowych (GPA),
2) Porozumienie dotyczące handlu samolotami cywilnymi.
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Porozumienie w sprawie zamówień publicznych
Government Procurement Agreement (GPA)
W większości krajów, rząd i agencje, które kontroluje, są razem największymi nabywcami
towarów wszelkiego rodzaju, począwszy od podstawowych surowców do sprzętu wysokiej
technologii. Jednocześnie występować mogą polityczne wpływy wykonawców lokalnych na
prawodawstwo powodując brak uczciwej konkurencji w wykonawcami zagranicznymi.
Umowa w sprawie zamówień publicznych - Government Procurement Agreement (GPA)
została parafowana w Genewie dnia 15 grudnia 1993 roku i podpisana w Marakeszu
(Maroko) dnia 15 kwietnia 1994 roku. Najważniejsze cele Umowy GPA zostały określone
w preambule. Są to:
– przyczynienie się do dalszej liberalizacji handlu międzynarodowego oraz jego
rozwoju,
– wyeliminowanie dyskryminacji zagranicznych wykonawców przy ubieganiu się
o zamówienia publiczne,
– zapewnienie przejrzystości praw, przepisów, procedur oraz praktyk przyznawania
publicznych kontraktów.
Celem GPA jest więc uregulowanie określonych elementów postępowań istotnych z punktu
widzenia przejrzystości oraz dostępu do rynku dla przedsiębiorców. Natomiast nie jest
celem GPA ujednolicenie procedur udzielania zamówień publicznych lub ich koordynacja.
Umowa GPA weszła w życie dnia 1 stycznia 1996 r. i obecnie liczy następujących
sygnatariuszy:
– Kanada – od 1 stycznia 1996 r.;
– Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) – od 1 stycznia 1996 r.;
– Izrael – od 1 stycznia 1996 r.;
– Japonia – od 1 stycznia 1996 r.;
– Wspólnota Europejska oraz wszystkie państwa ją tworzące (Wspólnota Europejska
do czasu uchwalenia konstytucji nie posiada osobowości prawnej) – na dzień
1 stycznia 2007 r. jest to 27 państw, tj.: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania,
Szwecja i Wielka Brytania – od 1 stycznia 1996 r.; Cypr, Czechy, Estonia, Węgry,
Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia – od 01 maja 2004 r. oraz
Bułgaria i Rumunia – od 1 stycznia 2007 r.;
– kraje członkowskie EFTA: Szwajcaria, Norwegia – od 1 stycznia 1996 r.;
Liechtenstein – od 18 września 1997 r. oraz Islandia – od 28 kwietnia 2001 r.;
– Holandia w odniesieniu do Aruby – 25 października 1996 r.;
– Korea Płd. – od 1 stycznia 1997 r.;
– Hongkong – od 19 czerwca 1997 r.;
– Singapur – od 20 października 1997 r.;
– Chińskie Tajpej – od 15 lipca 2009 r.;
– Armenia – od 15 września 2011 r.
Zamówienia publiczne udzielane w Rzeczypospolitej Polskiej objęte są zakresem
porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) od dnia 1 maja 2004 r.
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W umowie GPA można wyróżnić cztery grupy przepisów.
GRUPA PIERWSZA
Postanowienia wyznaczające zakres zastosowania GPA
– jest to przede wszystkim Art. I stanowiący, że przepisy GPA obowiązują
w odniesieniu do ustaw, rozporządzeń, procedur praktyk dotyczących zamówień
publicznych udzielanych przez podmioty objęte zakresem Umowy – od wartości
wskazanych w załączniku nr I do umowy.
GRUPA DRUGA
Reguły dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych, to m. in.:
– przepisy o obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia (art. II),
– obowiązek przestrzegania zasady traktowania narodowego oraz niedyskryminacyjnego (art. III),
– wymogi związane z publikacją ogłoszeń (art. IX),
– terminy składania ofert, czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. XI),
– kryteria kwalifikacji do udziału w postępowaniu (art. VIII),
– kryteria udzielenia zamówienia (art. XIII).
GRUPA TRZECIA
Wymagania dotyczące środków odwoławczych, jakie powinny być zagwarantowane
w systemach krajowych stron (art. XX).
GRUPA CZWARTA
Przepisy dotyczące rozstrzygania sporów (art. XXII), wejścia w życie GPA oraz akcesji
do tej umowy (art. XXIV).
GPA nie zawiera definicji zamawiającego
GPA ma zastosowanie do wszystkich umów, w oparciu o które dokonywane są zamówienia,
w szczególności dotyczy ono umów sprzedaży, najmu, leasingu zarówno z opcją zakupu,
jak i bez takiej opcji, jednakże ma zastosowanie wyłącznie do zamówień udzielanych przez
podmioty wymienione w Załączniku I, o ile wartość takiego zamówienia przekracza
określone progi. W przypadku każdego z państw stron GPA załącznik I składa się z pięciu
aneksów.
Trzy pierwsze z nich definiują podmioty zamawiające. Są to:
Aneks 1 – (central goyernment entities – jednostka rządowa) – centralna administracja
rządowa.
Aneks 2 – (subcentral goyernment entities – jednostka rządowa niższego szczebla) –
administracja lokalna i regionalna.
Aneks 3 – (subcentral entities) – inne jednostki udzielające zamówień zgodnie
z Umową GPA.
Na podstawie delegacji ustawowej Prawa zamówień publicznych (art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp), Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
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ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
W Rozporządzeniu tym wymienia się zamówienia udzielane przez:
1)
zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych
instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu
terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych,
dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka
samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających
będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej;
2)
zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień,
o których mowa w pkt 3;
3)
zamawiających sektorowych.
Kolejne dwa aneksy załącznika I GPA mają charakter przedmiotowy.
Aneks 4 – wymienia usługi objęte przepisami Umowy – usługi zdefiniowane są
w sposób pozytywny bądź też negatywny (tzn. wymienia się usługi objęte
Umową bądź nią nie objęte).
Aneks 5 – wymienia roboty budowlane, których dotyczy GPA.
Przepisy GPA mają zastosowanie do zamówień udzielanych przez danego
zamawiającego, jeżeli łącznie zaistnieją trzy przesłanki.
PRZESŁANKA PIERWSZA – PODMIOT
Podmiot – Zamawiający jest wymieniony w aneksie 1, 2 lub 3 danego państwa – strony
oraz dostęp do zamówień udzielanych przez tego zamawiającego nie został wyłączony
w przypadku wykonawców z państwa – strony na skutek zastrzeżenia uczynionego
przez dane państwo – stronę w postaci ogólnej noty.
PRZESŁANKA DRUGA – PRZEDMIOT
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wymienione w aneksie 4 lub aneksie 5
(ze względu na konstrukcje aneksu, dopuszczającą tzw. definicje negatywne przyjęto
definicję pozytywną – w przeciwnym przypadku przedmiot zawarty w aneksach nie
podlega GPA) oraz zamówienie nie jest wyłączone z zakresu obowiązywania GPA na
podstawie art. XXIII umowy GPA.
PRZESŁANKA TRZECIA – WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia nie jest niższa niż próg w aneksie danego państwa – strony.
Progi te nie są jednakowe w odniesieniu do wszystkich stron Umowy.
Sygnatariusze GPA nie zdołali porozumieć się w kwestii jednolitego progu
obowiązywania Umowy z jednym wyjątkiem. Tylko w przypadku jednostek
administracji centralnej i tylko w odniesieniu do dostaw próg jest jednakowy dla
wszystkich i wynosi 130 000 SDR.
Wartości progowe umowy GPA są wyrażone w jednostce rozliczeniowej
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR – ang. Special Drawing Rights). Jest
to międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego,
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emitowana od 1970 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Od 1974 roku
wartość jednostki SDR jest wyznaczana na podstawie koszyka walutowego. W latach
2006 – 2010, wagi poszczególnych walut w koszyku wynosiły: USD 44%, EUR 34%,
JPY 11%, GBP 11%, a od 2011 roku wynoszą: USD 41,9%, EUR 37,4%, JPY 9,4%,
GBP 11,3%.
Progi, chociaż różne, zasadniczo przedstawiają się następująco:
–
130 000 SDR dla zamówień na dostawy lub usługi udzielane przez podmioty
wymienione w aneksie 1 (central government entities – jednostka rządowa –
centralna administracja rządowa),
– 200 000 SDR dla zamówień na dostawy lub usługi udzielane przez podmioty
z aneksu 2 (subcentral goyernment entities – jednostka rządowa niższego
szczebla – administracja lokalna i regionalna),
– 400 000 SDR dla zamówień na dostawy lub usługi udzielane przez podmioty
z aneksu 3 (subcentral entities – inne jednostki udzielające zamówień zgodnie
z Umową GPA),
– 5 000 000 SDR dla zamówień na roboty budowlane zamawiane przez
podmioty wymienione w aneksach 1 – 3.
Dla polskich zamawiających, udział Polski w GPA
nie oznacza żadnych nowych obowiązków,
poza koniecznością wskazania w ogłoszeniu publikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w odpowiedniej rubryce formularza,
że dane zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia.
Prawo Unii Europejskiej
Podstawowym źródłem prawa europejskiego (prawo pierwotne) są traktaty
zawierane przez Państwa członkowskie tj. traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich
i Unii Europejskiej; umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające
i uzupełniające traktaty założycielskie; traktaty akcesyjne; ogólne zasady prawa Unii
Europejskiej – szereg zasad prawa UE wypracowanych na podstawie orzeczeń
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które nie zawsze wynikają wprost z Traktatów.
Również zasady, do których przestrzegania zobowiązała się Unia Europejska (głównie
Europejska Konwencja Praw Człowieka) oraz postanowienia Rady, gdy jej członkowie
działają jako przedstawiciele państw członkowskich.
Częścią prawa pierwotnego są również załączniki (w formie protokołów)
dołączone do wyżej wymienionych umów.
Akty te zawierają podstawowe reguły prawne odnoszące się do celów, organizacji
i funkcjonowania UE oraz pewne elementy prawa gospodarczego. Tworzą one pewne ramy
konstytucyjne UE, które muszą być realizowane przez instytucje wspólnotowe, wyposażone
w uprawnienia ustawodawcze i administracyjne (m.in. Parlament Europejski, Radę,
Komisję, Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny).
Źródłami niepisanego prawa wspólnotowego są także zasady prawa, m. in. zasadami
autonomii, bezpośredniego stosowania i pierwszeństwa prawa wspólnotowego, zasada
proporcjonalności, zasada odpowiedzialności państw członkowskich w razie naruszenia
prawa wspólnotowego.
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W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy,
decyzje, zalecenia i opinie (Artykuł 288 – Traktatu z Lizbony, dawny artykuł 249 TWE).
– ROZPORZĄDZENIE – odzwierciedla władzę ustawodawczą. Akt najwyższej
rangi w systemie wspólnotowym. Ma zasięg ogólny, obowiązuje w całości i stosuje
się bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Stosowane bezpośrednio
przez kraje członkowskie jako norma wiążąca, bez możliwości jakiejkolwiek zmiany
i bez wprowadzania do ustawodawstwa wewnętrznego państw.
Rozporządzenie wiąże wszystkie podmioty prawa wspólnotowego:
osoby fizyczne, osoby prawne, państwa członkowskie i instytucje.
Przykłady Rozporządzeń:
– Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 231/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV obowiązuje od 15 września 2008 r.
– Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia
2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń
w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1564/2005 – obowiązuje od 16 września 2011 r.
– Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie
procedur udzielania zamówień – obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
– DYREKTYWA – Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest
kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak
organom krajowym swobodę wyboru formy i środków..
Dyrektywa określa cel, bez podawania środków do jego uzyskania.
Przykłady Dyrektyw:
– DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
– DYREKTYWA 2004/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych.
– DYREKTYWA 2009/81/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych
zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76).
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– DECYZJA – obowiązuje w całości tych, do których jest skierowana. Jej adresatami
mogą być osoby fizyczne, prawne i państwa członkowskie. Celem decyzji jest
stosowanie zasad traktatowych w konkretnych przypadkach. Za pomocą decyzji
instytucje członkowskie mogą wymagać od kraju członkowskiego albo od obywatela
UE jakiegoś działania lub zaniechania działania, przyznać mu jakieś prawa lub
nałożyć na niego obowiązki.
– ZALECENIA I OPINIE – nie mają mocy wiążącej, służą jedynie instytucjom
wspólnotowym do wyrażania ich zdania lub do udzielania informacji w dziedzinach,
w których nie posiadają kompetencji normatywnych. Zalecenia i opinie nie
podlegają sądowej kontroli legalności.
Za przygotowywanie, wydawanie i dystrybucję unijnych publikacji oraz za ich
katalogowanie i archiwizację odpowiada Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej publikowany jest codziennie.
Seria L (L) – zawiera prawodawstwo Unii Europejskiej,
Seria C (C) – zawiera informacje i zawiadomienia Unii Europejskiej (seria C posiada
podserię dokumentów publikowanych wyłącznie elektronicznie – symbol CE)
Seria S – Suplement (S) – to dodatek do Dziennika Urzędowego. Zawiera on ogłoszenia
o zamówieniach publicznych (publikowane wyłącznie elektronicznie.
Wybrane adresy internetowe:
–
–
–
–
–

Urząd Publikacji Unii Europejskiej:
http://publications.europa.eu/
TED – internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”
poświęcona europejskim zamówieniom publicznym
http://ted.europa.eu/
SIMAP – informacje o europejskich zamówieniach publicznych
http://simap.europa.eu/
EUR-Lex – dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/
eCERTIS – system informacji, który pomaga zidentyfikować różne certyfikaty i atesty
wymagane często w procedurach zamówień publicznych w 27 państwach
członkowskich, dwóch krajów kandydujących (Turcja i Chorwacja) oraz trzech krajów
EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia)
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
(Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573 z późn. zm.)

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) została
opracowana na podstawie rozporządzenia (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. U. L 154 z 21.06.2003 r.).
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Klasyfikacja NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji
i udostępniania danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej. Stanowi podstawę
rozwoju regionalnych rachunków ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnictwa oraz
innych dziedzin statystyki regionalnej.
Klasyfikacja NUTS służy również kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii
i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionów pod kątem oceny zróżnicowań regionalnych i opracowywania programów
rozwoju regionalnego.
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) dzieli
Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego
3 określono jako poziomy regionalne, a 2 – poziomy lokalne.
Poziomy regionalne obejmują: Poziom 1 – regiony, Poziom 2 – województwa oraz
Poziom 3 – podregiony. Poziomy lokalne obejmują: Poziom 4 – powiaty i miasta na
prawach powiatu oraz Poziom 5 – gminy, w tym gminy miejskie będące miastami na
prawach powiatu.
Europejska Klasyfikacja Działalności
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9.10.1990 r. w sprawie statystycznej
klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej
(Dz.U. L 293, z 24.10.1990, s. 1)
Nomenclatures des Activites de Communite Europeene – NACE rev. 2 – została wydana
przez Biuro Statystyczne Europejskiej Wspólnoty EUROSTAT ma charakter przedmiotowy.
Stanowi usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno – gospodarczych
występujących w gospodarce narodowej. NACE (EKD) służy do:
– gromadzenia i prezentowania danych wg rodzajów działalności gospodarczych
w zakresie statystyki ludności, produkcji, zatrudnienia, płac, dochodu narodowego
i innych dziedzin statystyki,
– sporządzania porównań międzynarodowych wg jednolitych kategorii rodzajów
działalności,
– klasyfikowania podmiotów gospodarczych - dla potrzeb rejestru jednostek
gospodarki narodowej REGON - zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie
działalności (klasyfikowanie jednostek do określonej kategorii według
przeważającego przedmiotu działalności tych jednostek).
Polska Klasyfikacja Działalności
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885 ze zmianą Dz. U. z 2009 r. Nr 59, poz. 489)
Struktura PKD jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym poziomem
pośrednim dla niektórych sekcji.
1. Poziom pierwszy (sekcja) dzieli ogólną zbiorowość na 17 grupowań rodzajów
działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia
tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy.
Poziom ten jest oznaczony kodem jednoliterowym.
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1.1.

2.

3.

4.

5.

Poziom pośredni (podsekcja) oznaczony kodem dwuliterowym – występuje tylko
w sekcjach obejmujących działalność przemysłową, tj.:
– w sekcji C „Górnictwo” (2 podsekcje) oraz
– w sekcji D „Przetwórstwo przemysłowe” (14 podsekcji).
Poziom drugi (dział) dzieli ogólną zbiorowość na 60 grupowań rodzajów działalności,
na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno
przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań
występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów
międzygałęziowych).
Poziom ten jest oznaczony numerycznym kodem dwucyfrowym.
Poziom trzeci (grupa) obejmuje 224 grupowania rodzajów działalności dające się
wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź
też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług.
Poziom ten jest oznaczony numerycznym kodem trzycyfrowym.
Poziom czwarty (klasa) obejmuje 520 grupowania rodzajów działalności dające się
wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego,
czy też działalności usługowej.
Poziom ten jest oznaczony numerycznym kodem czterocyfrowym.
Poziom piąty (podklasa) obejmuje 683 grupowania, został wprowadzony
konsekwentnie we wszystkich klasach w celu wyodrębnienia rodzajów działalności
charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji
statystycznej.
Poziom ten oznaczony jest alfanumerycznym kodem pięcioznakowym, w którym
cztery pierwsze znaki-cyfry oznaczają klasę, natomiast piąty znak-litera wyróżnia
podklasy w ramach danej klasy.

Podklasa odpowiadająca swym zakresem klasie (jedna podklasa w ramach danej klasy)
oznaczona jest literą Z.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) została opracowana na podstawie statystycznej
klasyfikacji działalności gospodarczej Unii Europejskiej – NACE.
W związku z powyższym Polska Klasyfikacja Działalności zachowuje
pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową,
zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev. 2

Zasady udzielania zamówienia publicznego
1.

2.

Zasada decentralizacji – polega na samodzielności działania zamawiających, przy
jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności decyzyjnych.
Przepisy prawa gwarantują samodzielność działania zamawiających przy udzielaniu
zamówień
publicznych,
przy
jednoczesnym
zwiększeniu
indywidualnej
odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie decyzyjnym za naruszenia ustawy.
Zasada jawności – gwarantuje powszechną dostępność do informacji
o postępowaniach o zamówienie publiczne oraz o ich przebiegu.
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3.

4.

5.

Przepisy prawa zapewniają pełną jawność prowadzonych procedur oraz powszechną
dostępność do informacji o organizacji i przebiegu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności przepisy dotyczące publikacji ogłoszeń,
jawności dokumentacji postępowania i umów o udzielenie zamówienia publicznego,
oraz przepisy określające obowiązek informowania wykonawców o czynnościach
podejmowanych przez zamawiającego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne (art. 8 ust. 1). Otwarcie ofert jest
jawne (art. 86 ust. 2). Protokół wraz z załącznikami jest jawny (art. 96 ust. 3).
Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3)
Zasada pisemności – nakłada obowiązek prowadzenia pisemnej dokumentacji
postępowania oraz porozumiewania się wyłącznie za pisemnym potwierdzeniem, jeżeli
strony doszły do porozumienia innego niż pisemny.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1). Ofertę składa
się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (art. 82 ust. 2).
Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 96 ust. 1). Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej (art. 139 ust. 2)
Zasada równego traktowania wykonawców – stanowi podstawę zamówień
publicznych. Zakazuje ona nierównego traktowania, dyskryminowania lub
faworyzowania któregokolwiek z wykonawców i nakazuje prowadzenie postępowania
w sposób bezstronny w sposób gwarantujący równość w dostępie do informacji, a tym
samym równe szanse otrzymania zamówienia. Nierówne traktowanie wykonawców
przejawia się poprzez odmienne oceny takich samych faktów, czy wyciąganie różnych
następstw takich samych okoliczności związanych z różnymi wykonawcami.
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1). Dialog
techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich
rozwiązań (art. 31a ust. 2)
Zasada uczciwej konkurencji – stanowi o takim kierunku udzielania zamówień,
w którym następuje zwiększenie efektywnej konkurencji, przez co Zamawiający
powinien uzyskiwać świadczenia lepszej jakości po korzystniejszych cenach. Zasada
uczciwej konkurencji jest efektem stosowania zasady równego traktowania
wykonawców oraz zasady jawności.
Przepisy prawa zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji w szczególności poprzez
przepisy dotyczące określania przedmiotu i warunków postępowania, ogłoszeń,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz trybów postępowania.
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1). Wybrany
sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (art. 27 ust. 3).
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Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2).
Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej oraz dynamicznego systemu
zakupów do ograniczania konkurencji (art. 100 ust. 4).
Stosując ustawę Prawo zamówień publicznych nadal obowiązują przepisy ustawy
o publicznych finansach oraz wynikające z niej, a określone w art. 44 ust. 3 zasady.
Wydatki publiczne powinny być dokonywane (art. 44 ust. 3 ustawy ofp):
1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów;
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przy prawidłowym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, zasady ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych są zachowywane
„automatycznie”.
Beneficjenci środków unijnych nie zobowiązani do stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych
Wydatki beneficjenta ponoszone w ramach realizacji projektu i podlegające refundacji
z udziałem dotacji ze środków publicznych są uznawane jako wydatki publiczne.
Powyższa zasada znalazła swoje odzwierciedlenie w wytycznych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego dot. kwalifikowalności wydatków.
Wydatek poniesiony w trakcie realizacji projektu, będzie kwalifikować się do
dofinansowania jeśli zostanie dokonany m. in. „w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę
dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku”.
W przypadku beneficjentów, którzy nie są obowiązani do stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych, ciężar udowodnienia, że zasady wydatkowania środków
finansowych zostały zachowane, leży po stronie beneficjenta.
Oznacza to, że beneficjent nie stosujący ustawy Prawo zamówień publicznych powinien
zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które
udowodnią, że dokonany w ramach projektu wydatek jest oszczędny i dzięki niemu
uzyskiwane są założone w projekcie efekty.
Dokumentami takimi mogą być:
– pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony),
– pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy,
z którym beneficjent podpisze umowę,
– oświadczenia beneficjenta uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy.
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Wybrane definicje zamówienia publicznego
Ustawa Prawo zamówień publicznych posiada w art. 2 zbiór definicji. Podstawowa definicja
– definicja zamówienia publicznego – wskazuje, że są to umowy.
Zamówieniem publicznym są umowy odpłatne zawierane między
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych)
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH = PRAWO UMÓW
Art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
Art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych
Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2001 r. (IV CKN 381/00)
/…/ Umowę o zamówienie publicznego - mimo występujących zastrzeżeń, na które
zwraca się uwagę w piśmiennictwie prawniczym - uznać należy za pozakodeksowy
typ umowy nazwanej. /…/
Przepisy ustawy Pzp kształtują treść umów o zamówienie publiczne w zakresie m. in.: ściśle
określonych zasad opisu przedmiotu zamówienia; terminów czy też okresu zawarcia umowy
(czas oznaczony, zasadniczo nie dłuższy niż 4 lata). Ponadto treść umów o zamówienie
publiczne umożliwia ograniczenie zasady równości stron. Ustawowa asymetryczność
zastrzega określone zadania wyłącznie dla zamawiającego. Wynika to z faktu, że ryzyko
Zamawiającego jest wyższe niż np. ryzyko związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej występujące, gdy umowę zawierają przedsiębiorcy.
Art. 353¹ Kodeksu cywilnego:
„/…/ Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze)
stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. /…/”
Jednak w tym zakresie „asymetryczności” nie ma pełnej dowolności w kształtowaniu treści
umów przez Zamawiającego, ponieważ wykorzystanie tego prawa przez Zamawiającego nie
może być w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz nie
można w tym zakresie ograniczać zasad współżycia społecznego.
art. 5 Kodeksu cywilnego:
„/…/ Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie
prawa i nie korzysta z ochrony.. /…/”
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Wyrok KIO z dnia 4 października 2010 r. Sygn. akt: KIO 2036/10
/…/ Postanowienia wzoru umowy kształtowane na zasadzie swobodnego uznania
zamawiającego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp, będą w tym zakresie podlegać
badaniu m. in. pod względem ich zgodności czy to z przepisami regulującymi
stosunku umowne danego typu o charakterze iuris cogentis, jak i ocenie ich
zgodności z klauzulami i zasadami ogólnymi Kc, w szczególności wynikającymi
z art. 5, art. 58 i art. 3531 Kc.” /…/
Wyrok KIO z dnia 5 marca 2012 r. Sygn. akt: KIO 341/12
/.../. Jak wskazuje ww. przepis kodeksu cywilnego zasada swobody umów doznaje
ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów. W szczególności ograniczeniom
takim podlegały będą zamówienia publiczne regulowane w przepisach Pzp, która
w tym zakresie traktowana jest jako lex specialis w stosunku do regulacji Kodeksu
cywilnego, jako aktu prawnego generalnie regulującego problematykę stosunków
cywilnoprawnych, w tym umów (art. 1 w zw. z art. 2 pkt 13 Pzp). /…/
Reasumując, z jednej strony nie można przyznać wykonawcom czy organom
orzekającym lub kontrolującym przestrzeganie przepisów ustawy, uprawnienia do
narzucania zamawiającym konkretnego określenia ich potrzeb oraz sposobu ich
opisania czy zapewnienia ich realizacji w siwz, z drugiej strony należy również
odmówić zamawiającym prawa do zupełnie dowolnego kształtowania wymagań siwz,
które mogą prowadzić do nadmiernego ograniczenia konkurencji w stopniu ponad
potrzeby zamawiającego wykraczającym.
Tym samym, dla stwierdzenia naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, w konkretnych
okolicznościach i warunkach danego postępowania o udzielenie zamówienia zbadać
należy zarówno faktyczny stopień ograniczenia konkurencji, przyczyny wprowadzenia
ograniczeń przez zamawiającego, jak ich skutki dla wykonawców obecnych na rynku,
a także proporcjonalny, wzajemny stosunek tych zmiennych. /.../
Definicja stron umowy (zamówienia publicznego)
Przez ZAMAWIAJĄCEGO należy rozumieć (art. 2 pkt 12 Prawa zamówień publicznych):
– osobę fizyczną,
– osobę prawną albo
– jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
obowiązaną do stosowania ustawy.
Kierownikiem Zamawiającego jest osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi
przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym,
z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 2 pkt 3).
Przez WYKONAWCĘ należy rozumieć (art. 2 pkt 11 Prawa zamówień publicznych):
– osobę fizyczną,
– osobę prawna lub
– jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej,
która:
– ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
– złożyła ofertę lub
– zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
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Definicja najkorzystniejszej oferty
Przez najkorzystniejszą ofertę (art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) należy
rozumieć ofertę, która:
– przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się
do przedmiotu zamówienia publicznego, lub
– jest z najniższą ceną.
UWAGA:
W przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej,
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący
– ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego.
Definicja przedmiotu zamówienia
Przepisy Ustawy „Prawo zamówień publicznych” mają zastosowanie do zamówień
udzielanych na podstawie umowy, jeżeli przedmiotem są:
dostawy (art. 2 pkt 2)
Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
usługi (art. 2 pkt 10)
Przez usługi należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie
art. 2a lub art. 2b
roboty budowlane (art. 2 pkt 8)
Przez roboty budowlane należy rozumieć:
–
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także
–
realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
Definicja obiektu budowlanego występuje w Artykule 1 ust. 2 lit. b Dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114)
„Obiekt budowlany” oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa
lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub
techniczną.
Do 20 lutego 2012 roku roboty budowlane były zdefiniowane jako wykonanie albo
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
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Przedmiot zamówienia przy zamówieniach mieszanych (art. 6)
1.

2.

3.

4.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie:
– dostawy oraz usługi, albo
– roboty budowlane oraz usługi,
do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu
zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub
instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia
stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy
niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się
przepisy dotyczące robót budowlanych.
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane
niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy
dotyczące usług.
Definicja ceny

Ustawa Prawo zamówień publicznych – w art. 2 pkt 1 – definiując pojęcie ceny odsyła nas
do definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
Zgodnie z definicją ceny, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, cena to:
–

wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych;
W spełnieniu zobowiązania pieniężnego decydującą rolę odgrywa jednostka
pieniężna, czyli określona wartość ekonomiczna w postaci sumy pieniężnej wyrażonej
w jednostkach pieniężnych. W Polsce prawnymi środkami płatniczymi mającymi moc
umarzania zobowiązań pieniężnych są znaki pieniężne emitowane przez NBP.
Wynika to z zapisów art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym
Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.).
Znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na
złote i grosze – czyli złoty podzielony na 100 groszy. Czyli znakiem pieniężnym nie
może być np. dziesiąta część grosza.
–
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
–
w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT )oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
Takie więc pojęcia, jak cena brutto, czy też cena netto są pojęciami potocznymi,
niezdefiniowanymi w prawie.
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Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji „ceny jednostkowej”.
Definicja ceny jednostkowej występuje wyłącznie w akcie wykonawczym do ustawy Prawo
zamówień publicznych – w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
gdzie cenę jednostkowa zdefiniowano jako /…/ sumę kosztów bezpośredniej robocizny,
materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę
przedmiarową robót podstawowych. /…/
Tak zdefiniowana cena jednostkowa ma swoje zastosowanie do szacowania wartości
zamówienia na roboty budowlane przy opracowywaniu kosztorysu inwestorskiego, który
opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości
kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów
i usług. Szacowana wartość zamówienia na roboty budowlane nie zawiera podatku VAT.
W ustawie „Prawo zamówień publicznych” określenie „cena jednostkowa” występują
wyłącznie w przypadku możliwości żądania zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, gdzie w art. 150 ust. 1 zapisano, że /…/ Wysokość zabezpieczenia ustala się
w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli
w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. /…/
Przypadek ten (ustalenie wysokości zabezpieczenia) występuje, jeżeli będziemy mieli
do czynienia z umową ramową. Umowa ramowa – według definicji zawartej w art. 2
pkt 9a – to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą
wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień
publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen
i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
W art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o cenach – cena jednostkowa towaru (usługi) jest zdefiniowana
jako cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest
wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
Cena jednostkowa zawiera więc podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o cenach, definiujący cenę jednostkową,
nie jest przywołany w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Cena występuje zawsze jako kryterium oceny ofert, a sposób jej obliczenia musi być podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niejednoznaczność sposobu obliczenia
ceny może powodować brak możliwości porównania cen złożonych ofert.
Definicja oferty częściowej, oferty wariantowej
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jednakże Prawo zamówień publicznych
dopuszcza – w określonych ustawą okolicznościach – złożenie oferty częściowej lub
wariantowej.
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Przez ofertę częściową – zgodnie z art. 2 pkt 6 Pzp – należy rozumieć ofertę przewidującą,
zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części
zamówienia publicznego.
Z ofertą częściową możemy mieć do czynienie wyłącznie, jeżeli zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych.
Wykonawca nie ma prawa samodzielnie składać oferty na część zamówienia nawet, jeżeli
zamówienie jest podzielne.
Wyrok KIO z dnia 24 września 2012 r. Sygn. akt: KIO 1950/12, KIO 1969/12
/…/ Ustawodawca, posługując się zwrotem „wykonawca może złożyć oferty
częściowe” (tzn. używając liczby mnogiej), wskazał, że w postępowaniu
z możliwością składania takich ofert mamy do czynienia z odstępstwem od zasady
składania jednej oferty, wyrażonej w art. 82, w przypadku składania ofert
częściowych.
Odstępstwo to zezwala na złożenie kilku ofert na różne części zamówienia, ale jednak
zawsze tylko jednej na każdą część. Co do zasady wykonawca może złożyć oferty na
wykonanie dowolnej liczby części zamówienia, uwzględniając jedynie podział
dokonany przez zamawiającego. Nie może więc zaproponować, iż wykona fragment
jednej lub fragmenty kilku części zamówienia, ponieważ byłoby to wkraczanie
przezeń w uprawnienia zamawiającego, który jako jedyny może określić, jakich części
mogą dotyczyć oferty. Może natomiast złożyć ofertę zarówno na jedną, jak i na kilka,
a nawet na wszystkie części zamówienia.
Ograniczeniem w tym uprawnieniu może być określenie przez zamawiającego
maksymalnej liczby części, na które oferty może złożyć jeden wykonawca. Jaka to
będzie liczba, zależy wyłącznie od woli zamawiającego, podobnie jak fakt, czy
w ogóle wprowadzi takie ograniczenie. Informacja na ten temat powinna znaleźć się
w SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1. Wykonawca, który złoży oferty na większą
liczbę części niż ustalona przez zamawiającego, zmusi zamawiającego do odrzucenia
takich ofert jako niezgodnych z SIWZ. /…/
W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część
zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli
jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla
dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna
wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.

Zamówienia udzielane w częściach (art. 6a) - PRZYKŁAD
Wartość zamówienia na dostawy wynosi: 1 000 000 euro. Zamawiający zamierza udzielić
zamówienia w siedmiu częściach o następujących wartościach:
200 000 €, 300 000 €, 60 000 €, 50 000 €, 75 000 €, 100 000 €, 215 000 €.
Postępowania 1-3:
zamówienie udzielane w części o wartościach (sumarycznie 185 000 € < 20% wartości):
60 000 €, 50 000 €, 75 000 €
Spełnione są przesłanki określone w art. 6a ustawy, bowiem suma wartości wskazanych
części jest mniejsza niż 20% wartości zamówienia (nie przekracza 200 000 euro) oraz
wartość każdej z poszczególnych części wynosi mniej niż 80 000 euro.
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Postępowanie 4:
zamówienie udzielane w pozostałych częściach o wartościach sumarycznie 815 000 €):
200 000 €, 300 000 €, 100 000 €, 215 000 €
Zamawiający musi stosować procedury jak dla zamówienia o łącznej wartości wszystkich
części tj. 1 000 000 €.
Opinia prawna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl):
/…/ Pamiętać należy, iż zastosowanie „łagodniejszych” przepisów Pzp do
poszczególnych części zamówienia stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego
obowiązek, tak więc nawet jeżeli kilka zsumowanych części nie przekracza 20%
wartości zamówienia oraz w przypadku dostaw i usług poszczególne części nie
przekraczają wyrażonej w złotych równowartości kwoty 80 000 euro, a w przypadku
robót budowlanych równowartości kwoty 1 000 000 euro, zamawiający nie musi
stosować art. 6a i dla każdej z części, która spełnia powyżej wskazane wymagania
może przeprowadzić postępowanie zgodnie z regulacją ustawową przewidzianą dla
wartości zamówienia (całkowitej sumy wszystkich części)
/…/ Zaznaczyć należy, iż art. 6a stanowi lex specialis w stosunku do art. 32 ust. 4
ustawy Pzp, a w konsekwencji pozwala zamawiającemu, w przypadku zamówienia
udzielanego w częściach, na zastosowanie wobec danej części zamówienia przepisów
właściwych dla jej wartości, a zatem elastyczniejszych procedur przewidzianych
przepisami prawa krajowego, w sytuacji gdy wartość danej części zamówienia nie
przekracza wskazanych w art. 6a kwot, pod warunkiem, że łączna wartość tych części
wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.
W przypadku, gdy wartość części zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro (oraz wynosi nie więcej niż 20 % wartości
zamówienia) dopuszczalne jest udzielnie zamówienia na tę część z wyłączeniem
zastosowania przepisów ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W takiej
sytuacji nie mamy jednak do czynienia z automatycznym odstąpieniem od stosowania
ustawy Pzp, bowiem zamawiający powinien mieć na względzie przepisy ogólne
ustawy, a w szczególności art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający
nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na
części lub zaniżać jego wartości. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do
ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób,
aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło
do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp. Lege non
distinguente, nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest
zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia
stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. /…/

Oferta wariantowa
Przez ofertę wariantową – zgodnie z art. 2 pkt 7 Pzp – należy rozumieć ofertę przewidującą,
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.
Oferta wariantowa nie może zmieniać zakresu świadczenia wykonawcy poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod
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rygorem nieważności umowy w tej części (art. 140 ust. 3). Wariantowość należy więc
wyłącznie rozpatrywać z punktu widzenia innego sposobu uzyskania świadczenia.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego do możliwości składania ofert
wariantowych musi on przedstawić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis
sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe.
Należy nadmienić, że w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego do składania ofert
wariantowych cena nie może być jedynym kryterium wyboru.
Fragment uwzględnionego odwołania z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
17 czerwca 2011 r. (Sygn. akt KIO 1150/11):
/…/ Odwołujący wywodził również, że zamawiający nie rozróżnia pojęcia oferty
wariantowej od pojęcia rozwiązania równoważnego.
Zgodnie z definicją zawarta w art. 2 ustawy Pzp oferta wariantowa to oferta
przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania
zamówienia publicznego.
Oferty wariantowej nie należy utożsamiać z ofertą, w której wykonawca proponuje
kilka sposobów realizacji zamówienia.
Taka oferta jest w istocie złożeniem więcej niż jednej oferty (większej liczby
oświadczeń woli co do sposobu wykonania umowy) i w związku z tym jej złożenie jest
niezgodnie z ustawą. Nie należy również przyjmować, że ofertą wariantową jest
dopuszczalność stosowania materiałów, wyrobów lub rozwiązań równoważnych
wobec przewidywanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Tę kwestię regulują postanowienia art. 29 ustawy Pzp a zastosowanie produktów
równoważnych prowadzi do wykonania zamówienia w taki sposób, jak przewidziany
w SIWZ, z użyciem jednak innych materiałów. Natomiast oferta wariantowa to
zmiana sposobu wykonania zamówienia. Podkreślał, że odwołujący zastosował
rozwiązania równoważne, które nie zmieniają sposobu wykonania zamówienia.
Dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie może oznaczać, że inny
zaproponowany w ramach tej równoważności system ma spełniać wszystkie
parametry konkretnego systemu, określonego producenta, przyjętego przez
zamawiającego. Takie rozumienie równoważności zaprzeczyłoby istocie przyjętej
w ustawie Pzp regulacji i naruszałoby zasadę równego traktowania wykonawców
i uczciwej konkurencji. /…/
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji „wartości oferty”
Wartość zamówienia nie została zdefiniowana w art. 2 ustawy Pzp, lecz została określona
w art. 32 ust. 1, gdzie czytamy: „… Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez
zamawiającego z należytą starannością. …”
Podmioty wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych zobowiązane są do jej
stosowania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro z zastrzeżeniem, że do udzielania zamówień sektorowych
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ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 roku – ze zmianą obowiązującą od dnia
20 lutego 2013 roku – Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1649
ze zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1360) ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje
się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:
1. udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych,
państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek
samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów
publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest
jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających
będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4, jest równa
lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)
130 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 000 000 euro - dla robót budowlanych;
2. udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem
zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4, jest równa lub przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty:
a)
200 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 000 000 euro - dla robót budowlanych;
3. sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)
400 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 000 000 euro - dla robót budowlanych.
4. w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty:
a)
400 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 000 000 euro - dla robót budowlanych.
Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości
zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania
zamówień – przynajmniej raz na dwa lata – określa Prezes Rady Ministrów, w drodze
rozporządzenia. Od dnia 1 stycznia 2012 roku – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia
28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł/euro.
PROGI USTAWOWE (dla postępowań wszczętych od 1 stycznia 2012 r.) wynoszą:
14 000,00 € 130 000,00 € 200 000,00 € -

56 274,40 PLN (próg stosowania ustawy)
522 548,00 PLN
803 920,00 PLN
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400 000,00 € - 1 607 840,00 PLN
5 000 000,00 € - 20 098 000,00 PLN (roboty budowlane)
10 000 000,00 € - 40 196 000,00 PLN (dostawy lub usługi)
20 000 000,00 € - 80 392 000,00 PLN (roboty budowlane)
Obszary zamówień w zależności od wartości
1.

2.

Zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro:
1.1 nie istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.2 zasady wydatkowania środków finansowych zależą od wewnętrznych
regulacji zamawiającego;
1.3 zamawiający podlegający pod ustawę o publicznych finansach wydatkują
środki publiczne zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.
Zamówienia o wartości od 14 000 euro do kwot określonych w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art. 11 ust. 8:
2.1 obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie dotyczy
udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na
dostawy lub usługi oraz zamówień sektorowych;
2.2 obowiązek samodzielnego zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych;
2.3 podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony
oraz przetarg ograniczony,
2.4 zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach
określonych w ustawie;
2.5 wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
2.6 wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie;
2.7 środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych; rzemiośle;
samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców; organizacjach
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3.

pracodawców; samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów, jeżeli są wpisane na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
2.8 brak obowiązku:
a) żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
b) żądania wadium;
c) powoływania komisji przetargowej;
2.9 zamawiający podlegający pod ustawę o publicznych finansach wydatkują
środki publiczne zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych;
2.10 zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.
Zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 11 ust. 8:
3.1 obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
3.2 obowiązek przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
3.3 obowiązek żądania od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
3.4 obowiązek powoływania komisji przetargowej;
3.5 obowiązek żądania wadium;
3.6 zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki, tylko w przypadkach określonych w ustawie;
3.7 podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony
oraz przetarg ograniczony,
3.8 środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych; rzemiośle;
samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców; organizacjach
pracodawców; samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów, jeżeli są wpisane na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
3.9 zamawiający podlegający pod ustawę o publicznych finansach wydatkują
środki publiczne zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych;
3.10 zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.

Zamówienie Publiczne (umowa) może być zawarta wyłącznie po określonej procedurze
Uchwała KIO z dnia 2010-02-17, KIO/KD 12/10
/…/ Zamawiający bowiem jako podmiot odpowiedzialny za wydatkowanie środków
publicznych i tym samym też odpowiedzialny za prawidłowość przygotowania
i prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, ma obowiązek
stosować w sposób ścisły przepisy ustawy Pzp. /.../
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II. Procedura Zamówienia Publicznego
Przykładowa procedura postępowania
KROK 1: Opis przedmiotu zamówienia
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 29, 30 i 31 Pzp.
KROK 2: Określenie kryteriów oceny ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 2 pkt 1, art. 2 pkt 5
oraz art. 91
KROK 3: Szacowanie wartości zamówienia
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 32, 33, 34 i 35 Pzp.
KROK 4: Wybór trybu postępowania
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 10 oraz od art. 39
do art. 81 Pzp.
KROK 5: Przygotowanie protokołu z postępowania
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 96 Pzp.
KROK 6: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 22 i 24 Pzp.
KROK 7: Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych od wykonawcy
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 25, 26 i 27 Pzp.
KROK 8: Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 36 Pzp.
KROK 9: Ogłoszenie postępowania – termin składania wniosków, ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 11, 12 i 40, 41 Pzp.
KROK 10: Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 12a, 37, 38 i 42 Pzp.
KROK 11: Otwarcie ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 86 Pzp.
KROK 12: Badanie i ocena ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 87, 89 i 90 Pzp.
KROK 13: Wskazanie i wybór najkorzystniejszej oferty
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 91 Pzp.
KROK 14: Czynności po wyborze najkorzystniejszej oferty
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 92 Pzp.
KROK 15: Umowa
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 94 Pzp i Dział IV –
Umowy w sprawach zamówień publicznych - od art. 139 do art. 151 Pzp.
KROK 16: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 11, art. 12 i 95 Pzp.
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KROK 1: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 29, 30 i 31.

Ogólne zasady opisu przedmiotu zamówienia.
Obowiązkiem Zamawiającego jest prawidłowy opis przedmiotu zamówienia, który:
dla Zamawiającego – stwarza możliwość prawidłowego oszacowania wartości zamówienia,
oraz
dla Wykonawcy – stwarza możliwość obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, której zakres świadczenia jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Wskazania pozytywne
Ustawa zawiera wskazania pozytywne jak ma wyglądać prawidłowy opis przedmiotu
zamówienia. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia (art. 29 ust. 1):
–
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
–
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
–
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty.
Oznacza to, że:
–
zamówienie publiczne, czyli umowa odpłatna, jest umową finalną – a nie umową
przyrzeczenia;
–
używane określenia muszą uwzględniać działalność, której przedmiot zamówienia
dotyczy i być zrozumiałe dla wszystkich, którzy trudnią się tą działalnością;
–
opis przedmiotu zamówienia musi umożliwić wykonawcom obliczenie ceny oferty
z uwzględnieniem wszystkich elementów mogących mieć wpływ na wysokość
ceny celem porównania cen złożonych ofert.
Niestaranny opis przedmiotu zamówienia, może skutkować złożeniem ofert w których nie
będzie możliwe porównanie ofert, a w szczególności cen.
Wyrok KIO z dnia 31 maja 2010 r. Sygn. akt: KIO 883/10
/…/ Izba wskazuje, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „niestaranne i niejasne
zapisy SIWZ nie mogą być interpretowane w sposób niekorzystny dla wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy
zamawiającego” (wyrok KIO z dnia 07.02.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 43/08).
Oznacza to zatem, że taka redakcja postanowień SIWZ, która umożliwia zarówno
uznanie, że w zakresie realizacji zamówienia należy wskazać podwykonawcę, jak
i odmienną interpretację, nie powinna w negatywny sposób rzutować na uprawnienia
wykonawcy, w tym skutkować odrzuceniem jego oferty jako niezgodnej z SIWZ. /…/
Opis przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne
Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane
z realizacją zamówienia, dotyczące:
1. zatrudnienia osób:
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego,
o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
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b)

2.
3.

niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach
o zatrudnieniu socjalnym
lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić
będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach;
zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości
określonej w pkt 2.
Opis przedmiotu zamówienia – CPV

Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), należy dokonywać za pomocą nazw i kodów
określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się
maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis
dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia – uszczegółowienie dla robót budowlanych
W przypadku opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, ustawodawca
uszczegółowił dodatkowo, że Zamawiający dokonuje tego opisu za pomocą dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli
przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych lub, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, to zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
Wskazania negatywne
Poza wskazaniem opisu przedmiotu zamówienia w sposób pozytywny – czyli jaki powinien
być oczekiwany przedmiot zamówienia – ustawa zawiera także wskazania negatywne –
tj. w jaki sposób nie należy opisywać przedmiotu zamówienia.
Ustawa zabrania opisywać przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję szczególnie przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżnienia towarów lub
usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju
innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz (np.:
iPod, Pepsi), rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna,
melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów.
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Natomiast znakiem towarowym nie jest nazwa rodzajowa towaru, informacja
o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie
lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź znak
cechujący się innymi podobnymi oznaczeniami nie dającymi podstaw
odróżniających pochodzenie towaru.
Tak więc znak nałożony na towar stanowi znak towarowy, natomiast znak
występujący samodzielnie bez związania go z towarem – pełni funkcję firmy.
Znaki towarowe umieszczane są na wyrobach przemysłowych, rzemieślniczych, na
produktach naturalnych (woda, minerały, surowce). Znakiem towarowym można
oznaczać również usługi (znak usługowy).
Znaczenie symboli umieszczanych w pobliżu znaków towarowych:
TM - znak towarowy,
SM - znak usługowy,
® - znak towarowy, przy którym widnieje dany symbol jest zarejestrowany,
© - zastrzeżenie praw autorskich do znaku towarowego.
Używanie powyższych znaków nie jest obowiązkowe ale zalecane.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 24 stycznia 1995 r. w sprawie C-359/93 (UNIX)
/…/ Stąd, nie dodanie po terminie „system UNIX” słów „lub równoważny” może nie
tylko skłonić podmioty gospodarcze, które używają systemów zbliżonych do UNIX, do
zaniechania udziału w przetargu, ale także utrudnić przepływ towarów
importowanych w handlu wewnątrz-wspólnotowym, niezgodnie z art. 30 Traktatu,
poprzez zarezerwowanie zamówienia wyłącznie do dostawców zamierzających
wykorzystać konkretnie wskazany system. /…/
Sposoby opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na dwa sposoby:
SPOSÓB 1 (art. 30 ust. 1 – 4 Prawa zamówień publicznych)
Za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem norm.
SPOSÓB 2 (art. 30 ust. 6 Prawa zamówień publicznych)
Poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, które mogą obejmować opis
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 30. ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest
opisać przedmiot zamówienia za pomocą (sposób 1) cech technicznych i jakościowych,
z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
Ustawodawca oczywiście przewidział także sytuację gdy brak jest Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić w kolejności:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
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3)
4)

normy międzynarodowe;
inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.
Gdy z kolei brak Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz
aprobat, specyfikacji, norm i systemów, należy opisywać przy uwzględnieniu w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
Normy europejskie (EN) to dokumenty, które zostały ratyfikowane przez jedną
z trzech Europejskich Organizacji Normalizacyjnych (ESO):
–
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN), lub
–
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC), lub
–
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Normy Europejskie nie są powszechnie dostępne (nie można kupić Normy
Europejskiej), są natomiast dostępne w implementacjach krajowych.
W każdym kraju członkowskim UE i EFTA teksty norm krajowych
wprowadzających Normy Europejskie są takie same. Polska Norma
wprowadzająca Normę Europejską ma oznaczenie PN-EN, niemiecka DIN-EN itd.
Obywatel np. Polski posługujący się swoją normą krajową ma pewność, że
wypełniając jej postanowienia spełnia jednocześnie postanowienia norm
pozostałych krajów UE i EFTA, co ma decydujące znaczenie przy swobodnym
przepływie towarów na rynku europejskim.
Europejska aprobata techniczna
oznacza pozytywną ocenę techniczną przydatności produktu do użycia
w konkretnym celu, dokonaną w oparciu o spełnienie podstawowych wymagań dla
robót budowlanych, według charakterystyki własnej produktu oraz określonych
warunków jego zastosowania i użytkowania. Europejska aprobata techniczna
zawiera w szczególności nazwę handlową wyrobu budowlanego, jego rodzaj
i zakresu stosowania; określenie właściwości i metod ich sprawdzania, zalecenia
dotyczące transportu, pakowania i przechowywania oraz warunków jego
użytkowania, konserwacji i napraw (Dz. U. z 2004 r. Nr 237 poz. 2375).
Wspólna specyfikacja techniczna
oznacza specyfikację techniczną określoną zgodnie z procedurą uznaną przez
Państwa Członkowskie i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Norma
oznacza specyfikację techniczną zatwierdzoną przez uznaną instytucję
normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie
nie jest obowiązkowe.
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Przy opisie przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych Polskie
Normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego –
przenoszące normy europejskie – są dla Zamawiającego „wzorcem” cech technicznych
i jakościowych.
Cechy techniczne, to właściwości przedmiotu, które można odróżnić od
innych właściwości oraz określić za pomocą jednostek lub wskaźników. Cechy techniczne
określają techniczne parametry wyrobu decydujące o jego funkcjach, a ich właściwością jest
to, że są mierzalne, są rzeczywistą wartością danej cechy. Do cech technicznych można
zaliczyć:
–
wymiary (np.: długość, szerokość, wysokość),
–
właściwości fizyczne (np.: przenikalność cieplna, izolacyjność akustyczna),
–
właściwości chemiczne (np.: odporność na korozję),
–
parametry techniczne (np.: moc, sprawność, wydajność).
Cechy techniczne mogą być określone np.:
–
jedną wartością jednostki lub wskaźnika (np. wysokość 220 cm),
–
zakresem wartości jednostki lub wskaźnika (np. moc silnika 70-80 kW),
–
górną granicą wartości jednostki lub wskaźnika (np. czas ekspozycji nie może
przekraczać 1 s, średnica zawracania ze wspomaganiem kierownicy nie może
przekraczać 10,5 m),
–
dolną granicą wartości jednostki lub wskaźnika (np. sprawność kotła
kondensacyjnego (Vi) przy parametrach instalacji centralnego ogrzewania
70°C/50°C - co najmniej 96% (nie mniej niż 96%), przenikalność cieplna mierzona
współczynnikiem przenikania ciepła dla zaprawy termicznej (U [W/m2 K]) nie
mniej niż 0,30W/m2 K).
Cechy jakościowe, to zespół właściwości i charakterystyk wyrobu lub usługi, które noszą
w sobie zdolność zaspokojenia określonej potrzeby. Cechy jakościowe odnoszą się do
wartości użytkowej przedmiotu (stopnia realizacji określonej funkcji komfortu użytkowania
łatwości obsługi, konserwacji itp.). Wyróżniamy cechy jakościowe:
–
obiektywne, mierzalne jak np.: klasa wytrzymałości, klasa odporności itp.
–
subiektywne, niemierzalne jak np.: smak, barwa, zapach itp.
Przykładowe cechy jakościowe samochodu osobowego:
–
wspomaganie układu kierowniczego,
–
automatyczna klimatyzacja,
–
systemy bezpieczeństwa: ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania), MSR (system optymalizacji przyczepności podczas hamowania
silnikiem), MBA (mechaniczny system wspomagania awaryjnego hamowania),
–
system „inteligentny kluczyk” (kluczyk wyposażony w nadajnik umożliwiający
otwarcie drzwi w momencie dotknięcia klamki).
Standardem może być podstawowa, najprostsza wersja produktu
Dostawa, usługa lub robota budowlana może posiadać ustalone standardy jakościowe.
Standard, to właściwość, która oznacza m. in.: wytrzymałość materiału, odporność
chemiczną, odporność na ścieranie, szczelność połączeń. zapewniająca odpowiedni poziom
jakości, bezpieczeństwa, wygody lub zgodności z innymi wytworami.
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Zależność, pomiędzy standardem, a jakością jest taka, że jakość to sposób wykonania,
wymiary i tolerancje. Jakość jest obligatoryjnym elementem, wymogiem świadczenia
niezależnie od jego standardu. Jakość średnia może być określona dla każdego standardu.
Zróżnicowanie jakości i standardu jest istotne z punktu widzenia opisu przedmiotu
zamówienia.
Art. 357 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
/…/ Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do
gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez
czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy
średniej jakości. /…/
Jeżeli więc Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia „w jakości”, to nie może
oczekiwać realizacji w wyższej jakości niż średnia.
Przy opisie przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych
z zachowaniem norm (sposób 1) na zamawiającym ciąży obowiązek wskazania, że
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, natomiast na wykonawcy, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, ciąży
obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia poprzez wymagania funkcjonalne
Istnieje także możliwość opisu przedmiotu zamówienia z odstąpieniem od powyższych
reguł, jednak przy zachowaniu równie dokładnego opisu (sposób 2) poprzez wskazanie
wymagań funkcjonalnych, które mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko.
Przy odstąpieniu przez Zamawiającego od opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą
cech technicznych i jakościowych z zachowaniem norm, przy zapewnieniu dokładnego
opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, które mogą
obejmować opis oddziaływania na środowisko – nie występuje pojęcie równoważności.
Pojęcie oferty równoważnej w orzecznictwie
W przypadku dopuszczenia składania ofert równoważnych zamawiający jest zobowiązany
do dokładnego określenia wymagań dotyczących takich ofert.
Wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2008 r. Sygn. akt KIO/UZP 254/08
/…/ Dla oceny w postępowaniach, w których przewidziano składanie ofert
równoważnych nie wystarczy językowa wykładnia pojęcia „równoważność”, ale
zawarte w SIWZ określenia uściślające wymogi Zamawiającego, odnoszące się do
dopuszczalnego przez niego zakresu równoważności ofert (…). Zamawiający w SIWZ
powinien doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności ofert.
W przeciwnym razie nie będzie w stanie ocenić ofert pod kątem własnych potrzeb
oraz porównać złożonych ofert. Określenie chociażby minimalnych wymagań
w zakresie parametrów oferowanych wyrobów pozwala uznać ów wybór za
równoważny bądź nie, a w konsekwencji dopuści ofertę do oceny, bądź ją odrzuci
jako niezgodną z treścią SIWZ /…/
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Wyrok KIO z dnia 19 marca 2009 r. Sygn. akt KIO/UZP 189/09
/…/ Po drugie, Izba podtrzymuje stanowisko wynikające z orzecznictwie KIO wyrok
z dnia 16.12.2008r., sygn. akt: KIO/UZP 1400/08, wyrok z dnia 12.08.2009 r., sygn.
akt: KIO/UZP 984/09 oraz wyrokiem KIO z dnia 6.08.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP
967/09 zgodnie z którym, oferta równoważna to taka, która przedstawia produkt,
który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne,
istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Pojęcie równoważności bowiem nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ
przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby możliwość
oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do
spełnienia. Zaś rozwiązanie równoważne nie może oznaczać, że inne zaproponowane
w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry
konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego przez projektanta, gdyż
naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji….”
Wyrok KIO z dnia 28 marca 2011 r. Sygn. akt KIO 5452/11
/…/ Istotne jest to, aby w sytuacji, gdy zamawiający dokonuje opisu przedmiotu
zamówienia, korzystając z dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, sprecyzował zakres
minimalnych parametrów równoważności przedmiotu, oraz metod oceny ich
spełnienia w oparciu o które dokona oceny złożonej oferty. Zgodnie z ugruntowanym
orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny, wymogi co do równoważności produktów
winny być podane w sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony
zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię
równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony aby wykonawcy,
przystępujący do udziału mieli pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie
właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne
określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić
i porównać złożone oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie
równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu,
stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp /…/
Wyrok KIO z dnia 16 sierpnia 2011 r. Sygn. akt KIO 1652/11
/…/ Zamawiający podając rozwiązanie, które będzie posiadać wskazane cechy,
zobowiązany jest jednocześnie dopuścić rozwiązania równoważne. Oznacza to
obowiązek wskazania przez zamawiającego możliwych odstępstw od proponowanego
przez zamawiającego rozwiązania i jednocześnie uprawnienie wykonawcy do
zaproponowania przedmiotu zamówienia, który w tych ramach będzie się mieścił. Nie
oznacza to jednakże, iż poprzez dopuszczenie równoważności zamawiający jest
zobowiązany zrezygnować ze swoich oczekiwań co do cech, które mają dla niego
istotne znaczenie. /…/
Uchwała KIO z dnia 19 listopada 2011 r. Sygn.. akt KIO/KU 5/11
/…/ bezsprzecznie i niepodważalnie ustalono w wyniku przeprowadzonej kontroli, że
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Polskich Norm oraz aprobat
technicznych bez zawarcia sformułowania, że dopuszcza rozwiązania równoważne
(art. 30 ust.4 Pzp). /…/
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Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy z dnia 23 czerwca
2008 r. Sygn. akt XIX Ga 214/08
/…/ Nie budzi wątpliwości, że jest dopuszczalnym przyjęcie w dokumentacji
projektowej określonego systemu srk, w tym przypadku "Ebilock 950". Jak wynika
z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego wyroku sporządzenie dokumentacji
projektowej było przedmiotem innego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Poszczególni więc wykonawcy więc w tamtym postępowaniu mogli
złożyć inne oferty. Skoro więc: dokonano wyboru systemu "Ebilock 950", to w chwili
obecnej odpada dopuszczalność kwestionowania tego faktu. Przedmiot zamówienia
jednakże jest nieprecyzyjny jak słusznie zauważył KIO co do określenia "system
równoważny" (art. 29 ust. 3 p.z.p.), gdyż Zamawiający nie wskazał kryteriów (cech)
uznania określonego systemu za odpowiadający systemowi "Ebilock 950". De facto
więc nie wskazano wymogów i kryteriów oceny ofert. Postępowanie więc obarczone
jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
Zamawiający nie skorygował tego zapisu w SIWZ mimo wyraźnych sugestii KIO
zawartych w uzasadnieniu. Nieważność postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego brana jest pod uwagę z urzędu. /…/
Dialog techniczny
Dialog techniczny jest nowym elementem ustawy Pzp, obowiązującym od 20 lutego 2013 r.
Zgodnie z zapisem art. 31a-31c ustawy Pzp do dialogu technicznego Zamawiający może
przystąpić przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
W tym celu zwraca się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub określenia warunków umowy.
Wymogiem jest prowadzenie dialogu technicznego w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych
przez nich rozwiązań.
Dialog techniczny wszczyna zamieszczenie informacji o zamiarze jego przeprowadzenia
oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Na uwagę zasługuje wskazanie
wymogu posiadania „swojej strony internetowej”, który nie występuje przy ogłoszeniach
publicznego zamówienia.
Konsekwencją jest także obowiązek zamieszczenia informacji o zastosowaniu dialogu
technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.

Opis przedmiotu zamówienia – prawa autorskie
Podstawowe pojęcia z zakresu praw autorskich
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm. – dalej także Pr.autor.) obowiązuje od 24 maja 1994 roku.
Zbiór podstawowych definicji zawarty jest w art. 2 Pr.autor.
Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, przez który rozumiemy każdy przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2. plastyczne;
3. fotograficzne;
4. lutnicze;
5. wzornictwa przemysłowego;
6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7. muzyczne i słowno-muzyczne;
8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9. audiowizualne (w tym filmowe).
Z definicji utworu wynika więc, że nie każdy projekt budowlany jest przedmiotem praw
autorskich. Analogicznie, inne opracowania, które podobnie jak projekt budowlany
wymagają wiedzy, doświadczenia oraz równie często określonych uprawnień, nie zawsze są
utworami w rozumieniu ustawy Pr.autor.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lublinie z dnia 30 czerwca
1999 r. (I SA/Lu 407/98) - LEX nr 40048
/…/ Sporządzone, w wykonaniu umów o dzieło, opinie i raporty z badania
sprawozdań finansowych nie są utworami w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z 1952 roku
i art. 1 ust. 1 ustawy z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. /…/
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31 grudnia 2003 r.) w Krakowie z dnia
21 listopada 1996 r. (I SA/Kr 829/96) - LEX nr 28932
/…/ Opinie biegłych powstające w rezultacie zastosowania procedury urzędowej nie
są przedmiotem prawa autorskiego. W tym stanie rzeczy koszty uzyskania
przychodów biegłych w postępowaniu sądowym - zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4
w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- wynoszą 20%. /…/
Indywidualne podejście do każdego przejawu działalności wymaga wskazanie, że nawet –
SIWZ sporządzony zgodnie z „przepisem” ustawy Pzp może być utworem w rozumieniu
ustawy Pr.autor. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r. (V CSK 337/08)
1. Pogląd, zgodnie z którym SIWZ nie stanowi utworu, lecz jest materiałem
urzędowym naruszyła art. 1 ust. 1 i art. 4 pkt 2 Pr.autor. przez błędną wykładnię
tych przepisów. Oceniając stopień indywidualności określonego wytworu intelektu
należy uwzględnić rodzaj dzieła. /…/
2. Dla oceny określonego dzieła referencyjnego przydatna jest koncepcja tzw.
statystycznej jednorazowości, która zakłada badanie, czy takie samo lub bardzo
podobne dzieło powstało już wcześniej oraz czy jest statystycznie prawdopodobne
sporządzenie w przyszłości takiego samego dzieła przez inną osobę. Odpowiedź
przecząca uzasadnia tezę o istnieniu cechy indywidualności dzieła.
3. Okoliczność, że art. 36 Pr.z.p. określa katalog niezbędnych elementów, jakie
powinna zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie pozbawia
możliwości takiego ukształtowania treści tego dokumentu, które spowoduje
powstanie dzieła zawierającego w sobie cechy twórcze, spełniającego wymóg
oryginalności.
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4.

Zakwalifikowaniu specyfikacji jako nowego wytworu intelektu nie stoi na
przeszkodzie okoliczność użycia w jej treści funkcjonujących w obrocie klauzul do
umowy ubezpieczenia, zwłaszcza, gdy stanowią one niewielką część SIWZ.
5. Formularz oferty stanowiący element SIWZ, w odniesieniu do którego Prawo
zamówień publicznych nie zawiera jakichkolwiek wytycznych dotyczących treści,
w całości stanowi przejaw działalności twórczej.
6. Pod pojęciem materiałów urzędowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 Pr.autor.
rozumieć należy materiały pochodzące od urzędu lub innej instytucji wykonującej
zadania publiczne. SIWZ nie jest takim materiałem. /…/
7. Zachowaniem sprzecznym z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. jest
działanie o charakterze pasożytniczym. Polega ono na tym, że uczestnik tego
samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego.
LEX nr 488738
Moment powstania i warunki ochrony
Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia i nie musi mieć postaci
ukończonej, a ochrona przysługuje niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r. (VI ACa 1012/05)
/…/ Dla prawno-autorskiej ochrony utworu nie ma znaczenia, w jaki sposób
dokonujący naruszenia wszedł w jego posiadanie lub też, w jaki sposób utwór do
niego dotarł, w szczególności nie ma znaczenia okoliczność, iż utwór, stanowiący
przedmiot naruszenia dotarł do dokonującego naruszenia jako niezamawiana
korespondencja przesyłana drogą elektroniczną, tak zwany spam.
/…/ prawo autorskie nie dokonuje rozróżnień w zakresie ochrony w zależności od
wartości utworu i uznania, jakim cieszy się autor. /…/
Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, natomiast nie są objęte ochroną
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 stycznia 2006 r. (III CSK 40/05)
/…/ Nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw
ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizujących,
to jest odróżniających go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia...”
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 30 czerwca 1999 r. (I SA/Lu 408/98)
/…/ Utworem jest rezultat działalności o charakterze twórczym, kreacyjnym,
oryginalnym, charakteryzujący się indywidualnością Nie jest zaś utworem taki
rezultat pracy, który jest zdeterminowany przez opisywany obiekt czy zjawisko,
założony cel (funkcje), który jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez osoby
(specjalistów) podejmujących się tego samego zadania. Ochrona prawnoautorska nie
rozciąga się też na sam proces twórczy, metodę twórczą czy technikę zastosowana
przy tworzeniu dzieła. /…/
Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lipca 1995 r. (I ACr 453/95)
/…/ Na gruncie prawa autorskiego należy przeciwstawić sobie działania
o charakterze twórczym i działania techniczne. Rezultat tych ostatnich jest
sprawdzalny i powtarzalny, a jego osiągnięcie wymaga jedynie określonej wiedzy
i sprawności. Możliwe jest przy tym przewidzenie określonego wyniku.
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Cechą twórczości, a więc i samego utworu, jest indywidualne ujęcie oraz
niepowtarzalność otrzymanego rezultatu, innymi słowy, obiektywna nowość,
oryginalność, autonomiczna kreacja, projekcja osobowości twórcy znajdująca
odzwierciedlenie w dziele, których efektem jest nieprzewidywalność, co do
ostatecznego efektu pracy twórczej (przynajmniej niektórych elementów). /…/
Wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2006 r. (I CK 281/05)
/…/ Wymaganie nowości nie jest niezbędną cechą twórczości jako przejawu
intelektualnej działalności człowieka. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych może być kompilacja
wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja
i sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności. /…/
Autorskie prawa osobiste
Jeżeli ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi inaczej, autorskie
prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu
więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
−
autorstwa utworu;
−
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania
go anonimowo;
−
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
−
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
−
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Autorskie prawa majątkowe
Jeżeli ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi inaczej:
−
autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub
na podstawie umowy;
−
nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że
umowa stanowi inaczej.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na podstawie umowy o:
−
przeniesienie praw majątkowych lub
−
korzystanie z utworu (zwana „licencją”),
i obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w umowie wymienione.
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
−
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
−
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
−
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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Należy wskazać, że w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL), gdzie w miarę
często mamy do czynienia z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, zastrzeżono:
1. Beneficjent zobowiązany jest zawrzeć odrębną umowę przeniesienia autorskich
praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym
udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów;
2. umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych powinna dotyczyć utworów
składających się na rezultaty projektu, a także innych utworów merytorycznie
związanych z rezultatem (np. publikacji, analiz, raportów);
3. komercyjne wykorzystywanie tych produktów nie powinno mieć miejsca;
4. Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu powinna udzielać
Beneficjentom jedynie licencji niewyłącznej. Zapewnia to możliwość udzielania
dalszych licencji na korzystanie z danego utworu innym zainteresowanym
podmiotom. Udzielenie licencji wyłącznej uniemożliwiłoby natomiast udzielanie
takich licencji i znacznie ograniczyłoby dostęp do tego utworu.
5. Określając czas licencji należy mieć na uwadze, iż Beneficjent ma obowiązek
zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
tym samym czas trwania licencji powinien być nie krótszy niż okres, przez jaki
Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu.
Opis przedmiotu zamówienia – prawa autorskie
Opis przedmiotu zamówienia na „utwór”, wymusza umieszczenie w opisie konkretnych
parametrów, które wskazywałyby na dany produkt, bowiem, niemożliwym jest ustalenie
określonych standardów jakościowych w odniesieniu do utworu w rozumieniu Prawa
autorskiego. Wskazuje to na konieczność opisu przedmiotu zamówienia głównie poprzez
SPOSÓB 2 (art. 30 ust. 6 Prawa zamówień publicznych), czyli poprzez wskazanie wymagań
funkcjonalnych, które mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko.
Programy komputerowe, projekty architektoniczne - czyli „utwory” wskazane w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – dla ich jednoznacznego i wyczerpującego
opisu przedmiotu zamówienia, wymagają wyeliminowania wszelkich sformułowań, które:
–
mogłyby wskazywać konkretnego wykonawcę,
–
eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert,
–
powodowałyby sytuację, w której jeden z możliwych wykonawców byłby bardziej
uprzywilejowany od pozostałych (wyrok SO w Lublinie z 9.11.2005 r., II Ca
587/05, niepubl.; wyrok SO w Bydgoszczy z 25.01.2006 r., II Ca 693/05, niepubl.).
Nadzór autorski projektanta – prawo budowlane
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej PB) do
podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na
żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Projektowanie, jak i sprawowanie nadzoru autorskiego – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 PB –
jako działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych jest wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Podlega ona reżimowi ustawy PB poprzez ograniczenie możliwość jej wykonywania (art. 12
ust. 2 PB) wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności
i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej
„uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Należy mieć także na względzie, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 PB – czyli w przedmiotowy zakresie wykonywanie nadzoru
autorskiego – mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Wynika to z implementacji Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. L 255
z 30.9.2005, str. 22-142) zaimplementowanej w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Zgodnie z art. 12 ust. 7 PB, podstawą wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie jest wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a PB, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Nadzór autorski, jak i projektowanie, kierowanie lub sprawowanie nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy PB jest więc samodzielną funkcja techniczną w budownictwie,
i jednocześnie sprawowanie nadzoru autorskiego jest pochodną posiadania uprawnień do
projektowania lub szerzej – posiadania prawa do wykonywania działalności w zakresie
projektowania.
Nie istnieje odrębne pojęcie uprawnień do wykonywania nadzoru autorskiego, tak jak nie
istnieje pojęcie uprawnień do sprawowania nadzoru inwestorskiego, ponieważ zgodnie
z art. 13 ust. 1 PB uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:
1) projektowania;
2) kierowania robotami budowlanymi.
I z tych uprawnień wywodzimy prawo do sprawowania nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego. Jednak, co wynika z zapisów art. 13 ust. 3 PB, uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi nie stanowią podstawy do sprawowania nadzoru autorskiego.
Co więcej, w przypadku wykonywania funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
nie wolno jej łączyć z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego. Obie funkcje wynikają
z uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.
W przypadku projektowania, ustawa PB nie nakłada takich ograniczeń co oznacza, że
uprawnienia do projektowania nie tylko zezwalają na łączenie funkcji projektanta
i sprawowania nadzoru autorskiego, lecz co więcej – projektant może być zobowiązany do
sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora (art. 18 ust. 3 PB).
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Żądanie Inwestora może wynikać z jego samodzielnej decyzji zobowiązującej projektanta
do sprawowania nadzoru autorskiego, jak też może wynikać – na podstawie prawnej art. 19
ust. 1 ustawy PB – z nałożenia takiego obowiązku przez właściwy organ w decyzji
o pozwoleniu na budowę.
W obu przypadkach przyczyn ustanowienia nadzoru autorskiego – to na inwestorze, jako
uczestniku procesu budowlanego (art. 17 pkt 1 PB), ciąży obowiązek bezzwłocznego
zawiadomienia właściwego organu o zmianie projektanta sprawującego nadzór autorski
(art. 44 ust. 1 ustawy PB) podając, od kiedy nastąpiła zmiana.
Sprawowanie nadzoru autorskiego, opisanego w ustawie PB, nie może i nie narusza praw
autorskich do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. – dalej PA).
Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, przez który rozumiemy każdy przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 PA).
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory (art. 1 ust. 2 pkt 6 PA)
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Jednakże przyjmując
wprost, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór architektoniczny,
architektoniczno-urbanistyczny i urbanistyczny, nie oznacza to, że każdy projekt budowlany
jest przedmiotem prawa autorskiego.
/.../ w dziedzinie budownictwa podstawowe znaczenie z punktu widzenia prawa
autorskiego ma element twórczego kształtowania zagospodarowywanej przestrzeni,
/.../. w przypadku badania twórczego charakteru innych niż architektoniczne prac
projektowych istotne jest ustalenie wpływu danego rozwiązania projektowego na
indywidualność zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego, co może mieć miejsce
np. w sytuacji, gdy konkretny projekt branżowy, np. w zakresie instalacji
elektrycznych (oświetleniowych), jest na tyle oryginalny, iż wymaga odpowiedniego
zaprojektowania konstrukcji realizowanego obiektu.
Trzeba zatem pamiętać o tym, iż zakres ochrony z tytułu praw autorskich jest
w stosunku do prac projektowych tym większy, im brany pod uwagę projekt jest mniej
standardowy (typowy) i w mniejszym stopniu zdeterminowany wcześniej
opracowanymi rozwiązaniami projektowymi, do których powinien zostać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami dostosowany. Zakres ochrony
autorskoprawnej zależy bowiem od tego, jaką swobodą dysponuje autor
projektowego dzieła, tzn. w jakim stopniu efekt jego pracy jest wynikiem
indywidualnych rozwiązań koncepcyjnych, w jakim zaś koniecznością wzięcia pod
uwagę obiektywnych uwarunkowań projektowych. /…/
(Rafał Golat, Opublikowano: ABC nr 68263)
W przypadku wątpliwości, czy projekt budowlany jest przedmiotem prawa autorskiego, na
podstawie art. 189 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn.
zm.) można zwrócić się do właściwego miejscowo okręgowego sądu cywilnego
z odpowiednim powództwem ustalającym, na podstawie którego to powództwa sąd orzeka
o istnieniu lub nieistnieniu praw autorskich w stosunku do spornego projektu.
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Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2003 r. (II CKN 269/01)
/…/ Jeżeli przedmiotem umowy o dzieło ma być utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst:
Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), to przedmiot oznaczenia dzieła powinien być
tak określony, aby obowiązkiem przyjmującego zamówienie było dostarczenie
zamawiającemu dzieła będącego rezultatem działalności twórczej, o indywidualnym
charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony postaci.
W razie zawarcia takiej umowy, dla oceny praw i obowiązków stron mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w zakresie, w którym dzieło jest utworem
- przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. /…/
OSNC 2004/9/142, Biul.SN 2003/12/14, M.Prawn. 2004/14/658
Nie rozstrzyga to i tak problemu wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego
w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego projektu budowlanego, ponieważ zgodnie
z art. 60 ust. 3 ustawy PA, jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, za wykonanie
nadzoru autorskiego nie przysługuje twórcy odrębne wynagrodzenie.
Zwracam uwagę na użyte w ustawie PA pojęcie „twórcy”, a nie „autora projektu”.
Wyjątkiem są – zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy PA – tylko twórcy utworu plastycznego,
którym ustawowo przysługuje prawo do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego.
Nie ma żadnego rozstrzygającego zapisu prawa w zakresie wynagrodzenia za sprawowanie
nadzoru autorskiego, sprawowanego przez projektanta na podstawie przepisów PB.
Nie oznacza to także, że takie wynagrodzenie nie jest projektantowi sprawującemu nadzór
autorski należne. Sprawowanie nadzoru autorskiego tak w rozumieniu ustawy PB, jak
i ustawy PA, w żaden sposób nie przesądza, czy zakresie wyboru osoby sprawującej nadzór
autorski występują przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki wskazanych w art. 67
ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak z ustalonej linii orzeczniczej, jak i doktryny,
wynika, że takie przesłanki nie zachodzą.
Uchwała KIO z dnia 14 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 99/10
/…/ Izba podziela pogląd Prezesa UZP, iż przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 1
lit. b ustawy Pzp musi wynikać z obiektywnych okoliczności, niezależnych od woli
zamawiającego. W przeciwnym razie stosowanie ww. przepisu mogłoby prowadzić
w praktyce do omijania przepisów ustawy Pzp w ten sposób, że w następstwie
zawarcia jednej umowy (w trybie konkurencyjnym) możliwe stałoby się dokonywanie
swobodnego wydatkowania środków (w trybie z wolnej ręki) z powołaniem się na
ochronę praw wyłącznych. /…/
Wyrok KIO z dnia 7 czerwca 2011 r. Sygn. akt KIO 1103/11
/…/ Należy jednak zauważyć, że sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami
architektonicznymi stosownie do art. 60 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych regulują odrębne przepisy tj. przepisy ustawy Prawo budowlane, które
jakkolwiek nie mogą i nie ingerują w zakres osobistych praw autorskich, przewidują
sprawowanie nadzoru autorskiego przez osobę o określonych uprawnieniach oraz
możliwość zmiany osoby projektanta sprawującego nadzór autorski stosownie do
art. 44 ust. 1 pkt 3. Regulacja taka wskazuje, przy niezmienności autora projektu, na
dopuszczalność sprawowania nadzoru autorskiego także przez osobę nie będącą
autorem projektu. /…/

43

Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych.
Przez roboty budowlane należy rozumieć:
–
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także
–
realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
Przedmiot zamówienia dla robót budowlanych opisuje się za pomocą:
1) w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:
dokumentacji projektowej,
Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający biorąc pod uwagę tryb
udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania
poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
2)

w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych
program funkcjonalno-użytkowy.
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego,
w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materiałowe i funkcjonalne.
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów
prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Na podstawie delegacji ustawowej (art. 31 ust. 4) Minister Infrastruktury, który jest
właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa, wydał dnia 2 września 2004 r. Rozporządzenie z w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia:
– dokumentacja projektowa,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
– program funkcjonalno-użytkowy
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są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą
systematyką podziału robót budowlanych.
W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego
oraz obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jest podstawowym
dokumentem opisującym roboty budowlane.
Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb
udzielenia zamówienia oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzające rozpoczęcie
robót budowlanych wynikające z ustawy – Prawo budowlane.
Dokumentacja projektowa obejmuje stronę tytułową, która zawiera w szczególności:
−
−
−
−
−
−

nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;
w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót;
nazwę i adres zamawiającego;
spis zawartości dokumentacji projektowej;
nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania.

Spis zawartości dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, składa się w szczególności z:
MODEL 1 – Roboty budowlane wymagające decyzji pozwolenia na budowę:
1.
2.
3.

projekt budowlany;
projekty wykonawcze;
przedmiar robót (nie dotyczy trybu zamówienia z wolnej ręki lub
wynagrodzenia ryczałtowego - § 4.3 Rozp.);
4. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadkach, gdy
jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów).
MODEL 2 – Roboty budowlane nie wymagające decyzji pozwolenia na budowę:
1.
2.
3.

plany, rysunki, inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie
rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań
i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
przedmiar robót (nie dotyczy trybu zamówienia z wolnej ręki lub
wynagrodzenia ryczałtowego – § 4.3 rozp.);
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
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Roboty budowlane wymagające decyzji pozwolenia na budowę
Zgodnie z zapisem art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można
rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
z zastrzeżeniem art. 29–31 ustawy Prawo Budowlane.
Strona tytułowa DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę – (przykład)
[Nazwa i adres zamawiającego]
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
[Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa]
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
Spis zawartości dokumentacji projektowej:
1)
2)
3)
4)
5)

projekt budowlany (w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych);
projekty wykonawcze;
przedmiar robót (nie dotyczy trybu zamówienia z wolnej ręki lub, gdy w istotnych
postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego - § 4.3 Rozp.);
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów).
………………………… (Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składa się w szczególności z pkt 1-4.
Zamawiający może więc rozszerzyć zakres podawanych informacji)

data opracowania: ………………………………..
……………......……......................…………….……
Nazwa i adres podmiotu opracowującego
części składowe dokumentacji projektowej
Imiona i nazwiska osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej:
………………………...................……………….
………………………...................……………….
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Roboty budowlane nie wymagające decyzji pozwolenia na budowę
Roboty budowlane nie wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę mogą wymagać
zgłoszenia (art. 30 – ustawy Prawo budowlane).
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie
później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Strona tytułowa DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę – (przykład)
[Nazwa i adres zamawiającego]
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
[Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa]
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
Spis zawartości dokumentacji projektowej:
1) plany, rysunki, inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju
i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej
lokalizacji ich wykonywania;
2) przedmiar robót (nie dotyczy trybu zamówienia z wolnej ręki lub wynagrodzenia
ryczałtowego – § 4.3 rozp.);
3) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
4) ………………………… (Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składa się w szczególności z pkt 1-3.
Zamawiający może więc rozszerzyć zakres podawanych informacji).
data opracowania: ………………………………..
……………......……......................…………….……
Nazwa i adres podmiotu opracowującego
części składowe dokumentacji projektowej
Imiona i nazwiska osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej:
………………………...................……………….
………………………...................……………….
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Plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenia robót
budowlanych oraz protokoły konieczności robót lub protokoły typowania robót powstają
najczęściej podczas okresowej kontroli, przeprowadzanej na podstawie prawnej art. 62
ust. 1 PB, a także podczas normalnej eksploatacji obiektu budowlanego i wynikłych z tego
obowiązków właściciela lub zarządcy. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest
obowiązany (art. 61 PB) utrzymywać i użytkować obiekt budowlany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać obiekt budowlany
w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności
w zakresie określonym art. 5 ust. 2 PB.
PROJEKT BUDOWLANY
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462)
Zawartość projektu budowlanego
Zasadniczo projekt budowlany powinien zawierać (art. 34 ust. 3 PB):
1)
projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
obejmujący:
–
określenie granic działki lub terenu,
–
usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych,
–
sieci uzbrojenia terenu,
–
sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
–
układ komunikacyjny i układ zieleni
ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych
odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów
sąsiednich;
UWAGA: Projekt budowlany nie zawiera projektu zagospodarowania działki lub
terenu dla projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego,
jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2)
projekt architektoniczno-budowlany, określający:
–
funkcję,
–
formę,
–
konstrukcję obiektu budowlanego,
–
jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną,
–
proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe,
ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów użyteczności
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – również opis
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
UWAGA: Projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego
dla projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź
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3)

4)

podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być
przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
stosownie do potrzeb:
a)
oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia
obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
b)
oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki
z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
w zależności od potrzeb:
–
wyniki badań geologiczno-inżynierskich, oraz
–
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO - (przykład)

[Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres]
[Nazwa obiektu budowlanego]
[Adres obiektu budowlanego]
[Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany]
Spis zawartości projektu budowlanego:
1.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
2.
Projekt architektoniczno-budowlany.
3.
Stosownie do potrzeb:
a)
oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,
wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
cieplnych,
gazowych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
b)
oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą
publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4.
w zależności od potrzeb:
–
wyniki badań geologiczno-inżynierskich, oraz
–
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Imiona i nazwiska
projektantów
opracowujących
projekt budowlany

Określenie
zakresu ich
opracowania

Specjalność i numer
posiadanych uprawnień
budowlanych

Podpisy
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UWAGA:
Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, to należy dodatkowo
zamieścić:
Imiona i nazwiska osób
sprawdzających projekt budowlany

Specjalność i numer
posiadanych uprawnień budowlanych

Data Podpisy

Forma projektu budowlanego
Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do
projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie
oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego
projektu. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej.
Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego
dekompletację. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:
1. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia – w zależności od
potrzeb – właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody,
ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, dróg lądowych lub właściwego zarządcy drogi o możliwości
połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
2. projekt architektoniczno-budowlany i – w zależności od potrzeb – wyniki badań
geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów
budowlanych.
Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można
stosować oprawę wielotomową.
PROJEKT WYKONAWCZY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
(Dz. U. z 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
Projekt wykonawczy uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych
robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami
opisowymi, które dotyczą:
1.
części obiektu;
2.
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych;
3.
detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych;
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4.
instalacji i wyposażenia technicznego
– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla
potrzeb, o których mowa wyżej.
Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia, dotyczy:
1.
przygotowania terenu pod budowę;
2.
robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej włącznie
z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;
3.
robót w zakresie instalacji budowlanych;
4.
robót związanych z zagospodarowaniem terenu.
Przepis art. 31 ust. 1 ustawy Pzp w sposób jednoznaczny nakłada na Zamawiającego
obowiązek opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej, której
częścią są projekty wykonawcze.
Wyrok KIO z dnia 9 stycznia 2009 r. Sygn. akt KIO/UZP 1480/08
/…/ W świetle wskazanych przepisów, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej,
Zamawiający nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, jak
uczynił to w niniejszym stanie faktycznym. Bezspornym jest bowiem, że przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane oraz fakt, że projekty wykonawcze nie zostały
sporządzone dla urządzeń sterujących ruchem kolejowym. W tym względzie
Zamawiający oczekiwał rozwiązań zaproponowanych przez wykonawców. /…/
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
„Informacja” jest odrębnym opracowaniem, w którym wydziela się następujące części:
C.1. Strona tytułowa
Strona tytułowa zawiera (§ 2 ust.2 rozp.)
1.
Nazwę i adres obiektu budowlanego;
2.
Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3.
Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.
C.2. Cześć opisowa
Cześć opisowa zawiera (§ 2 ust.3 rozp.):
1.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów;
2.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
3.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
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4.

5.
6.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich wystąpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
PRZEDMIAR ROBÓT
Definicja przedmiaru robót

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym – Dz. U. Nr 130, poz. 1389
Przedmiar robót (§ 1 ust. 2 pkt 6 rozp. KI) – opracowanie zawierające|:
–
zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis,
–
wyliczenie i zestawienie ilości jednostek miar robót podstawowych;
–
wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych
nakładów rzeczowych
Zakres przedmiaru robót
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz. U. Nr 130, poz. 1389
Przedmiar robót – (§ 6 ust. 1 rozp. DP) powinien zawierać:
–
zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis;
–
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych;
–
wyliczenie i zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Robota podstawowa (§ 1 pkt 1 rozp DP jak i § 1 ust. 2 pkt 7 rozp. KI) – minimalny zakres
prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
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Roboty podstawowe są elementem przedmiaru robót, czego nie można powiedzieć
o robotach tymczasowych oraz pracach towarzyszących.
Najczęstszym błędów przy sporządzaniu przedmiarów robót jest ujmowanie w nich różnego
rodzaju zdarzeń (np. szalowanie, rusztowanie, pompowanie wody, próby szczelności itd.),
które nie są robotami podstawowymi.
Właściwym miejscem dla wskazania rodzaju i zakresu robót tymczasowych jest
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Także w tym dokumencie
dokonujemy wskazania na temat sposobu rozliczenia takich robót i prac.
Roboty tymczasowe (§ 9 pkt 2 rozp) – roboty, które są projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
Prace towarzyszące (§ 14 ust. 2 rozp) – są to prace niezbędne do wykonania robót
podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie
i inwentaryzacja powykonawcza.
UWAGA:
Dokumentacja projektowa, służąca opisowi przedmiotu zamówienia, może nie
obejmować przedmiaru robót, jeżeli zamówienie na roboty budowlane, jest udzielane
w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę
wynagrodzenia ryczałtowego.
Przedmiar robót jest dokumentem za pomocą którego dokonuje się opisu przedmiotu
zamówienia, jednak jego rola jest zależna od trybu prowadzonego postępowania jak i od
przyjętej metody rozliczenia robót budowlanych.
Opracowanie przedmiaru robót składa się z:
1. Karty tytułowej;
a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
b) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót;
c) adres obiektu budowlanego;
d) nazwę i adres zamawiającego;
e) datę opracowania przedmiaru robót.
2. Spisu działów przedmiaru robót;
3. Tabeli przedmiaru robót.

KOD 2

KOD 3

KOD 4

2

3

4

Kolumna 5
Kolumna 6

Kolumna 4

Kolumna 3

STWiORB-04

STWiORB-03

STWiORB-02

STWiORB-01

3
m2
m2
m2
szt.

Pokrycie dachu dachówką.
(a x b + c x b …….)
Obróbki przy szerokości rozwinięcia
do 25 cm.
(a x b + c x b …….)
Osadzenie okien w połaci dachowej.
(a x b + c x b …….)

5

Jednostka miary,
której dotyczy
pozycja przedmiaru

Rozbiórka pokrycia z dachówki.
(17 x 25 = 425)

4

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
oraz obliczenia ilości jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

4,00

61,90

120,00

425,00

6

Ilość jednostek miary
pozycji przedmiaru

Kod pozycji przedmiaru określamy zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.
Podajemy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej wymagania dla danej pozycji
przedmiaru.
Podajemy nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej.
[Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób
modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacji.]
Jednostki miary zgodne z obliczeniowymi z kolumny [4].
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej,
wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

KOD 1

1

Kolumna 2

2

1

Numer
Kod
Numer specyfikacji
pozycji
pozycji
technicznej wykonania
przedmiaru przedmiaru i odbioru robót budowlanych

Wypełniona tabela przedmiaru robót - przykład
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Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji projektowej
Do najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należą:
–
brak strony tytułowej dokumentacji projektowej;
–
zakres projektu wykonawczego szerszy niż projektu budowlanego;
–
projekt wykonawczy nie uzupełnia i nie uszczegóławia projektu budowlanego –
identyczne treści opracowań;
–
nieprawidłowe tabele przedmiaru robót, np. pozycje przedmiaru robót nie mają
odniesienia do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
a wskazany kod odsyła do katalogów na którą powołuje się Zamawiający, a z których
wynika najczęściej absolutnie inna technologia wykonania robót niż ze Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
Nr pozycji
przedmiaru

Kod pozycji
przedmiaru

I.2

KNR x.xx

Opis Robót

Jednostka

ilość

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych
i niskostopowych, spoiny badane
radiologicznie – średnica rur do 88.9/5mm

złącze

36

–
–

niedoszacowanie ilości robót w przedmiarze robót;
brak całego zakresu robót opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej w pozycjach przedmiarowych;
–
brak obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;
–
stosowanie przedmiaru robót przy ryczałtowym rozliczeniu umowy;
–
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie odnosi się do wszystkich
robót mogących wystąpić w trakcie realizacji.
Dla zminimalizowania ilość nieprawidłowości i błędów zawartych w dokumentacji
projektowej zaleca się podjęcie działań:
–
poświęcenie odpowiedniego czasu na przygotowanie dokumentacji, ponieważ
pośpiech powoduje najczęściej większa liczbę nieprawidłowości;
–
zlecenie opracowania dokumentacji wyspecjalizowanej jednostce oraz jej późniejsze
zweryfikowanie.
Wyrok KIO z dnia 28 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO 1491/10
/…/ Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej podjął swoje rozstrzygnięcie,
przyjmując, iż po pierwsze, przedmiar robót, a zatem i kosztorys ofertowy stanowi
dokument pomocniczy w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych, po drugie,
iż w przedmiotowym postępowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. /…/
Uchwała KIO z dnia 19 października 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 74/10
/…/ ocenie Izby uprawnione jest również twierdzenie o omyłkowym charakterze tych
rozbieżności. Nawet nie mając pewności co do tego, czy niezgodności między
kosztorysami a przedmiarem robót powstały na skutek omyłki, czy były zamierzonym
i świadomym działaniem wykonawców, Zamawiający miał możliwość zweryfikowania
przyczyn tych rozbieżności, poprzez zawiadomienie wykonawcy o dokonaniu
poprawek. Reakcja wykonawcy na tę czynność byłaby ostatecznym potwierdzeniem
charakteru niezgodności. Gdyby wykonawca nie godził się na wykonanie robót
zgodnie z przedmiarem, nie zgodziłby się na poprawienie oferty. Wówczas dopiero
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zaistniałaby przesłanka odrzucenia oferty (…) Należy więc stwierdzić, że
Zamawiający w sposób nieuprawniony, wbrew obowiązkowi wynikającemu
z przepisów ustawy Pzp, zaniechał poprawienia omyłek w ofertach /…/

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzające w – wydanym na
podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Pzp – Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego, obowiązek opracowania przez zamawiającego dokumentu pn.:
„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, wypełniają zapisy
Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych1 oraz Dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usługi2, gdzie czytamy:
/…/ 1. a) „Specyfikacja techniczna” w przypadku zamówień publicznych na roboty,
oznacza całość zaleceń technicznych zawartych w szczególności w dokumentacji
zamówienia, określających wymagane cechy materiału, produktu lub dostawy
w sposób pozwalający na opisanie materiału, produktu lub dostawy zgodnie z ich
przeznaczeniem przez instytucję zamawiającą.
Charakterystyka ta obejmuje poziomy oddziaływania na środowisko, dostosowanie
do potrzeb wszystkich użytkowników (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych)
oraz ocenę zgodności, funkcjonalność, bezpieczeństwo lub wymiary, w tym procedury
dotyczące zapewnienia jakości, terminologię, symbole, testy i metody testowania,
opakowanie, znakowanie i etykietowanie oraz procesy i metody produkcji. Obejmuje
ona również zasady dotyczące projektowania i kosztorysowania, warunki testowania,
kontroli i odbioru obiektów budowlanych, metod i technik budowy oraz wszelkie
pozostałe warunki technicznych, które instytucja zamawiająca może określić, na mocy
przepisów ogólnych lub szczególnych, w odniesieniu do ukończonych obiektów
budowlanych oraz materiałów lub części, z których są one wykonane. /…/
W dyrektywach występuje także pojęcie specyfikacji technicznej w przypadku
zamówień publicznych na dostawy lub usługi. „Specyfikacja techniczna” –
w przypadku zamówień na dostawy lub usługi oznacza:
/…/ specyfikację w dokumencie określającym wymagane cechy produktu lub usługi,
takie jak poziomy jakości, poziomy oddziaływania na środowisko, dostosowanie do
potrzeb wszystkich użytkowników (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych)
oraz ocena zgodności, funkcjonalność, użytkowanie produktu, bezpieczeństwo lub
wymiary, w tym wymagania odnoszące się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką
produkt jest sprzedawany, terminologii, symboli, testów i metod testowania,
1
2

Definicje niektórych specyfikacji technicznych – załącznik XXI
Definicje niektórych specyfikacji technicznych – załącznik VI
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opakowania, znakowania i etykietowania, instrukcji obsługi, procesów i metod
produkcji oraz procedur oceny zgodności /…/
W § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zapisano, że:
/…/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót /…/
Specyfikacje Techniczne, w rozumieniu ustawy Pzp, są więc dokumentami określającymi
warunki umowy między zamawiającym i wykonawcą, które mają spełniać następujące
podstawowe zadania:
1. określać, czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako efektu końcowego
jego prac (w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej) i w jaki sposób można sprawdzić poprawność wykonania
robót przy odbiorze,
2. zobowiązać wykonawcę do przeprowadzenia różnego rodzaju kontroli w trakcie
prowadzenia robót, które zapewniłyby wymagany poziom jakości wykonania
robót,
3. stanowić podstawę do wyceny robót,
4. określić warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
W celu spełnienia tych zadań Specyfikacje Techniczne (ST) powinny określać:
1. wymagane właściwości materiałów i wyrobów oraz sposób kontroli tych
właściwości w warunkach budowy,
2. reguły, jakie powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót, szczególnie
w odniesieniu do tych robót, które nie są szczegółowo opisane w projekcie,
3. jakie roboty szczególnie ważne stanowią „słabe punkty” przy wykonaniu całego
zadania i w jaki sposób można kontrolować jakość ich wykonania.
W świetle podanych sformułowań specyfikacje powinny zawierać zarówno techniczne, jak
i ekonomiczne aspekty wykonania umowy (zamówienia publicznego) oraz mogą odnosić się
do całego procesu budowlanego od projektowania do wykonania obiektu budowlanego,
chociaż w praktyce najważniejsze są specyfikacje związane z wykonaniem robót.
Na uwagę zasługuje wyraźne podkreślenie, że powinny być one opracowane poprzez
nawiązanie do istniejących norm, których postanowienia po formalnym przywołaniu
w projekcie stają się obligatoryjne.
Zamawiający opracowuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
w zależności od stopnia skomplikowania robót, jako:
–
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych rozumianych jako
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, lub
–
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rodzajów robót wg przyjętej
systematyki, lub
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–
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru grup robót.
Obowiązkiem opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych objęta jest budowa lub remont (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane) i należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według
Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:
1. roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (CPV 451);
2. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (CPV 452);
3. roboty w zakresie instalacji budowlanych (CPV 453);
4. roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (CPV 454).
W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego,
powyższy układ grup robót należy zastosować odpowiednio.
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zawartość specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Zawartością specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest co
najmniej:
1. część ogólną, która powinna obejmować:
a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
b) przedmiot i zakres robót budowlanych,
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Omówienie w dalszej części książki – na str. 57
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne
z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych,
– zabezpieczenia interesów osób trzecich,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
– zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
– warunków dotyczących organizacji ruchu,
– ogrodzenia,
– zabezpieczenia chodników i jezdni,
e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody:
– grup robót,
– klas robót,
– kategorii robót,
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych;
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem
i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
Należy podać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania
robót,, właściwości wyrobów budowlanych, funkcjonalność, itp.
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
wymagania dotyczące środków transportu;
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów
technologicznych oraz niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych,
przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne;
opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
Należy podać jednostki obmiarowe dla robót oraz sposób prowadzenia obmiaru.
opis sposobu odbioru robót budowlanych;
Należy podać rodzaje dokonywanych odbiorów oraz sposób ich przeprowadzenia.
opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
Należy podać warunki określające sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac
towarzyszących. Jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się wymiary podane
w dokumentacji lub określone na podstawie obmiaru.
dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Należy wyszczególnić dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót w tym:
wszystkie elementy dokumentowania projektowej (z uwzględnieniem projektu
organizacji robót, harmonogramu robót, planu jakości, planu bezpieczeństwa robót,
procedur i instrukcji technologicznych), normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Ustawodawca, definiując pojęcia prac towarzyszących i robót tymczasowych, ogranicza
się do stwierdzenia w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, że przez:
–
prace towarzyszące należy rozumieć prace niezbędne do wykonania robót
podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (§ 14 ust. 2 rozp.)
–
roboty tymczasowe należy rozumieć roboty, które są projektowane i wykonywane
jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem
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przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania (§ 9
ust. 2 rozp.).
Do prac towarzyszących zalicza się w szczególności m. in.:
– geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,
– utrzymanie i likwidacja placu budowy,
– utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
– pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
– działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
– oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
– doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
– dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
– utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
– przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
– zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,
– usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń,
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,
– wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności
należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew,
– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja
terenu,
– obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,
– inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna
obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,
– odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego,
– wykonanie tablic pamiątkowych dotyczącym działań informacyjnych
i promocyjnych przedsięwzięć Funduszu Spójności itp.
Do robót tymczasowych zalicza się w szczególności:
– nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie (Powiatowe Zarządy Dróg; Rejony Energetyczne;
Telekomunikacja Polska S.A.; Zarządy Gospodarki Wodnej; Zarządy Melioracji
i Urządzeń Wodnych; Dyrekcję Lasów Państwowych i inne),
– zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych,
drzew, roślin itp.,
– wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,
– wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,
– wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,
– ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,
– wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót budowlanych,
– przejęcie 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 obowiązującymi przepisami.
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Forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są odrębnymi
opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót
budowlanych.
W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją.
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych
Do najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych należą:
–
specyfikacja zawiera kilka ogólnych specyfikacji technicznych, przy czym
specyfikacje te nie są najczęściej ze sobą spójne;
–
określenia standardu i jakości wykonania robót oraz właściwości wyrobów
budowlanych dokonano za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
bądź nie dokonano w ogóle określenia powołując się na zapisy dokumentacji
projektowej. Przykładowo:
Wymagania dla rur systemu kanalizacji zewnętrznej:
–
należy stosować rury PCV firmy „……………”
W tym przypadku proponuje się następujący poprawny zapis:
Wymagania dla rur systemu kanalizacji zewnętrznej:
–
sztywność obwodowa klasy co najmniej SN8,
–
wskaźnik nie mniejszy niż SDR34,
–
z wydłużonym kielichem,
–
w wykonaniu jako lite.
Uchwała KIO z dnia 2 lutego 2010r. Sygn. akt KIO/KD 8/10
/…/ Formułowanie postanowień specyfikacji technicznych, skutkujących
uprzywilejowaniem lub eliminacją pewnych produktów, jak też dostawców, nie jest
dopuszczalne. Art. 23 ust. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 31 marca 2004 r. stanowi wprost, iż specyfikacja techniczna powinna
umożliwić oferentom jednakowy dostęp i nie może powodować tworzenia
nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję.
Ochrona rozciąga się na produkty i producentów bezpośrednio nie ubiegających się
o zamówienie, będących wytwórcami elementów lub technologii zawartych
w nabywanym produkcie finalnym. Do takich należą producenci różnorodnych
materiałów budowlanych.
Zastosowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia spowodował, iż
wykonawcy robót zostali pozbawieni możliwości zaoferowania wykonania robót przy
użyciu materiałów odpowiadających przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) innych niż „Teriva I”, (oraz
„Teriva III”, „Promatec H” oraz „Atlantis”.
Bez znaczenia jest zatem tłumaczenie Zamawiającego, że na rynku funkcjonuje wiele
podmiotów, które są w stanie spełnić określone wymagania, tj. zastosować taki

61

–

–
–

–
–
–

materiał, jak podany w przedmiarze, który stanowi jedynie materiał budowlany
o konkretnym przeznaczeniu. /…/
nie dokonano określenia sposobu wykonania robót budowlanych bądź zakres robót do
wykonania jest mniejszy od zakresu zawartego w dokumentacji projektowej lub
opisano roboty nie objęte umową;
Specyfikacje techniczne należy ściśle dostosowywać do zakresu robót objętego
dokumentacją projektową. Nie istnieją idealne wzorce specyfikacji, które można
zastosować do każdego postępowania i każdej realizacji robót. Zasadnym jest
dokonywanie weryfikacji zgodności ST z zapisami dokumentacji projektowej.
nie dokonano określenia sposobu oceny prawidłowości wykonania poszczególnych
robót;
specyfikacja nie ma odniesienia do pozycji przedmiaru robót;
Specyfikacja musi mieć pełne odzwierciedlenie w przedmiarze robót jak i na
odwrót. Brak w specyfikacji sposobu wykonania, obmierzenia czy rozliczenia
pozycji podanej przedmiarze robót powoduje, że na etapie realizacji mogą
występować spory pomiędzy wykonawcą a nadzorem inwestorskim. Specyfikacja
musi jednoznacznie określać wymagania dla każdej pozycji w przedmiarze robót
nie dokonano określenia sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac
towarzyszących;
zapisy specyfikacji powołują się na nie aktualne dokumenty odniesienia;
specyfikacja określa ilości robót do wykonania (robi to przedmiar robót).

Program funkcjonalno-użytkowy
Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
Dokument ten powstaje więc w przypadku, gdy wykonawca ma zaprojektować i wykonać
roboty budowlane.
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym
podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
Program funkcjonalno-użytkowy w swoim zakresie i formie został określony
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Program funkcjonalno-użytkowy zawiera:
1. Stronę tytułową obejmującą w szczególności:
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;
3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
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4) imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;
5) imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;
6) spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.

Strona tytułowa PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO - (przykład)
[Nazwa i adres zamawiającego]
[Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego]
[Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy]
W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy
i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:
1. Cześć opisowa.
1) opis ogólny przedmiotu zamówienia;
2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2. Część informacyjna.
1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów;
2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane;
3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych.
data opracowania: ………………………………..
Imiona i nazwiska osób opracowujących
program funkcjonalno-użytkowy:
………………………...................……………….
………………………...................……………….

63
2. Cześć opisową obejmującą:
2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia,
1)
charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu
robót budowlanych;
2)
aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
3)
ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
4)
szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską
Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie.
Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”3, jeśli
wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz
z określeniem ich funkcji,
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający
udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej
opisanych wcześniej wskaźników,
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia
przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy
określić podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego,
wymagania dotyczące:
1)
przygotowania terenu budowy;
2)
architektury;
3)
konstrukcji;
4)
instalacji;
5)
wykończenia;
6)
zagospodarowania terenu.
Opis wymagań, o których mowa wyżej, obejmuje:
–
cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
i wskaźników ekonomicznych;
–
warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Cześć informacyjna obejmującą:
3.1 dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów;
3.2 oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane;
pkt 1 i 2 nie stosuje się do zamówień publicznych na roboty budowlane, dotyczące
obiektów liniowych finansowanych z Funduszu Spójności, dla których wnioski
3

Norma PN-ISO 9836: 1997 jest przywołana w wykazie polskich norm powołanych w § 8 ust. 2 pkt 9
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
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o dofinansowanie zostały przekazane do Komisji Europejskiej przed dniem
30 września 2004 r.
pkt 2 nie stosuje się do zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące
inwestycji w zakresie:
– linii kolejowych o znaczeniu państwowym realizowanych na podstawie
rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);
– dróg publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.);
– lotnisk użytku publicznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 z poźn. zm.);
– budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 i Dz. U.
z 2012 r. Nr 0 poz. 951);
– regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych na podstawie ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.)
3.3 przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
3.4 inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych, w szczególności:
a) kopię mapy zasadniczej,
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektów,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
d) inwentaryzację zieleni,
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
f)
pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń
technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,
i)
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem.
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Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu programu funkcjonalno-użytkowego
Zamawiający przy sporządzaniu programu funkcjonalno-użytkowego zobowiązany jest jak
najdokładniej sprecyzować wymagania odnośnie zakresu, właściwości i standardu
zlecanych robót. Przygotowując program funkcjonalno-użytkowy Zamawiający musi być
świadomy jakie konsekwencje mogą na nim ciążyć jeżeli dokona tego w sposób
nieprawidłowy. Brak właściwego programu funkcjonalno-użytkowego jest brakiem
właściwego opisu przedmiotu zamówienia. Często uniemożliwia to wykonawcom złożenie
porównywalnych ofert. Oferty muszą być zawsze porównywalne w kryterium ceny,
a niedokładny opis przedmiotu zamawiania może powodować, że wykonawcy będą
wyceniać różny zakres robót. Do najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu
programu funkcjonalno-użytkowego należą:
–
brak wskazania wymagań zamawiającego – nie określenie właściwości i standardu
zlecanych robót;
–
przeniesienie obowiązków i ryzyka przez zamawiającego na wykonawcę –
w programie często zamieszczany jest zapis typu:
„PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to
wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz
kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć
wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów” bądź „wykonawca
w ramach ceny ofertowej dokona badania warunków gruntowo-wodnych”
Zapisy te wprost są niezgodne z zapisami art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych
gdzie Ustawodawca zobligował zamawiającego do jednoznacznego i wyczerpującego
opisu przedmiotu zamówienia;
–
zawarcie odniesień i zapisów do kontraktów/umów rozliczanych obmiarowo i do
dokumentacji sporządzanej, gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych (np. do przedmiar robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych itp.);
–
brak załączenia dokumentów, które powinny być umieszczone w części informacyjnej
Oczywiście nie istnieje metoda, która zagwarantowała by zamawiającemu 100% uniknięcie
powyższych błędów lecz można podjąć pewne kroki, które na pewno zminimalizują
występowanie błędów, a w konsekwencji ograniczą ryzyka jakie są po stronie
zamawiającego. Oto proponowane metody/działania, które powinny zminimalizować ilość
nieprawidłowości w programie funkcjonalno-użytkowym:
–
poświęcenie odpowiedniego czasu na przygotowanie opracowania. Pośpiech przy
sporządzaniu programu powoduje najczęściej większa liczbę nieprawidłowości;
–
określenie konkretnych celów jakie mają być zrealizowane a następnie weryfikacja czy
założenia te są przenoszone przez program;
–
zlecenie opracowania programu wyspecjalizowanej jednostce, posiadającej
doświadczenie i niezbędną wiedzę;
–
zlecenie weryfikacji opracowanego programu odrębnej jednostce także
wyspecjalizowanej w opracowaniach programów i posiadającej odpowiednie
doświadczenie.
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Przykłady naruszeń w opisywaniu przedmiotu zamówienia
Uchwała KIO z dnia 13 stycznia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 107/10
/…/ opis przedmiotu zamówienia w zakresie zamawianego sprzętu został sporządzony
w sposób, który mógł utrudniać uczciwą konkurencję, tj. opis parametrów
technicznych wskazuje na rozwiązania firmy DELL /…/
/…/ dostrzec należało, iż trafna jest ocena, zgodnie z którą w postępowaniu objętym
kontrolą dokonano opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający treść
przepisu art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy
przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt,
przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że
wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić
oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia
20 kwietnia 2004 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-725).
/…/ zestawienie pojedynczych wymagań postawionych w przedmiotowym
postępowaniu wskazywało na jednego producenta sprzętu, to jest firmę DELL.
Potwierdziła to szczegółowa analiza wymagań sprzętowych, dotyczących,
przykładowo myszy optycznej USB z pięcioma klawiszami oraz scroll, markowanej
przez producenta komputera, trwale oznaczonej logo producenta.
/…/ wymagany przez Zamawiającego sprzęt w konfiguracji opisanej w przygotowanej
na użytek tego postępowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest
produkowany wyłącznie przez firmę DELL; także wszystkich pięciu uczestniczących
w postępowaniu wykonawców zaoferowało sprzęt tego producenta.
/…/ Zgłaszający zastrzeżenia nie zakwestionował powyższego ustalenia
Kontrolującego, wykazując, by na rynku istniał jeszcze jakikolwiek sprzęt tego
rodzaju, który był przedmiotem zamówienia a oferowany przez innych producentów.
Dodatkowo podkreślenia wymaga - co trafnie dostrzegł Kontrolujący, iż postawione
przez Zamawiającego w odniesieniu do niektórych elementów sprzętu (płyty głównej,
myszy optycznej) wymagania dotyczące markowania przez producenta komputera
(co do myszy) lub serwera i oznaczenia jego znakiem firmowym (w odniesieniu do
płyty głównej) nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia użyteczności, zaś
wpływać mogą na ograniczenie konkurencji. /…/”
Uchwała KIO z dnia 19 stycznia 2011 r. Sygn. akt KIO/KU 5/11
/…/ zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których
mowa w ust. 1-3 (tj. m.in. Polskich Norm i aprobat technicznych), jest obowiązany
wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użyty w cytowanym
wyżej przepisie zwrot "równoważne" oznacza możliwość uzyskania efektu założonego
przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez
dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach (wyrok KIO z dnia
25 marca 2010 r. sygn. akt 313/10). /…/
Zamawiający wskazał tylko, że - wykonawca ma prawo do zmian producenta na
innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach

67
technicznych, jeżeli w STWiORB i Dokumentacji Projektowej zastosowano materiały
i urządzenia z podawaniem konkretnych firm, które zaproponował projektant. Przy
opisie wymagań i parametrów, jakie powinny spełnić rury kamionkowe, studnie
polimerobetonowe oraz studnie monolityczne nie zostały wskazane konkretne firmy,
które je produkują, lecz ich opisu dokonano w oparciu o konkretne Polskie Normy
i aprobaty techniczne. Bez znaczenia dla naruszenia art. 30 ust. 4 Pzp pozostaje
argument Zamawiającego, że w treści STWiORB nie ograniczył się jedynie do opisu
przedmiotu zamówienia za pomocą norm czy aprobat technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 4 Pzp, lecz określił szczegółowo parametry techniczne i jakościowe
żądanych materiałów, w tym przewyższające wymogi określone w treści Polskich
Norm. /…/
Uchwała KIO z dnia 19 stycznia 2011 r. Sygn. akt KIO/KU 5/11
/…/ naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
opis przedmiotu zamówienia i podania parametrów wskazujących konkretny produkt
(procesor Intel) /…/ Biegły /…/ jednoznacznie stwierdził, że połączenie wymogu
SIWZ dotyczącego taktowania zegarem 3,0 GHz z wymaganiem uzyskania
odpowiednich wyników w testach wydajności powoduje, że wymogi określone
w SIWZ spełnia jedynie procesor firmy Intel, gdyż inni producenci procesorów nie
dostarczają na rynek komputerów osiągających taką wydajność i zawierających
procesory taktowane zegarem 3,0 GHz. Biegły wskazał również, że takowe połączenie
wymagań technicznych co do wymaganego sprzętu komputerowego co do zasady jest
nadmierne i grozi dyskryminacją jednego z producentów procesorów na rynku,
tj. firmy AMD. Zdaniem biegłego spełnienie wymagań wydajnościowych określonych
testem powinno być wystarczające dla oceny wydajności testowanego procesora bez
konieczności wskazywania - jak to uczynił Zamawiający - z jaką częstotliwością
powinien być on taktowany.
Powyższe ustalenia biegłego - w ocenie Izby - wskazują jednoznacznie na naruszenie
przez Zamawiającego dyspozycji przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, /…/.
Uchwała KIO z dnia 25 marca 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 19/10
/…/ Krajowa Izba Odwoławcza uznaje za zasadny zarzut naruszenia przez
Zamawiającego art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. W ocenie Izby opisanie przedmiotu
zamówienia przez wskazanie iż „dotychczasowa komputerowa baza danych ewidencji
gruntów i budynków założona została i jest aktualizowana w zintegrowanym systemie
EWID 2000” budzi wątpliwości w świetle art. 29 ust. 3 ustawy, /…/
Posłużenie się przy opisie przedmiotu zamówienia wskazaniem znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia może nastąpić w sytuacji, gdy zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, ale wskazaniu
takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.
Odnosząc się do argumentu zamawiającego przywołanego w zastrzeżeniach
pokontrolnych z dnia 23 lutego 2010 r. wskazujących, iż „nazwa oprogramowania
została użyta po to, by wykonawcy wiedzieli, w jakim systemie jest prowadzona
komputerowa baza danych zamawiającego, a w związku z tym, w jakim systemie musi
być równoważne narzędzie informatyczne" nie zasługuje na uwzględnienie.
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W niniejszej sprawie odniesienie się przez zamawiającego w treści SIWZ do systemu
EWID 2000 powoduje wyeliminowanie z postępowania innych wykonawców, którzy
nie posługiwali się tym systemem, co przeczy zasadzie obiektywizmu i równego
traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publicznego
(podobnie Orzeczenie ETS z dnia 24 stycznia 1995 r., w sprawie C- 359/93 –
„UNIX”). Ponadto nie ma żadnego uzasadnienia twierdzenie zamawiającego, iż
przedmiot zamówienia jest specyficzny, i tym samym uzasadnia konieczność jego
opisania poprzez wskazanie znaków towarowych. Jak wynika z treść § 51 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454)
standardem wymiany danych ewidencyjnych w Polsce jest SWDE.
Izba podziela pogląd, iż przepis ww. rozporządzenia w sposób ogólny określa
standard wymiany danych ewidencyjnych i nie nakłada na zamawiającego obowiązku
korzystania z konkretnego oprogramowania.
Dodatkowo należy również zauważyć, że w niniejszym postępowaniu, wbrew
twierdzeniom zamawiającego, nie wskazał on kryteriów (cech) uznania określonego
systemu za odpowiadający systemowi EWID 2000. Należy podkreślić, iż
Zamawiający dopuszczając złożenie oferty na system równoważny, winien wskazać,
jakie cechy powinien on spełniać, aby mógł być uznany za równoważny. Jest to na
tyle istotne, że na podstawie swoich wymagań precyzyjnie określonych w SIWZ
zamawiający dopiero może obiektywnie ocenić, czy złożone oferty na system
równoważny są zgodne z treścią SIWZ (podobnie wyrok Sądu Okręgowego
w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008, sygn. Akt XIX Ga 214/08). W przeciwnym
razie niewskazanie kryteriów (cech) równoważności może prowadzić do nadmiernej
dowolności przy badaniu i ocenie złożonych ofert. /…/
Wyrok KIO z dnia 26 września 2012 r. Sygn. akt KIO 1965/12
/…/ W ocenie Izby, nie spełnia wymagań, określonych w przepisie art. 29 ust. 1
ustawy Pzp, w szczególności w zakresie wyczerpującego opisu przedmiotu
zamówienia, stwierdzenie, iż mogą wystąpić trudności z uzyskaniem kompletnych
danych i pełnych statystyk, przy jednoczesnym obowiązku dokonania analiz
i uwzględnienia powyższej okoliczności w aspekcie terminu realizacji zamówienia.
Zgodzić należy się z Odwołującym, że nie sposób wymagać od wykonawców
sporządzenia analiz, bez jednoczesnego określenia ich przedmiotu.
Dopóki bowiem rodzaj i przedmiot tych analiz nie zostanie określony i pozostaje
wątpliwość, jaką formę analizy te mają przybrać, dopóty powołane postanowienie
sprzeciwia się regulacji, zawartej w przepisie art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.
Zaś brak możliwości określenia powyższych wymogów, jak również odejście od
obowiązku ich przedstawienia powoduje konieczność wykreślenia spornego
postanowienia w powołanym zakresie.
/.../ Izba stwierdza, w ślad za dotychczasowym orzecznictwem w tym zakresie, iż
nałożenie na wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku
dokonania wizji lokalnej narusza wynikającą z przepisów ustawy Pzp zasadę uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego
i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2
ustawy Pzp). Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem
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swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do
przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalnej. Tymczasem, przepis art. 29
ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do dokonania opisu
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacje
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez
zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych zasadach.
Właściwym działaniem Zamawiającego winno być pozostawienie możliwości
dokonania wizji wyborowi wykonawców jako czynności pomocniczej przy
przygotowaniu oferty, pozostającej bez wpływu na ocenę ofert. /…/
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r. Sygn. Akt III CKN 629/98
Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu
w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.).
/.../ Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten
sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji
inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja
dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim
przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości
dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu
projektowania. /.../

KROK 2: Określenie kryteriów oceny ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 2 pkt 5 ustawy Pzp
(definicja najkorzystniejszej oferty), następnie art. 2 pkt 1 ustawy Pzp (definicja ceny, która
jest zawsze kryterium oceny oferty) oraz art. 91 ustawy Pzp wskazujący, że Zamawiający
wybierając ofertę najkorzystniejszą dokonuje tego na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wiedza w zakresie cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia pozwala
określić „lepszość” przedmiotu zamówienia.
Cena jest zawsze kryterium obowiązkowym (art. 2 pkt 5), gdzie ceną jest (art. 2 pkt 1):
/…/ wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym /…/
Cena zawarta w ofercie jest istotna z punktu widzenia możliwości zawarcia umowy
z wykonawcą wybranym na podstawie ustawy szczególnie dla podmiotów zobowiązanych
do stosowania ustawy o finansach publicznych.
Ustawa o finansach publicznych – art. 46 ust. 1:
/.../ Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do
sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów
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jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz
płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich,
z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153. /.../.
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – art. 15:
/.../ Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez
upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem
finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem
przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów
publicznych. /…/
Zgodnie z literą ustawy, dodatkowymi kryteriami, czyli lepszością przedmiotu zamówienia
może być w szczególności:
–
jakość,
–
funkcjonalność,
–
parametry techniczne,
–
zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na
środowisko,
–
koszty eksploatacji,
–
serwis,
–
termin wykonania zamówienia.
Jest to katalog otwarty, ograniczony wyłącznie zapisem uniemożliwiającym dokonywanie
oceny ofert kryteriami innymi niż odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Jedynie
w przypadku usług o charakterze nie priorytetowym, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 2a Prawa zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów ustawy
dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy,
a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Kryterium cena nie może być jedynym kryterium w przypadku zamówień publicznych
w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry
opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art. 2 pkt 5 Pzp), w trybie dialogu
konkurencyjnego (art. 60b ust. 1 pkt 2 Pzp) oraz przy dopuszczeniu możliwości złożenia
oferty wariantowej (art. 83 ust. 1 Pzp).
W odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii
M i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
(Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.), niebędących pojazdami specjalnymi, Prezes Rady
Ministrów (na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy Pzp) określił, w drodze rozporządzenia, inne
niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert. Zgodnie z Rozporządzeniem, kryteriami
oceny ofert są:
–
zużycie energii;
–
emisja dwutlenku węgla;
–
emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.
Wskazane powyżej kryteria oceny ofert wyraża się w postaci:
1) wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń albo
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2)

wartości pieniężnej odzwierciedlającej koszty zużycia energii oraz koszty emisji
dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu
samochodowego, obliczonej zgodnie z metodologią określoną w § 7-9 Rozp.

Należy dodatkowo mieć na względzie, że obowiązkowym kryterium – poza ceną – dla
jednostek sektora finansów publicznych jest kryterium ponownego użycia lub
przygotowania do ponownego użycia odpadów, o ile ponowne użycie lub przygotowanie
do ponownego użycia odpadów jest możliwe (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach – Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21)
Zamawiający ma prawo do samodzielnego ustalania kryteriów oceny ofert.
Wyrok KIO z dnia 28 lutego 2012 r. Sygn. akt: KIO 229/12, KIO 238/12, KIO 239/12,
KIO 242/12, KIO 245/12, KIO 247/12– rozpatrywane łącznie
/.../ wykonawca nie jest uprawniony, aby ustalać za Zamawiającego jakie parametry
mają mieć charakter istotny, podlegający ocenie, celem otrzymania produktu
zaspakajającego oczekiwania w jak najszerszym zakresie.
To Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia, którego
przeprowadzenie ma doprowadzić do zaspokojenia jego potrzeb, pod warunkiem, że
nie uchybia to zasadom równego traktowania wykonawców oraz uczciwej
konkurencji. Zasady te doznają uszczerbku jeśli wskutek postanowień Zamawiającego
możliwość racjonalnie skalkulowanej oferty praktycznie upada.
Nakaz równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji nie oznacza
natomiast takiego porządku preferencji, który eliminowałby w procesie oceny ofert
różnice między produktami oferowanymi poszczególnych wykonawców oraz odbierał
Zamawiającemu prawo do takiego sformułowania treści SIWZ, aby umożliwić
dokonanie wyboru produktu najbardziej odpowiadającego jego indywidualnym
potrzebom /.../
Wyrok KIO z dnia 12 października 2010 r. Sygn. akt: KIO 2093/10, KIO 2094/10,
KIO 2095/10 – rozpatrywane łącznie
/.../ zamawiający był uprawniony do ustalenia kryteriów, które pozwolą na wybranie
oferty spełniającej w najwyższym stopniu uzasadnione potrzeby zamawiającego.
Zamawiający nie ma obowiązku stosowania wyłącznie kryterium ceny dla wyboru
oferty najkorzystniejszej.
Nie można uznać za naruszające zasadę uczciwej konkurencji przyjęcie przez
zamawiającego, iż w ramach oceny ofert, większa waga przypisana zostanie ocenie
technicznej parametrów oferowanych urządzeń.
To zamawiającemu, jako dysponentowi środków przysługuje prawo do ustalenia
w jaki sposób środki te zostaną zagospodarowane, tak aby w najwyższym stopniu
pozwalały na osiągnięcie celów i zadań realizowanych przez zamawiającego. /.../.
Kryteria oceny ofert nie mogą jednak powodować dowolności. Kryteria muszą być opisane,
muszą posiadać znaczenie (względnie wagę) oraz sposób oceny (punktację). Sposobem
oceny, poprzez przyznawanie punktów, mierzymy stopień spełnienia preferencji
zamawiającego. Ilustruje to poniższy przykład:
Kryterium: parametry techniczne urządzenia
Opis kryterium: nominalna sprawność energetyczna urządzenia
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Znaczenie kryterium (waga) – 30%
Punktacja:
Sprawność w przedziale do 60% włącznie - 0 punktów
Sprawność w przedziale od 60% do 90% włącznie - 1 punkt
Sprawność w przedziale od 90% - 100 punktów
Uchwała KIO z dnia 16 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 52/10
/…/ główną wadą kryteriów jest brak wartości przypisanych poszczególnym
podkryteriom. Zamawiający ograniczył się jedynie do wskazania maksymalnej liczby
punktów ogólnie za kryterium koncepcji i kryterium metodologii badania.
Natomiast w rzeczywistości kryteria te podzielone były na szereg mniejszych
elementów, tym zaś Zamawiający nie przypisał żadnych konkretnych wag,
stanowiących podstawę ich wartościowania i składających się na punktację ogólną.
W konsekwencji, osoby oceniające oferty mogły ustalać różną punktację za te same
elementy, w zależności od własnego uznania.
/…/ Przyjęcie przez Zamawiającego takich kryteriów oceny ofert jak „koncepcja”
i „metodologia badania” jest jak najbardziej dopuszczalne, zapewnia bowiem, jak
trafnie wskazuje Zamawiający, ukształtowanie takiej struktury kryteriów oceny ofert,
która pozwoli Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej, z punktu widzenia
realizacji potrzeb Zamawiającego, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.
Jednakże nieodzowne jest, przy określeniu katalogu kryteriów sformułowanych
w sposób nieostry, wyeliminowanie dowolności w dokonywaniu oceny
poszczególnych ofert.
/…/ Rację więc należy przyznać Prezesowi Urzędu zamówień Publicznych, iż sporne
kryteria oceny ofert prowadzą do dowolności oceny, a przez to nie stanowią
gwarancji zachowania obiektywizmu i przejrzystości niniejszego postępowania. /…/
Uchwała KIO z dnia 25 maja 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 36/10
/…/ W wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu stwierdził /…/ naruszenie
art. 7 ust 1 ustawy poprzez dokonanie opisu sposobu oceny ofert w przedmiotowym
postępowaniu w wyniku zastosowania obok kryterium ceny (75 %) i kryterium termin
dostawy (5 %) kryterium: „zaoferowanie produktu tożsamego z obecnie używanym
przez zamawiającego (waga 20 %)”.
Mając na uwadze, że lista kryteriów oceny ofert, o których mowa w art. 91 ust 2
ustawy nie jest wyczerpująca i Zamawiający może dodatkowo określić własny ich
zestaw, należy podkreślić, że swoboda zakresie formułowania kryteriów oceny ofert
nie jest nieograniczona.
Kryteria, jak i inne czynności w postępowaniu, muszą być określone zgodnie
z naczelnymi zasadami zamówień publicznych, w tym m. in. zasadą zachowania
uczciwej konkurencji oraz zasadą równego traktowania wykonawców. Kryteria oceny
ofert powinny być tak określone, żeby maksymalnie ograniczyć subiektywne odczucie
i preferencje oceniającego. /…/
Zamawiający kształtując kryteria oceny zobowiązany jest jedynie do ukształtowania
kryterium ceny natomiast pozostałe kryteria dobiera samodzielnie, bowiem lista
kryteriów oceny ofert, o których mowa w art. 91 ust 2 ustawy nie jest katalogiem
zamkniętym. Niemniej kryteria oceny ofert muszą być tak skonstruowane aby nie
naruszały /…/ zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
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Ukształtowane przez Zamawiającego wyżej wskazanego kryterium, powoduje, iż nie
zostanie zastosowany jednolity sposób oceny ofert, bowiem miara jaką posłużył się
Zamawiający uprzywilejowuje wykonawców dysponujących i oferujących produkty
tożsamego z używanym przez zamawiającego.
Ograniczona została przez Zamawiającego możliwość równego konkurowania
o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a tym samym stworzona niepotrzebna
i naruszająca prawo bariera.
W efekcie Zamawiający naruszył zasady określone w art. 7 ust 1 oraz zasadę
zgodności postępowania z przepisami ustawy, która konstytuuje się w tym przypadku
na podstawie art. 91 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. /…/
Uchwała KIO z dnia 1 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 22/10
/…/ Konstrukcja kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu w zakresie
walorów estetycznych i wizualnych kompozycji przestrzennych ścian wspinaczkowych
oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowi naruszenie wymogów
zawartych w art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp.
Konsekwencją braku opisu kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu
oceny ofert było przyznanie zamawiającemu nieograniczoną swobodę oceny i wyboru
oferty podczas gdy według poglądów „doktryny” kryteria oceny ofert powinny być
tak skonstruowane aby do minimum ograniczyć subiektywne odczucia i osobiste
preferencje członków komisji przetargowej.
Powyższe ma zapewnić możliwość weryfikacji prawidłowości oceny ofert
w szczególności przez wykonawców oraz organy uprawnione do orzekania
o zgodności z prawem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Osiągnąć to można tylko wtedy, gdy szczegółowość, kompletność
i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść
ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji
w rankingu ofert. /…/
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zawarte są w zaproszeniu lub ogłoszeniu oraz
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjątkami są tryby zapytania o cenę lub
licytacji elektronicznej, gdzie jedynym kryterium jest cena, a także w trybie zamówienia
z wolnej ręki, gdzie nie ma ofert – wobec czego nie występuje pojęcie „porównania ofert”.
Zmiana kryteriów oceny ofert jest zmianą istotną ogłoszenia (art. 12a ust. 2), co obliguje,
zamawiającego do przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we
wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin
składania:
1)
2)

ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego;
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni,
a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania
zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
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Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ np. w trybie przetargu ograniczonego, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia najczęściej przekazywana jest po badaniu i ocenie
wniosków, a na tym etapie istotne zmiany ogłoszenia nie są już możliwe. Natomiast
udzielając zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, zamawiający nie
może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej.
Uchwała KIO z dnia 27 stycznia 2011 r. Sygn. akt KIO/KD 6/11
/…/ wskazano na następujące naruszenia: /…/ /.../ art. 41 pkt 9 ustawy Pzp w ten
sposób, że w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczonym w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej nie wskazał
kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, odsyłając w tym zakresie do zapisów SIWZ. /.../
/…/ W ocenie Zamawiającego odesłanie w tym zakresie do zapisów specyfikacji nie
spowodowało sprzeczności ani rozbieżności w odczytaniu i zrozumieniu przez
wykonawców kryteriów, którymi kierował się Zamawiający przy dokonywaniu
wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym naruszenie nie miało
wpływu na zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jak
również na cały przebieg postępowania.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, iż stan faktyczny w niniejszej sprawie został
ustalony w sposób prawidłowy.
W przedmiocie naruszenia przepisu art. 41 pkt 9 ustawy Pzp, Zamawiający wnosząc
zastrzeżenia w istocie nie polemizuje z obowiązkiem wynikającym z tego przepisu,
a ciążącym na Zamawiającym, a jedynie wskazuje na przyczyny zaistniałego stanu
rzeczy. Tymczasem, jak wynika z powołanego przepisu realizacja wskazanego
obowiązku nie ma charakteru względnego.
Zatem, stwierdzenie naruszenia przepisu art. 41 pkt 9 ustawy Pzp jest niezależne od
oceny, czy zaniechanie w tym przedmiocie prowadziło do zachwiania zasady równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. /…/
Uchwała KIO z dnia 29 stycznia 2010 r. Sygn. akt: KIO/KD 7/10
/…/ Zamawiający przy udzielaniu zamówień naruszył: /…/ art. 91 ust. 2 i 3 oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poprzez
zastosowanie kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia wykonawcy, w tym
w wykonywaniu zamówień finansowanych z Funduszy Strukturalnych /…/

KROK 3: Szacowanie wartości zamówienia
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 32, 33, 34 i art. 35
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sposób obliczania wartości szacunkowej zamówienia jest sprawą kluczową dla stwierdzenia
konieczności stosowania ustawy, ponieważ ustawę stosuje się wyłącznie dla zamówień
o wartości szacunkowej przekraczającej określone wartości.
Do kwot nie przekraczających ustawowych wartości progowych, ustawy Pzp nie stosuje się.
Zamawiający powinien jednak w tym celu wykorzystywać sposoby, formy oraz procedury
określone ustawą Pzp. Propozycja taka jest o tyle wskazana, że stosowanie jednolitych
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procedur powoduje większy profesjonalizm służb Zamawiającego, a ponadto dokumentuje,
że wartość zamówienia jest rzeczywiście mniejsza niż 14 000 euro.
Wartość zamówienia nie została zdefiniowana w art. 2 ustawy Pzp,
lecz została określona w art. 32 ust. 1
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą
starannością (art. 32 ust. 1 Pzp). Zależność pomiędzy ceną (art. 2 pkt 1 ustawy Pzp),
a wartością zamówienia przedstawia się więc następująco:

Cena = Wartość zamówienia + Podatek VAT
Wszelkie dalsze odniesienia odnośnie ceny (np. kryterium) lub wartości zamówienia będą
wyłącznie rozumienie według powyższej zależności.
Ogólne, wybrane zasady szacowania wartości zamówienia:
1.
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić
zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
2.
Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, to przy
ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień
uzupełniających.
3.
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo
udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego
postępowania, to wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych
części zamówienia.
4.
Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca
samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną
działalnością, to wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od
wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego
zamawiającego posiadające samodzielność finansową.
Przez jednostkę organizacyjną posiadającą samodzielność finansową
należy rozumieć jednostkę bez osobowości prawnej prowadzącą
wyodrębnioną gospodarkę finansową, posiadającą zdolność planowania
(jednostki sektora publicznego) lub zdolność bilansową w rozumieniu
przepisów ustawy o rachunkowości.
5.
Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień
objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie
trwania dynamicznego systemu zakupów.
6.
Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których
zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.
7.
Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, to
wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
8.
Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się
także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych
oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
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Szacowanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo
W przypadku dostaw lub usług istnieje pojęcie „powtarzające się okresowo”.
W takim przypadku, na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo, podstawą ustalenia
wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1)
udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku
budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw
oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, albo
2)
których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po
pierwszej usłudze lub dostawie.
Zabroniony jest wybór jednej z powyżej przedstawionych podstaw szacowania wartości
zamówienia jeżeli miałby być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych
/…/ Z „zamówieniem na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo” będziemy
mieli do czynienia wyłącznie wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien
czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy
i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.
W sytuacji, gdy taka możliwość „skumulowania” poszczególnych części istnieje, nie
należy ich traktować jako dostaw lub usług powtarzających się okresowo. Będziemy
mieli w tym przypadku do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach, czyli
sytuacją przypominającą świadczenie jednorazowe realizowane w ratach.
Każda z tych części składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość, którą
będzie obiektywnie przewidywalny zakup danych dostaw lub usług w trakcie całego
roku. Natomiast każdorazowy pojedynczy zakup nie jest zamówieniem na dostawy lub
usługi powtarzające się okresowo, lecz jest częścią całorocznego zamówienia,
a przypadek taki traktowany być powinien jako udzielenie zamówienia w częściach
/…/ W przypadku, gdy zamawiający może z góry przewidzieć zakres całorocznych
zakupów i gdy możliwe jest jednorazowe ich nabycie, lecz z jakichś względów
(np. organizacyjnych, technicznych, gospodarczych) zamawiający dokonuje zakupów
sukcesywnie, wartością każdorazowego zamówienia będzie przewidywana łączna
wartość danych dostaw lub usług w całym roku /…/.
Usługi lub dostawy powtarzające się okresowo, to zamówienie:
–
powtarzające się co pewien czas, które nie może być spełnione przez jednorazowe
zachowanie się wykonawcy, jednocześnie
–
realizowane w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Gdy więc istnieje możliwość „skumulowania” poszczególnych części zamówienia, to
nie należy ich traktować jako „powtarzających się okresowo”.
Czas ustalenia wartości zamówienia
Czasu ustalenia wartości zamówienia dokonuje się w zależności od przedmiotu zamówienia:
–
jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, to ustalenia wartości
zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia.
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–

jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, to ustalenia wartości
zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie wartości zamówienia,
powstała w okresie od daty szacowania do daty wszczęcia postępowania, wymusza na
Zamawiającym – niezależnie od podanych wcześniej okresów – dokonanie zmiany
wartości zamówienia (art. 35 ust. 2 Pzp).
Proponowane czynności przed wszczęciem postępowania.
Osoba dokonująca wszczęcia postępowania (ogłoszenia lub zaproszenia) powinna z należytą
starannością:
–
sprawdzić prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości
zamówienia,
–
porównać wartość zamówienia z zatwierdzonym planem wydatków jednostki,
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i planowanych na jego nabycie środków,
–
sprawdzić, czy ustalenia wartości zamówienia zostało dokonane nie wcześniej niż
3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane,
–
sprawdzić, czy po ustaleniu wartości zamówienia, a przed wszczęciem postępowania
nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.
Powyżej wymienione czynności można nazwać wewnętrzną kontrolą doraźną. Wszczynanie
postępowania na podstawie błędu w szacowaniu wartości zamówienia lub jego opisie
prowadzi do ewentualnej niemożliwość zawarcia ważnej umowy, czyli w konsekwencji –
konieczności unieważnienia postępowania.
Specyfika szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane
Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane, obejmuje wszystkie uprzednio
zasygnalizowane elementy (należyta staranność, wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględnienie wartości dostaw) oraz dodatkowo – obowiązek sporządzenia dokumentów
określonych ustawą.
Są to – w zależności od rodzaju robót budowlanych (budowa lub budowa z uprzednim
zaprojektowaniem) – kosztorys inwestorski lub planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych.
Dla robót budowlanych ustalenia wartości zamówienia dokonujemy na podstawie:
1)
kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2)
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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Kosztorys inwestorski opracowuje się zawsze metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą
na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarów i usług.
Ceny robót budowlanych
Ustalanie cen robót budowlanych przed 12 grudnia 2001 roku
Podstawą prawną ustalania cen robót budowlanych, przed 12 grudnia 2001 r., była ustawa
z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 7, poz. 52
(ostatni tekst jednolity Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz.195), która zastąpiła w tym zakresie
Dekret z dnia 3 czerwca 1953 roku o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U.
z 1953 r. Nr 31, poz. 122). Ustawa o cenach określała sposób kształtowania cen przez
sprzedawców (wykonawców) i nie dotyczyła kupujących (Zamawiającego).
Ustawa o cenach – w przypadku robót budowlanych – stanowiła podstawę do określania
zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót
budowlanych oraz opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów
rzeczowych. Pierwsza zmiana ustawy z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach wprowadziła
ust. 4 w art. 11 w brzmieniu „… Kalkulacja ceny umownej jest sporządzana na podstawie
kosztów uzasadnionych. …” oraz nowy art. 11a wprowadzający obowiązek kalkulacji ceny
umownej i regulowanej obiektów i robót budowlanych na podstawie kosztorysu.
Wpisano także delegacje ustawową dla Ministra do Spraw Cen dla określenia –
w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – zasad
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Minister do Spraw Cen wydał
Rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót
budowlanych z dnia 31 grudnia 1983 r., które obowiązywało od dnia 1 stycznia 1984 r.
Jednolity tekst ustawy z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach ogłoszony w Dzienniku Ustaw
nr 49, poz. 261, obowiązujący od 1 stycznia 1986 roku, uwzględniający zmiany oraz po
zastosowaniu ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów wskazuje w art. 12, że:
/…/ 1. Kalkulacja ceny umownej i regulowanej obiektów i robót budowlanych jest
sporządzana na podstawie kosztorysu.
2. Minister do Spraw Cen w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych określa zasady kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych. /…/
Tak więc podstawą kosztorysowania robót budowlanych była ustawa o cenach.
Dnia 24 sierpnia 1996 r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych, które określało jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996 r. Nr 48, poz. 461).
Zarządzenie wprowadzało, w zależności od przeznaczenia, następujące rodzaje
kosztorysów:
1.
inwestorski – przygotowywany przez zamawiającego, stanowiący podstawę do
ustalenia szacunkowego kosztu wykonania określonych robót;
W tym czasie – dla potrzeb szacowania wartości zamówienia publicznego –
obowiązywało wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
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o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Z 1994 r. Nr 140, poz. 793).
2.
3.

4.

ofertowy – przygotowywany przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, po
przystąpieniu wykonawcy do przetargu lub otrzymaniu od zamawiającego propozycji
złożenia oferty na realizację robót, stanowi podstawę do ustalenia ceny oferty;
dodatkowy – przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie
przewidzianych ilości robót, stanowi podstawę do ustalenia zmiany ceny ustalonej
w umowie;
powykonawczy – sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót w celu
ustalenia wynagrodzenia za te roboty, stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy za wykonane roboty.

Zmiana systemu prawnego spowodowała, że od dnia 30 marca 2001 roku zarządzenia, jako
akty wykonawcze do ustaw, przestały w Polsce funkcjonować. Wszystkie zarządzenia – tak
więc interesujące nas w materii kosztorysowania także – zostały skutecznie uchylone
z dniem 30 marca 2001 roku (Monitor Polski z 2001 r. Nr 47, poz. 782 w związku
z Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).
Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy o cenach – wynikająca z ustawy z dnia 22 grudnia
2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr 120, poz. 1268) –
Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa uzyskał upoważnienie do
określenia, w drodze rozporządzenia, jednolitych dla wszystkich jednostek gospodarczych
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, w tym rodzajów kosztorysów
i podstawy ich sporządzania.
Wypełnieniem delegacji ustawowej, znowelizowanej ustawy o cenach było Rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), które weszło
w życie 2 października 2001 r. i obowiązywało do dnia 12 grudnia 2001 roku i miało
zastosowanie do kosztorysów stanowiących kalkulację cen na obiekty i roboty budowlane.
Przedmiotowe Rozporządzenie wprowadzało, w zależności od przeznaczenia, następujące
rodzaje kosztorysów (wszystkie kosztorysy sporządzał Wykonawca):
- ofertowy – stanowiący kalkulację ceny oferty, przygotowywany przez wykonawcę
przed wykonaniem robót;
- zamienny – stanowiący kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie,
przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian
kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek
przedmiarowych;
- powykonawczy – stanowiący kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za
wykonane roboty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy,
sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót.
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Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego, było:
1. dokumentacja budowy,
2. przedmiar robót,
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
4. założenia wyjściowe – przy przetargowych trybach udzielenia zamówienia lub
dane wyjściowe do kosztorysowania – przy bezprzetargowych trybach udzielenia
zamówienia,
5. dla kalkulacji uproszczonej:
–
ceny jednostkowe,
6. dla kalkulacji szczegółowej:
–
jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w katalogach lub ustalone na
podstawie analizy indywidualnej;
–
ceny jednostkowe czynników produkcji (Cr, Cm, Cs) oraz wskaźniki kosztów
materiałów pomocniczych, kosztów pośrednich i narzutu zysku
7. obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od
towarów i usług.
Podstawą sporządzenia kosztorysu zamiennego, było:
1. dokumentacja budowy – księga obmiaru i dziennik budowy,
2. kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów
rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników.
Podstawą sporządzenia kosztorysu powykonawczego, było:
1. dokumentacja budowy, która obejmuje dokumentację projektową, dziennik
budowy i księgę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik
montażu,
2. protokół danych wyjściowych do kosztorysowania,
3. dla kalkulacji uproszczonej:
–
ceny jednostkowe określone zgodnie z ustaleniami w protokole danych
wyjściowych do kosztorysowania;
4. dla kalkulacji szczegółowej:
–
jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny jednostkowe czynników produkcji,
wskaźniki kosztów materiałów pomocniczych, kosztów pośrednich i narzutu
zysku określone zgodnie z ustaleniami w protokole danych wyjściowych do
kosztorysowania,
5. obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od
towarów i usług.
Ustalanie cen robót budowlanych po 12 grudnia 2001 roku
Dnia 12 grudnia 2001 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), która nie jest już podstawą prawną dla
jakichkolwiek aktów wykonawczych regulujących zagadnienie kosztorysowania robót
budowlanych. Ceny robót budowlanych zostają pojęciem uregulowanym już wyłącznie
w Kodeksie Cywilnym – czyli jak się strony umówią.
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Kosztorys inwestorski.
Zapis art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp precyzuje, że kosztorys inwestorski stanowi podstawę
do określania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane i sporządzany jest na
etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i jego szacowanie powinno następować
na tym samym etapie przygotowania postępowania, a dopiero upływ czasu (powyżej
6 miesięcy) lub istotne elementy mające wpływ na wyliczoną wartość zamówienia
stanowią podstawę do jego aktualizacji.

Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej.
Od 23 czerwca 2004 r. tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389)
kosztorys inwestorski opracowuje się wyłącznie metodą kalkulacji uproszczonej,
polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako
sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen
jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych
przedmiarem robót według wzoru:
gdzie:
Wk

Wk = Σ L x C j
–

wartość kosztorysowa robót obejmująca wartość wszystkich materiałów,
urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia;
L
– liczba jednostek przedmiarowanych robót;
– cena jednostkowa roboty podstawowej;
Cj
Cena jednostkowa – w rozumieniu rozporządzenia – obejmuje sumę kosztów
bezpośredniej robocizny, materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i pracy sprzętu oraz
kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.
Zwrócenia uwagi wymaga zapis, że do szacowania wartości przyjmujemy ceny
jednostkowe bez podatku od towarów i usług, co oznacza, że efektem tak
sporządzonego kosztorysu inwestorskiego będzie wartość zamówienia, a nie
wynagrodzenie wykonawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Robotą podstawową – w rozumieniu rozporządzenia – jest minimalny zakres prac, które po
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz
uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót.
Roboty podstawowe zawierają już w sobie roboty tymczasowe tj. roboty, które są
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do
ich odrębnego rozliczania.
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UWAGA: Do wykonania robót podstawowych mogą być niezbędne prace
towarzyszące, które nie są zaliczane do robót tymczasowych w tym geodezyjne
wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. Wyszczególnienie i opis prac
towarzyszących i robót tymczasowych musi być zawarte w części ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Szacowanie wartości zamówienia dla robót budowlanych jest czynnością Zamawiającego,
determinującą zasady i procedury postępowania przy wyłanianiu wykonawcy robót
budowlanych. Na etapie sporządzania „kosztorysu inwestorskiego” oraz jego roli
i znaczenia w postępowaniu publicznego zamówienia, dochodzi często do nieporozumienia
w zakresie pojęcia tzw. „kosztorysowania robót budowlanych”.
Związane jest to z brakiem wyraźnego rozdzielenia etapu szacowania wartości zamówienia
dla robót budowlanych (dla celów określenia dalszej procedury postępowania) oraz etapu
rozliczenia robót budowlanych, czyli sposobu obliczenia ceny przez wykonawcę
składającego ofertę (obowiązkowy element Specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – sposób obliczenia ceny) i sposobu rozliczenia ceny robót
budowlanych (obowiązkowy element Specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy pzp – umowa w sprawie zamówienia publicznego).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (miejsce publikacji: Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389),
podstawę do jego sporządzania stanowi:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania;
4) ceny jednostkowe robót podstawowych.
Odnośnie pkt 1 i 2:
Pojęcia „dokumentacja projektowa” oraz „specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych” stanowiące opis przedmiotu zamówienia dla robót
budowlanych są zdefiniowane oraz dokładnie określone – co do swojej formy i treści
– w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Odnośnie pkt 3:
Założenia wyjściowe do kosztorysowania zostały zdefiniowane w przedmiotowym
rozporządzeniu jako dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej.
Osoba sporządzająca przedmiar robót powinna przeprowadzić wizję terenu budowy
w celu ustalenia danych technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
nieokreślonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych, a mających wpływ na wysokość wartości
kosztorysowej.
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Przykładem mogą być:
– ewentualne zobowiązania inwestorskie z tytułu porozumień, umów lub
partycypacji,
– konieczność utrzymania ruchu, jego ograniczenia lub zamknięcia w okresie
budowy,
– wskazanie miejsca składowania humusu oraz ewentualnego nadmiaru mas
ziemnych z wykopu lub ich poboru (przy bilansie ujemnym) oraz miejsca
wysypisk śmieci i gruzu,
– lokalizacji i uwarunkowań dla placu budowy lub uzupełniającego planu
budowy, w przypadku niewystarczającego miejsca na palcu budowy,
– warunki dojazdu do placu budowy,
– warunki doprowadzenia mediów na plac budowy i in.
Odnośnie pkt 4:
Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w pierwszej kolejności ceny
jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
Dopiero przy braku możliwości ustalenia cen jednostkowych w przedstawiony sposób
należy skorzystać z kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych.
Ceny jednostkowe robót podstawowych mogą więc być (w ściśle określonych
okolicznościach) ustalane kalkulacjami szczegółowymi. Z praktycznego punktu
widzenia, celu jakiemu służy kosztorys inwestorski, progów ustawowych oraz
powszechnej dostępności publikacji określających ceny jednostkowe robót
budowlanych należy takie rozwiązanie (kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej
roboty podstawowej) przyjąć wyłącznie do stosowania przy określaniu cen
nietypowych wysoce specjalistycznych robót podstawowych.
Kosztorys inwestorski obejmuje
1.

2.
3.
4.
5.

stronę tytułową zawierającą:
a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów
Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji;
b) nazwę i adres zamawiającego;
c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys;
d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,
a także ich podpisy;
e) wartość kosztorysową robót;
f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.
ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny
wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;
przedmiar robót;
kalkulację uproszczoną ;
tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego
zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami
kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych
rodzajów robót;
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6.

załączniki:
a) założenia wyjściowe do kosztorysowania;
b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów
rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników
narzutów kosztów pośrednich i zysku.
Kosztorys inwestorski dla jednego przedmiotu zamówienia jest jeden.
Najczęstszym błędem Zamawiającego jest tworzenie wielu kosztorysów (np. kosztorysy
branżowe) jednego przedsięwzięcia budowlanego, gdzie nie jest do końca wiadomo jaka jest
wartość zamówienia. Strona tytułowa jest wymagana rozporządzeniem i z jej treści
powinniśmy wywodzić kogo wpisać do protokołu postępowania oraz jaka jest szacowana
wartość przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych.
Strona tytułowa kosztorysu inwestorskiego – przykład
[Nazwa i adres zamawiającego]

KOSZTORYS INWESTORSKI
[Nazwa obiektu lub robót budowlanych]
[Lokalizacja robót budowlanych]
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót.
Wartość kosztorysowa robót: ................................................. zł
tj. ………………………….. euro
Spis zawartości kosztorysu inwestorskiego:
1) Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny
wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót.
2) Przedmiar robót.
3) Kalkulacja uproszczona.
Data opracowania kosztorysu inwestorskiego: ………………………………..
………………….…………………………………
Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:
Imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,
a także ich podpisy:
…………………………………………
–
……..…………………….
…………………………………………
–
……..…………………….

KOD 3

KOD 4

3

4

Kolumna 8

STWiORB-04

STWiORB-03

STWiORB-02

STWiORB-01

Cena
jednostkowa
robót
– bez podatku
od towarów
i usług
7

Wartość kosztorysowa robót (suma wierszy 1-4 w kolumnie 8):

Nazwa i opis pozycji
Jednostka miary,
Ilość
przedmiaru
jednostek
której dotyczy
oraz obliczenia
miary pozycji
pozycja
ilości jednostek
przedmiaru
przedmiaru
miary dla pozycji
przedmiarowej
4
5
6
Rozbiórka pokrycia
m2
425,00
z dachówki.
(17 x 25 = 425)
Pokrycie dachu
m2
120,00
dachówką.
(a x b + c x b …….)
Obróbki przy szer. rozw.
m2
61,90
do 25 cm.
(a x b + c x b …….)
Osadzenie okien w połaci
dachowej.
szt.
4,00
(a x b + c x b …….)
8

Wartość kosztorysowa
robót objętych
przedmiarem robót
(iloczyn kolumn 6 x 7)

Jak w przedmiarze robót.
Ceny jednostkowe robót określone – w pierwszej kolejności – na podstawie danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji (§ 3 ust. 2 rozp.).
Przy kalkulacji ceny jednostkowej można stosować – w drugiej kolejności – kalkulacje szczegółową.
Obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia
(§ 2 ust. 2 rozp.).

KOD 2

2

Kolumna 2-6
Kolumna 7

KOD 1

1

Numer
specyfikacji
Numer
Kod
technicznej
pozycji
pozycji
wykonania
przedmiaru przedmiaru
i odbioru robót
budowlanych
1
2
3

Kosztorys inwestorski - przykład (kosztorys inwestorski opracowuje się wyłącznie metodą kalkulacji uproszczonej)
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Uchwała KIO z dnia 3 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 97/10
/…/ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych /…/ stwierdził, że zamawiający /…/
dokonał oszacowania wartości zamówienia po otwarciu złożonych ofert, czyli już po
wszczęciu postępowań o udzielenie zamówienia uchybiając art. 35 ust. 1 ustawy /…/.
Podkreślić należy, że oszacowanie wartości zamówienia w sposób opisany w art. 35
ust. 1 Pzp jest obowiązkiem zamawiającego. Tej doniosłej w fazie przygotowywania
postępowania czynności powinien on dokonać z należytą starannością.
Tymczasem zamawiający poprzestał na nie popartych żadnymi dowodami
twierdzeniach, że szacował wartość zamówienia przed wszczęciem postępowania
biorąc pod uwagę ceny wskazane w tabelach cenowych, których jednak nie
przedłożył.
Tym samym w świetle jednoznacznego brzmienia pkt. 2 protokołu ZP-2 wskazującego
wysokość, termin i sposób określenia wartości przedmiotowego zamówienia
zastrzeżenia zamawiającego nie mogą być przez Izbę w tej kwestii uwzględnione. /…/
Informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydana
w dniu 9 listopada 2010 r. (znak: UZP/DKD/AD/40523/18149/10):
/…/ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, że zamawiający:
1. Szacując wartość zamówienia po wszczęciu postępowania, naruszył przepis art. 35
ust. 1 ustawy Pzp, gdyż ustalenia wartości zamówienia dokonał w dniu 17 września
2008 r. Pan Krzysztof I. na podstawie oferty. Natomiast postępowanie zostało
wszczęte w dniu 2 września 2008 r. /…/
Uchwała KIO z dnia 23 listopada 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 89/10
/…/ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - /…/ ustalił, iż Zamawiający w 2005 roku
dokonywał zakupów w S ..… z Ł …… w wysokości łącznej wynoszącej 32 130,00 zł
(przedmiotową kwotę ustalono na podstawie opinii biegłych). Wymieniona kwota
niewątpliwie przekraczała równowartość 6 000 euro, co oznacza, iż Zamawiający
zobowiązany był do zastosowania procedur określonych w ustawie Pzp.
Biegli w sporządzonej opinii - wbrew twierdzeniom Zamawiającego - jednoznacznie
wskazali, iż zakupy dokonywane w S……… z Ł………… obejmowały wyłącznie
„zakupy artykułów biurowych” i wynosiły „32,13 tys. Zł” brutto.
Zamawiający /…/ wskazywał ich wartość zliczoną według kodów CPV i wartość ta w jego ocenie - nie przekraczała równowartości 6 000 euro netto, nie odnosząc się
zupełnie do okoliczności, iż zakupy te - zgodnie z ustaleniami biegłych - obejmowały
wyłącznie artykuły biurowe. Nie wskazał także, mimo iż się na nie powoływał,
podziału materiałów zakupionych przez niego w S……… z Ł………… na odrębne
przedmioty a także podstawy i sposobu dokonania podziału tych materiałów, a na
którym to podziale opierał złożone zastrzeżenia do Informacji o wyniku kontroli,
a który to sposób podziału byłby zgodny z ustawą Pzp, jak również nie wykazał jakie
kwoty zostały wydatkowane dla wskazywanych przez niego poszczególnych grup
materiałów, ograniczając się jedynie do ogólnej informacji, iż zakup poszczególnych
grup materiałów nie przekraczał 6 000 euro.
Reasumując wymieniona kwota (32 130,00 zł) przekraczała równowartość 6000 euro,
a Zamawiający - do tak dokonanych zakupów na kwotę wskazaną
w opinii biegłych - nie zastosował ustawy Pzp, naruszając tym samym art. 7 ust. 3
ustawy Pzp, jak również art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. /…/
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KROK 4: Wybór trybu postępowania
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 10 oraz od art. 39
do art. 81 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są:
przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie:
– negocjacji z ogłoszeniem,
– dialogu konkurencyjnego,
– negocjacji bez ogłoszenia,
– zamówienia z wolnej ręki,
– zapytania o cenę, albo
– licytacji elektronicznej
tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
przepisy zezwalające na odstąpienie od stosowania podstawowych trybów udzielania
zamówień publicznych, muszą być zawsze interpretowane ściśle, a lista przesłanek
umożliwiających zastosowanie poszczególnych trybów ma charakter zamknięty (wyrok SN
z dnia 06.07.2001 r. Sygn. akt III RN 16/01, wyrok NSA z dnia 11.09.2000 r. Sygn. akt II
S.A. 2074/00, wyrok NSA z dnia 01.10.2001 r. Sygn. akt II SA 2802/00).
Uchwała KIO z dnia 2 lutego 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 6/10
/…/ Zasada prymatu procedur przetargowych oddziaływuje na kolejność stosowania
trybów udzielania zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek prowadzenia
w pierwszej kolejności procedur przetargowych. /…/
Ciężar udowodnienia, że zaistniały podstawy do odstąpienia od procedury konkurencyjnej
ciąży na tym, kto wywodzi z tego skutki prawne, a więc na Zamawiającym, który wszczyna
takie postępowanie. Potwierdza to wyrok ETS z dnia 18.11.2004 r. w sprawie Komisja
Wspólnot Europejskich przeciw Republice Federalnej Niemiec (C-126/03).
Przykłady naruszeń przy wyborze trybu postępowania
Uchwała KIO z dnia 3 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 97/10
/…/ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych /.../ stwierdził, że zamawiający /.../
dokonał wyboru trybu zapytania o cenę (na dostawę, montaż i konfigurację
elementów sieci komputerowej) z naruszeniem przesłanek określonych w art. 70
ustawy, gdyż przedmiotu niniejszego zamówienia nie można uznać za dostawy
powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, w szczególności do
kategorii dostaw powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych nie
można zakwalifikować zamówienia o wysoce zindywidualizowanym charakterze,
jakim jest dostawa, montaż i konfiguracja elementów sieci komputerowej;
/…/ Zamawiający /.../ dowodził, iż wysyłając do 5 wykonawców zaproszenie do
składania ofert wraz z siwz z nazwami wskazującymi na konkretnych producentów nie
eliminował konkurencji, bowiem każdy z wykonawców miał dostęp do tych produktów
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- ich dostępność przez wiele istniejących na rynku w tej branży szczebli pośrednictwa
nie była ograniczona.
/.../ Izba podziela stanowisko kontrolującego wyrażone w odpowiedzi na ww.
zastrzeżenia, że zamawiający naruszył w okoliczności analizowanej sprawy /.../
art. 70 /.../. W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy podstawowymi trybami udzielania zamówienia publicznego są przetarg
nieograniczony oraz przetarg ograniczony, co oznacza, iż w pierwszej kolejności
zamawiający zobowiązani są stosować jeden z tych trybów. W uzasadnionych
przypadkach, ale tylko w okolicznościach przewidzianych w ustawie (art. 10 ust. 2
ustawy), dopuszczalne jest korzystanie z innych trybów udzielania zamówień w tym
m. in. zapytania o cenę, którego przesłanki stosowania zostały określone w art. 70
Pzp. /.../
/.../ przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę określone w art. 70 ustawy nie
zostały wykazane.
/.../ przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sieci komputerowej, wraz ich
montażem i konfiguracją, zatem należy podzielić ocenę Prezesa UZP, iż przedmiot
zamówienia należy traktować jako całość funkcjonalną, dostosowaną do
zindywidualizowanych, opisanych częściowo w zastrzeżeniach, potrzeb
zamawiającego. Zatem wobec faktu, iż przedmiot niniejszego zamówienia jest
dostosowany do specyficznych potrzeb konkretnego zamawiającego, zasadnym jest
przyjęcie, iż nie jest produktem typowym, charakteryzującym się małym stopniem
złożoności, łatwo dającym się porównać np. pod względem jakości, funkcjonalności,
czy też posiadanych parametrów, z innymi produktami.
/.../ Nie można także zgodzić się z poglądem zamawiającego, że realizacja
przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania przez wykonawców wiedzy
specjalistycznej, bowiem zarówno montaż, jak i konfiguracja elementów sieci
komputerowej niewątpliwie takiej wiedzy wymagają. /…/
Uchwała KIO z dnia 14 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 99/10
/…/ Na podstawie wyjaśnień zamawiającego ustalono także, że postępowanie na
pełnienie nadzoru autorskiego wszczęte w trybie z wolnej ręki zostało podzielone na
4 części, gdyż każdy z ww. członków Konsorcjum jest autorem projektu dla danego
odcinka robót, natomiast ze względu na ochronę praw autorskich, w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2006 r. nr 90, poz. 631), usługa sprawowania nadzoru autorskiego może być
prowadzona tylko przez jednego wykonawcę (autora dokumentacji projektowej).
/.../ Zdaniem Izby, słuszne i uzasadnione jest stanowisko Prezesa Urzędu, iż prawa
wyłączne będące faktyczną podstawą udzielenia zamówienia, stanowiącego
przedmiot kontroli, są następstwem zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi
zamawiający.
Zamawiający wiedząc, iż realizacja projektu wymaga sprawowania nadzoru
autorskiego przez projektanta, o czym świadczy treść postanowienia w pkt 4.2.5 ust. 2
Opisu Przedmiotu Zamówienia /.../ oraz nie ujmując tej usługi w ramach przedmiotu
zamówienia na prace projektowe, spowodował, iż usługa nadzoru autorskiego, która
jest ściśle powiązana z wykonaniem projektu, stała się przedmiotem odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie niekonkurencyjnym.
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Włączenie usługi nadzoru autorskiego do przedmiotu zamówienia na wykonanie
projektu pozwoliłoby na realizację tego zamówienia w trybie konkurencyjnym.
Izba podziela pogląd Prezesa UZP, iż przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy Pzp musi wynikać z obiektywnych okoliczności, niezależnych od woli
zamawiającego. W przeciwnym razie stosowanie ww. przepisu mogłoby prowadzić
w praktyce do omijania przepisów ustawy Pzp w ten sposób, że w następstwie
zawarcia jednej umowy (w trybie konkurencyjnym) możliwe stałoby się dokonywanie
swobodnego wydatkowania środków (w trybie z wolnej ręki) z powołaniem się na
ochronę praw wyłącznych. /.../
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2010 r. Sygn. akt XIII C 332/10/3
/…/ Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XIII Cywilny Zamiejscowy w Lesznie /.../
Stwierdza, iż umowa Nr 32/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. na pełnienie nadzoru
budowlanego nad remontem mostu /…/ zawartej pomiędzy Powiatem Rawickim Powiatowym Zarządem Dróg w Rawiczu jako zamawiającym a Biurem Projektowym
Drogownictwa Rondo inż. Zdzisław Olejnik jako wykonawcą jest nieważna./.../
/.../ Zgodnie z art.70 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może
udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę jeżeli przedmiotem zamówienia są
dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,
a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty ustalone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8. /…/ Wykonywanie nadzoru budowlanego określone jest
w art. 12 ust. pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane jako samodzielna
funkcja techniczna w budownictwie, związana z koniecznością fachowej oceny
zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych
i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Ustęp 2 art. 12 ustawy prawo
budowlane stanowi, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności
i innych wymagań związanych z wykonywana funkcją, stwierdzone przez wojewodę,
decyzją zwaną „uprawnieniami budowlanymi". Zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy prawo
budowlane warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu ze
znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Podstawowe obowiązki
inspektora nadzoru budowlanego określa art.25 ustawy prawo budowlane. /.../
/.../ Jak wynika z powyższych artykułów funkcję inspektora budowlanego mogą pełnić
tylko osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne, które na dodatek
obowiązane są do złożenia egzaminu przed odpowiednią komisją, wyposażone
w szereg samodzielnych uprawnień do samodzielnego kierowania procesem budowy.
/.../ Mając powyższe na uwadze uznać należy, że przedmiotowa umowa nie mogła
zostać zawarta między pozwanymi w trybie zapylania o cenę i została zawarta
z rażącym naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. /.../
/.../ Zatem w przypadku nic zaistnienia kumulatywnie przesłanek określonych
w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa o pełnienie nadzoru
budowlanego winna odbyć się w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego. /.../
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KROK 5: Przygotowanie protokołu z postępowania
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 96 Pzp.
Protokół z postępowania sporządza się w trakcie prowadzenia postępowania i musi on
posiadać formę pisemną.
Wzór protokołu, zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole oraz sposób i formę
udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami określa Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. z dnia 26 listopada 2010 r. Nr 223, poz. 1458).
Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny, to informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które
uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis
przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy
stanowi element protokołu.

Jawność protokołu i załączników do protokołu
1.

2.
3.

4.
5.

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek (§ 5 ust. 1
Rozporządzenia).
Wniosek składa się z podstawy prawnej § 5 ust. 1 Rozporządzenia.
Wniosek może złożyć każdy, jednak Wykonawca – w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych – może skorzystać z pewnych praw nadanych ustawą Pzp.
Wykonawcą w rozumieniu ustawy Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego (art. 96 ust. 3 ustawy).
Wykonawca, składając wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników, zgodnie
z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną – przy czym nie
istnieje forma „telefoniczna” (art. 27 ust. 1 ustawy) – może żądać niezwłocznego
potwierdzenia faktu otrzymania wniosku przez Zamawiającego (art. 27 ust. 2 ustawy).
Oferta jest załącznikiem do protokołu postępowania, udostępnianym od chwili jej
otwarcia (art. 96 ust. 3 ustawy).
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez (§ 5 ust. 2
Rozporządzenia):
a) wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego,
b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną,
zgodnie z wyborem wnioskodawcy – wskazanym we wniosku.
Zamawiający nie ma możliwości wyboru formy udostępnienia, jednak nie zawsze musi
wybór wnioskującego zaakceptować.
Jeżeli Wnioskodawca wskazał przesłanie kopii protokołu lub załączników pocztą,
faksem lub drogą elektroniczną, lecz z przyczyn technicznych jest to znacząco
utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów,
zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia).
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6.

Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, bez zgody zamawiającego, nie może
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (§ 5 ust. 3 Rozporządzenia).
Reasumując udostępnienie protokołu lub załączników:
1. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki (załącznikiem jest
m. in. oferta) niezwłocznie (§ 5 ust. 5 Rozporządzenia).
2. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
3. Jeżeli Wnioskodawca wskazał przesłanie kopii protokołu lub załączników, lecz
z przyczyn technicznych jest to znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość
żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę
i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
a) W tym przypadku należy wyznaczyć inny sposób udostępnienia tj. np. w siedzibie
Zamawiającego i wskazać stosowny termin udostępnienia. Należy mieć na
względzie, że nie tylko obecność pracownika Zamawiającego jest wskazana, lecz
także w miarę możliwości i potrzeb – wolne pomieszczenie.
b) Zamawiający może jednocześnie zastrzec, że nie wyraża zgody na samodzielne
kopiowanie lub utrwalanie, za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Uchwała KIO z dnia 17 września 2009 r. Sygn. akt KIO/KD 30/09
/…/ Tylko prowadzenie protokołu postępowania na bieżąco i w sposób spójny
prowadzi do wypełnienia jego funkcji informacyjnej. /…/ Prezes UZP stwierdził, że
Zamawiający, nie prowadząc protokołu postępowania na bieżąco i w sposób
odzwierciedlający przebieg postępowania uchybił treści art. 96 ust. 1 Pzp /…/
Uchwała KIO z dnia 24 maja 2011 r. Sygn. akt KIO/KD 990/11
/…/ Zamawiający miał również wynikający z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp obowiązek
udostępnienia wykonawcy dokumentacji z postępowania. Udostępnienie to /…/ winno
nastąpić niezwłocznie, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, w szczególności
związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert,
może to nastąpić w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie później jednak
niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo
o unieważnieniu postępowania. W ocenie Izby, w zakresie udostępnienia
Odwołującemu dokumentacji z postępowania wystąpiła nieuzasadniona zwłoka
Zamawiającego, a w konsekwencji uniemożliwienie Odwołującemu weryfikacji nie
tylko oceny swojego wniosku, ale również wniosków złożonych przez
konkurencyjnych wykonawców, w terminie umożliwiającym ewentualne wniesienie
odwołania (wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały udostępnione
w dniu, w którym upływał termin na złożenie odwołania). /…/

92

KROK 6: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 22 i 24 Pzp.
Przez „warunki udziału w postępowaniu” należy rozumieć:
– warunki podmiotowe, określone przez ustawodawcę w art. 22 oraz art. 24,
a odnoszące się do właściwości podmiotowej wykonawcy, których spełnienie jest
wymagane od każdego wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia, oraz
– warunki przedmiotowe, odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, czyli
warunków na jakich będzie realizowane zamówienie publiczne, których niespełnienie
skutkuje odrzuceniem oferty.
Wyrok KIO z dnia 2 sierpnia 2010 r. Sygn. akt KIO 1527/10
/…./ Izba zważyła, iż ustalenie warunków udziału w postępowaniu, w tym również
tzw. warunków przedmiotowych dotyczących wymagań związanych z przedmiotem
zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności zamawiających, którzy
zobowiązani są do określenia tych warunków w sposób dostatecznie jasny
i precyzyjny … /…./
Wyrok KIO z dnia 22 marca 2012 r. Sygn. akt KIO 466/12
/…./ Na wstępie oceny zasadności podniesionych zarzutów, Izba wskazuje, że warunki
udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy mają na celu
ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia
publicznego lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi
prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia.
Ustawa Prawo zamówień publicznych rozróżnia dwa rodzaje warunków które winien
spełniać wykonawca, aby mógł skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia, są to
warunki podmiotowe i przedmiotowe.
Od warunków podmiotowych określonych w art. art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy
należy odróżnić warunki przedmiotowe, a więc odnoszące się do przedmiotu
zamówienia. Pierwsze odnoszą się do podmiotu; ich niespełnienie skutkuje
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Drugie odnoszą się do opisu przedmiotu
zamówienia i warunków na jakich będzie realizowane zamówienie publiczne. Ich
nie spełnienie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Nie można zatem odrzucić oferty
z powodu nie spełniania warunków podmiotowych, gdyż wtedy ofertę z mocy przepisu
art. 24 ust.4 ustawy uznaje się za odrzuconą i odwrotnie, nie można wykluczyć
wykonawcy z powodu nie spełniania warunków przedmiotowych, gdyż wtedy
w oparciu o przepis art. 89 ust.1 ustawy następuje tylko odrzucenie oferty. /…./
Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy
niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub w stosunku do którego, ze względu
na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania
zamówienia.
Nie można odrzucić oferty z powodu nie spełniania warunków podmiotowych i odwrotnie,
nie można wykluczyć wykonawcy z powodu nie spełniania warunków przedmiotowych.
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Wyrok KIO z dnia 13 listopada 2011 r. Sygn. akt KIO/KD 2363/12
/…/ Na wstępie należy zauważyć, że przywołana przez Zamawiającego w piśmie
z 24 października 2012 r. podstawa prawna - art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - nie jest
prawidłowa.
Zgodnie z postanowieniem pkt 6.16 SIWZ wymagany przez Zamawiającego raport
z badań wystawiony przez notyfikowane laboratorium zaliczony był do kategorii
„dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają
określonym przez niego wymaganiom. Dotyczy on zatem tzw. warunków
przedmiotowych (odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia i warunków jego
realizacji), a nie podmiotowych wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do których
refereuje treść uzasadnienia o wykluczeniu z postępowania (odrzuceniu oferty).
Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp znajduje zastosowanie do wszystkich dokumentów
i oświadczeń określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis ten rozróżnia
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków podmiotowych,
tj. wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z art. 24
ust. 1 ustawy Pzp (w pkt 1) oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (w pkt 2).
Niewykazanie spełnienia warunków podmiotowych skutkuje wykluczeniem
z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp), zaś niewykazanie spełnienia
warunków przedmiotowych odrzuceniem oferty jako oferty, której treść sprzeczna
jest w treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp).
Nie zachodzi zatem obowiązek dokonania przez Zamawiającego odrębnej czynności
odrzucenia oferty wykonawcy uprzednio wykluczonego z udziału w postępowaniu,
gdy się zważy, że ofertę taką uznaje się za odrzuconą ex lege (art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp). Ponadto Izba wskazuje, iż stanowisko, że art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
znajduje zastosowanie w postępowaniach dwuetapowych, a przetarg nieograniczony
(w takim trybie prowadzone jest przedmiotowe postępowanie) takim nie jest,
potwierdza również orzecznictwo (wyrok KIO z dnia 25 lutego 2010 r. sygn. akt KIO
147/10, wyrok KIO z 13 września 2011 r. sygn. akt KIO 1912/11) oraz doktryna. /…/
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Natomiast w przepisie art. 22 ust. 2 Pzp implementuje się postanowienie art. 19 dyrektywy
klasycznej” w taki sposób, iż zamawiający mają możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu, że
o udzielane zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których ponad 50 %
zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
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Warunki podmiotowe mogą i powinny wynikać między innymi z opisu przedmiotu
zamówienia, np. pkt 3 i 4 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
/…/ 3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
4) wymagania dotyczące środków transportu; /…/
Warunkiem udziału w postępowaniu może być także ograniczenie podwykonawstwa.
Zgodnie z art. 36 ust. 5 Pzp Zamawiający ma prawo zastrzec w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia część lub
całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
Zapis ten należy jednak traktować ściśle, ponieważ poza przypadkami przewidzianymi
ustawą, ograniczenie podwykonawstwa jest zakazane. Dyrektywa 2004/18/WE w pkt. 32
preambuły, a dyrektywa 2004/17/WE w pkt. 43 preambuły stwierdza, że:
/…/ w celu zachęcania małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w rynku
zamówień publicznych zaleca się uwzględnianie przepisów na temat
podwykonawstwa /…/
Uchwała KIO z dnia 29 lipca 2009 r. Sygn. akt KIO/KD 18/09
/…/ Powyższa ocena nie ma jednak wpływu na stanowisko Krajowej Izby
Odwoławczej potwierdzające naruszenie przez zamawiającego w prowadzonym
postępowaniu przepisu art. 36 ust. 5 ustawy Pzp. Jak bowiem wynika z tego przepisu,
ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia możliwe jest zastrzeżenie
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość dokumentacji nie
może być powierzona podwykonawcom.
Jak wynika z dokumentacji, nie wskazano w postępowaniu, także w toku
postępowania kontrolnego, na szczególną specyfikę niniejszego zamówienia i nie
wskazano żadnej jego części, która ze względu na swoją specyfikę nie może być
wykonana przez podwykonawcę. Skoro nie wykazano takiej specyfiki, zamawiający
nie miał podstaw do ograniczania podwykonawstwa, czym naruszył art. 36 ust. 5
ustawy Pzp. /…/
Dyrektywa 2004/18/WE w art. 25 i dyrektywa 2004/17/WE w art. 37 przewidują
uprawnienie dla zamawiającego do żądania od wykonawcy wskazania, którą część
zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (podobnie art. 25 dyrektywy
92/50/EWG, art. 17 dyrektywy 93/36/EWG, art. 20 dyrektywy 93/37/EWG).
Zapisy te przenosi art. 36 ust. 4 Pzp w którym stwierdza się, że:
/…/ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom. /…/
Ostateczne stanowisko KE, przedstawione w raporcie z dwóch audytów:
/…/ KE akceptuje sytuację, w której podwykonawstwo jest zabronione jedynie
w odniesieniu do znaczących części zamówienia, których wykonanie decyduje
o jakości całego zamówienia. Za niedopuszczalne uznano procentowe określenie
części zamówienia, której wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom. /…/
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Obowiązek zamieszczenia opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków w ogłoszeniu o zamówieniu
Zamawiający ma obowiązek opisu oceny spełniania warunków, zarówno w ogłoszeniu
o zamówieniu (art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7, art. 48 pkt 6) jak i w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 5), o ile oczywiście taki opis jest dokonywany
przez zamawiającego.
Środki ochrony prawnej przysługujące na opis sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków (art. 180 ust. 2 pkt 2)
Ustawodawca przyznał wykonawcom uprawnienie do wnoszenia odwołania na czynność
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków niezależnie od wartości
udzielanego zamówienia.
Zakres opisu sposobu dokonywania oceny
Opis oceny spełniania warunków nie jest konieczny w stosunku do wszystkich warunków.
1. Warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy nie wymagają dalszego opisu przez
zamawiającego.
W stosunku do tych warunków, zamawiający poprzestaje jedynie na ewentualnym
żądaniu stosownego oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia wykonawcy z postępowania.
2. Warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający jest zobowiązany opisać, lecz
nie ma obowiązku opisania wszystkich warunków, a jedynie te, które uważa za
niezbędne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości wykonania zamówienia
publicznego.
Na powyższe wskazuje
– przepis art. 26 ust. 2a ustawy, który wskazuje, iż wykonawca zobowiązany jest
wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie na
żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym.
– rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów wskazuje, że zamawiający żąda
(lub może żądać) dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków z art. 22
ust. 1 tylko i wyłącznie w zakresie w jakim dokonywany jest opis sposobu oceny
spełniania warunków udziału.
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) są
traktowani jak jeden wykonawca i w zakresie warunków uzupełniają się. Występują jednak
obszary, gdzie warunki podmiotowe musi spełniać każdy z wykonawców składający ofertę
wspólna.
Postawienie przez zamawiającego wymogu, by każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia złożył oświadczenie, o spełnianiu warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
Taki wymóg jest sprzeczny z istotą i celem tworzenia konsorcjum. Oświadczenie jest więc
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jedno, bo jest jeden wykonawca – chociaż pełnomocników (wywodzimy to z treści z art. 23)
może być kilku. Zakaz ustanawiania więcej niż jednego pełnomocnika byłby oczywistym
naruszeniem zasad swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 r. Sygn. akt V CSK 475/10
/…/ uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub stroną
w postępowaniu sądowym związanym z zagrożeniem interesu prawnego wykonawcy
nie jest Konsorcjum ani lider Konsorcjum, lecz podmioty tworzące konsorcjum /…/
Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa pełnomocnik,
albowiem to on występuje w imieniu konsorcjum. Jednak każdy z wykonawców składający
ofertę (tzw. konsorcjanci) nie może podlegać wykluczeniu poprzez niespełnienie warunków
podmiotowych określonych w art. 24 ustawy Pzp, czyli żaden z wykonawców nie może być
karany, płacić podatki i ZUS itp. Istotą składania oferty, przez więcej niż jednego
wykonawcę (konsorcjum), jest połączenie kompetencji i doświadczenia partnerów
(konsorcjantów), jak również rozłożenie ryzyka przedsięwzięcia pomiędzy wszystkich
uczestników porozumienia (wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy).

Przykłady naruszeń przy wyborze trybu postępowania
Uchwała KIO z dnia 22 lipca 2011 r. Sygn. akt KIO/KU 54/11
/…/ Izba podzielając argumentację Prezesa Urzędu zawartą podkreśla, iż za
prawidłową uznać należy sytuację, w której każdy lub niektórzy z członków
konsorcjum bądź nawet podmiot trzeci, wniosą zabezpieczenie w jednej lub kilku
z form wskazanych w art. 148 ust. 1 Pzp. Kluczowe jest, /…/, aby z treści dokumentu
gwarancji bakowej czy ubezpieczeniowej, czy innego dokumentu wymienionego
w art. 148 ust. 1 Pzp wynikało, że zabezpiecza dane, skonkretyzowane zobowiązanie
łącznie na wymaganą kwotę oraz okres, bez względu na to, czy zabezpieczenie
zostanie wniesione w jednej bądź kilku formach. /…/
Uchwała KIO z dnia 21 grudnia 2009 r. Sygn. akt KIO/KU 50/09
/…./ Prawidłowo ustalone warunki udziału w postępowaniu, to takie które pozostają
adekwatne do przedmiotu zamówienia, jego zakresu, rodzaju, złożoności wartości.
Adekwatność oznacza współmierność, proporcjonalność we wszystkich ocenianych
aspektach, także w aspekcie wartości robót referencyjnych. Na zamawiającym
spoczywa obowiązek prowadzenia postępowania w sposób otwarty na konkurencję
między wykonawcami. Obowiązkiem zamawiającego jest ustalanie takich warunków
udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem jedynie minimalnego ich poziomu, które
zapewniają dostęp do ubiegania się o zamówienie wykonawcom zdolnym wykonać je
w sposób należyty. Prawidłowe określenie wymogów udziału w postępowaniu
i sposobu oceny ich spełnienia winno nastąpić w stosunku do wszystkich warunków
determinujących ten udział. Stąd opis warunków udziału, nie może zawężać
doświadczenia nawet do tożsamego jak w prowadzonym postępowaniu, nie mówiąc
już o wymaganiu wykazania się wartością robót referencyjnych wyższą niż
szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia. /…/
Uchwała KIO z dnia 14 października 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 70/10
/…./ Izba wskazuje, że przysługujące Zamawiającego prawo do kształtowania
warunków w tym zakresie nie jest nieograniczone i winno ograniczać się do ustalenia
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tych wymogów do poziomu niezbędnego czyli utwierdzającego Zamawiającego
w przekonaniu, że wykonawca, który legitymuje się doświadczeniem w wykonaniu
pewnej ilości usług, dostaw czy robót budowlanych daje rękojmię należytego
wykonania zamówienia. /…./
Uchwała KIO z dnia 22 listopada 2010 r. Sygn. akt KIO/KU 83/10
/…/ Wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą spełniać
wspólnie tak, jakby byli jednym wykonawcą. Potencjał wiedzy, doświadczenia
i potencjał ekonomiczny określone w art. 22 ust. 1 mogą się wzajemnie uzupełniać,
tworząc całość odpowiadającą wymogom zamówienia, Mimo lakoniczności
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy), jest rzeczą naturalną, że
doświadczenie wykonawców-uczestników konsorcjum oceniane jest łącznie na
podstawie doświadczenia członków konsorcjum. Wynika to z istoty i celu przepisu,
który umożliwia podmiotom, które nie są w stanie samodzielnie spełnić warunków
podmiotowych udziału w postępowaniu, skorzystać z możliwości złożenia wspólnej
oferty z jednoczesnym legitymowaniem się wiedzą, doświadczeniem oraz
dysponowaniem wymaganym potencjałem technicznym i osobowym ocenianym
łącznie. /…/
Uchwała KIO z dnia 4 stycznia 2011 r. Sygn. akt KIO/KD 104/10
/…/ Dla realizacji takiej usługi, w ocenie Izby, nie było więc konieczne i adekwatne
stawianie warunku, iż o udzielenie zamówienia może się ubiegać wyłącznie
wykonawcy którzy realizowali tego rodzaju usługi wyłącznie na obszarze EOG.
Dokonany przez Zamawiającego opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób
oceny ich spełnienia, zdaniem Izby, narusza zasady równego traktowania
wykonawców i zasady prowadzenia postępowania z zachowaniem uczciwej
konkurencji. Uniemożliwia bowiem złożenie oferty wykonawcom, którzy posiadają
doświadczenie i wiedzę w realizacji tego rodzaju usług tylko, że poza obszarem EOG.
Uchwała KIO z dnia 12 stycznia 2011 r. Sygn. akt KIO/KD 2/11
/…./ Izba w tym zakresie podzieliła stanowisko Kontrolującego, iż takie
ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu, tj. żądanie wykazania się
doświadczeniem w budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów ppoż.
i użyteczności publicznej nie znalazło uzasadnienia, czy to ze względu na charakter
budowy, zakres prac przewidzianych do realizacji czy też bardzo specyficzny
przedmiot zamówienia. Zakres prac na budynku nie odbiega charakterem od zakresu
prac do wykonania na obiektach, które nie są obiektami związanymi z ochroną ppoż.
i nie są obiektami użyteczności publicznej.
Wymóg wykazania przez wykonawcę konkretnie zadań wykonanych na wyżej
wymienionych obiektach mógł zatem ograniczyć uczciwą konkurencję, ponieważ
zawężenie to uniemożliwiało ubieganie się o zamówienie wykonawców, którzy mają
doświadczenie w pracach na obiektach innego rodzaju, ale w zakresie prac
o zbliżonym charakterze i funkcji, których sposób realizacji i poziom skomplikowania
jest taki sam, jak w przypadku inwestycji objętej niniejszym zamówieniem. /…/
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia są typowymi robotami
budowlanymi i ustanowienie warunku ograniczającego doświadczenie do wykonania
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obiektów związanych z ochroną ppoż. oraz obiektów użyteczności publicznej
naruszyło art. 22 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem mogło utrudniać uczciwą
konkurencję. /…/
Uchwała KIO z dnia 13 maja 2011 r. Sygn. akt KIO/KU 41/11
/…./ Niedopuszczenie do wykazania spełniania warunków w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej poprzez zsumowanie przychodów poszczególnych
członków konsorcjum, powoduje uniemożliwienie uzyskania zamówienia przez
podmioty, które - występując wspólnie - posiadają potencjał niezbędny do jego
wykonania i stanowi nieuzasadnione ograniczenie konkurencji, a dokonany opis
sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przekracza
granice swobody zamawiającego w jego ustalaniu, wyznaczone przepisem art. 22
ust. 4 ustawy Pzp. /…./
Uchwała KIO z dnia 25 kwietnia 2012 r. Sygn. akt KIO/KD 42/12
/…/ Wobec powyższego kontrolujący uznał, że dokonując opisu sposobu dokonywania
oceny warunku udziału w postępowaniu poprzez wymaganie wykonania wszystkich
ww. robót w ramach jednej umowy, zamawiający naruszył dyspozycję art. 22 ust. 4
w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Naruszenie to skutkowało wykluczeniem wykonawcy
/…/, który złożył najkorzystniejszą ofertę, ze względu na wykazanie się
doświadczeniem w wykonaniu wskazanych robót w zakresie znacznie
przekraczającym wymagania zamawiającego, wykonanych na rzecz jednego
inwestora lecz w ramach kilku umów. Ponadto pozostali wykonawcy wnioskujący
o zmianę opisu sposobu oceny przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu nie
złożyli ofert, co również świadczy o tym, że ww. opis warunku utrudniał dostęp do
zamówienia, a w konsekwencji -utrudniał uczciwą konkurencję.
/…/ W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości określenie
„proporcjonalny” używane jest w znaczeniu „zachowujący właściwą proporcję”.
Warunek proporcjonalny więc to tyle co warunek nienadmierny.
W wyroku z dnia 16 września 1999 r., C-414/97, Komisja Wspólnot Europejskich
v. Królestwo Hiszpanii, LEX nr 84270, ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są
zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazania, że podjęte
działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu. W wyroku z dnia
27 października 2005 r., C-234/03, Contse S.A., Vivisol Srl, Oxigen Salud SA
v. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ECR 2005, nr 10B, poz. I-09315,
ETS uznał za nieproporcjonalny warunek posiadania potencjału technicznego, gdyż
żądanie zamawiającego wykazania się przez wykonawcę potencjałem było nadmierne
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Sformułowanie „proporcjonalny” było też przedmiotem wykładni dokonywanej przez
Krajową Izbę Odwoławczą. Przykładowo wskazać można na wyrok z 19 października
2010 roku (sygn. akt KIO 2172/10, Legalis), zgodnie z którym przez doświadczenie,
w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy
rozumieć zasób umiejętności praktycznych, warunkujących zdolność do należytego
wykonania określonych czynności (niezawodność).
Zgodnie z zasadą proporcjonalności wszelkie wymagania dotyczące sytuacji
podmiotowej wykonawcy mogą być stawiane tylko w niezbędnym zakresie
uzasadnionym przedmiotem zamówienia.
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Izba podziela stanowisko kontrolującego, że w przedmiotowym przypadku
zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia
w sposób sprzeczny z wyrażoną w art. 7 ust. 1 zasadą uczciwej konkurencji oraz
wyrażoną w art. 22 ust. 4 koniecznością zachowania proporcjonalności warunku
w stosunku do przedmiotu zamówienia. /…/

KROK 7: Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych
od wykonawcy
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 25, 26 i 27 Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wymaganym przez zamawiającego, za pomocą oświadczeń lub dokumentów
pod rygorem wykluczenia (niespełnienie warunków podmiotowych) lub odrzucenia jego
oferty (niespełnienie warunków przedmiotowych).
Niezłożenie dokumentu lub oświadczenia nie wymaganego przez zamawiającego co do
zasady nie może stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania
o zamówienie publiczne.
Nadmierne i nieuzasadnione żądanie dokumentów od wykonawców może stanowić
utrudnienie wykonawcom dostępu do zamówienia publicznego.
Ustawodawca wskazuje, iż zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń tylko
i wyłącznie niezbędnych (art. 25 ust. 1), jednakże o tym, jaki dokument jest niezbędny co do
zasady decyduje zamawiający. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane zawarte są
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie delegacji ustawowej
zwartej w art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, w którym uzależniono zakres żądanych dokumentów:
– od wartości udzielanego zamówienia, a więc od tego czy wartość zamówienia
przekracza lub nie „progi unijne” oraz
– od tego, czy mamy do czynienia z dokumentami odnoszącymi się do warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 czy też warunków wymienionych w art. 24 ust. 1.
Powyżej „progów unijnych” zamawiający ma obowiązek żądania dokumentów:
– potwierdzających spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 w zakresie
w jakim dokonał ich opisu, oraz
– odnoszących się do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia
okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Poniżej „progów unijnych” zamawiający ma uprawnienie do żądania dokumentów:
– potwierdzających spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 w zakresie
w jakim dokonał ich opisu.
– odnoszących się do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia
okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie może żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków
o których mowa w art. 22 ust. 1 jeżeli nie dokonał ich opisu.
Podstawowym oświadczeniem Wykonawcy jest oświadczenie o spełnianiu warunków
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wynika to z art. 44 ustawy oraz odpowiednio
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w innych trybach: przetarg ograniczony (art. 50 ust. 1), negocjacje z ogłoszeniem (art. 50
ust. 1 w związku z art. 56 ust. 2), zapytanie o cenę (art. 73), dialog konkurencyjny (art. 50
ust. 1 w związku z art. 60c ust. 2), zamówienie z wolnej ręki (art. 68 ust. 2).
Brakuje takiego jednoznacznego wskazania obowiązku w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
Kolejnym, podstawowym dokumentem jest lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej – pod rygorem wykluczenia z podstawy prawnej art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp. W tym przypadku także mają zastosowanie przepisy mówiące o obowiązku
Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 3 i ust. 4 do wezwania Wykonawcy aby złożył
brakującą listę lub wyjaśnił jej treść.
Poniżej „progów unijnych”, Zamawiający ma prawo, a powyżej – obowiązek – żądania
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełniania
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Przyjęte ustawą rozwiązanie nie tylko pozwala skutecznie zastosować sankcje przewidziane
w odrębnych przepisach (art. 297 i art. 305 Kodeksu karnego) w sytuacji, gdy składane
oświadczenie okazuje się nieprawdziwe.
W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zamawiający może żądać
oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50 % osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

KROK 8: Przygotowanie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 36 Pzp.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie jest obowiązkowym
dokumentem we wszystkich trybach. Zapisów dotyczących SIWZ nie stosuje się w trybie:
– zamówienia z wolnej ręki (art. 68 ust. 1), oraz
– licytacji elektronicznej (art. 81).
Treść SIWZ została określona w art. 36 ustawy. SIWZ nie musi posiadać strony tytułowej.
Można korzystać z różnych wzorów SIWZ, jednak najbardziej bezpiecznym jest
wypełnienie treścią litery art. 36 ustawy Pzp. SIWZ zawiera co najmniej:
1. Nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
Należy odróżnić pojęcia Zamawiający, a prowadzący postępowanie. Prowadzącym
postępowanie może być jednostka organizacyjna zamawiającego, jak też osoba trzecia.
Należy wówczas traktować taki podmiot, jako pełnomocnika zamawiającego, nie zaś,
jako samego zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia;
Podstawowymi są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony (art. 10 ust. 1).
3. Opis przedmiotu zamówienia;
Opis powinien być w SIWZ krótki i zwięzły. Zaleca się odsyłać do odrębnej części
SIWZ, która zawierać będzie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

Termin wykonania zamówienia;
Jest to okres w miesiącach lub dniach – albo data rozpoczęcia lub zakończenia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
Nie stosuje się w przypadku trybów w których występują wnioski (przetarg ograniczony,
negocjacje, dialog konkurencyjny), ponieważ warunki, wykaz oświadczeń lub
dokumentów jest na etapie ogłoszenia, zaproszenia przed przekazaniem SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Nie stosuje się w przypadku trybów w których występują wnioski (przetarg ograniczony,
negocjacje, dialog konkurencyjny), ponieważ warunki, wykaz oświadczeń lub
dokumentów jest na etapie ogłoszenia, zaproszenia przed przekazaniem SIWZ oraz nie
musi być zawarta w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 1 i 2).
Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 27 ust. 3).
Formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, zawarte w art. 27 ustawy
Pzp nie zawierają formy telefonicznej.
Wymagania dotyczące wadium;
Nie muszą być zawarte w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości
zamówienia.
Dopuszczając możliwość złożenia ofert częściowych lub udzielając zamówienia
w częściach, określa się kwotę wadium dla każdej części osobno.
Termin związania ofertą;
Bieg terminu związania ofertą zależy od wartości zamówienia i wynosi:
a) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
b) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw
lub usług - 10 000 000 euro
c) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.
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10.

Opis sposobu przygotowywania ofert;
Przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie definiują pojęcia „oferta", co
stanowi o konieczności zastosowania art. 14 ustawy Pzp. Definicję oferty zawiera
art. 66 § 1 Kc w myśl którego:
/…/ oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę jeżeli
określa istotne postanowienia tej umowy /…/
Wykonawca składając zamawiającemu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadcza wolę zawarcia umowy na warunkach zawartych w tej ofercie.
Ofertę, jako oświadczenie woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, należy
odróżnić od oferty w potocznym rozumieniu tj. kompletu wielu dokumentów składanych
zamawiającemu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 82 ust. 2 ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej
albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Art. 78 § 1 KC Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia
woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść
oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub
dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron
i jest przez nią podpisany.
Art. 78 § 2 KC Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym
w formie pisemnej.
/…/ Podpis musi natomiast być dokonany własnoręcznie i powinien zawierać co
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie woli. Nie wymaga się jego
złożenia w postaci łatwo czytelnej, jednakże powinien on odzwierciedlać cechy
charakterystyczne dla podpisu danej osoby /…/.
Komentarz do Kodeksu cywilnego” pod redakcją K. Pietrzykowskiego,
Warszawa 1997 r., t. 1, str. 215
Dokumenty lub oświadczenia składane przez wykonawców nie składają się na treść
oferty, ponieważ brak wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów
skutkuje wykluczeniem wykonawcy i w takim przypadku nie dochodzi do badania treści
złożonej oferty. Treści oferty nie wolno zmieniać ani uzupełniać. Treść oferty – na
podstawie art. 87 – można tylko poprawiać lub wyjaśniać.
Obowiązujące przepisy Pzp nie stawiają wymogów dodatkowego podpisania lub
parafowania przez Wykonawcę oferty wraz z jej załącznikami na każdej stronie. Taki
zapis w SIWZ może być uznany wyłącznie jako zalecenie zamawiającego, a nie jako
wymóg, bowiem za wystarczające należy uznać złożenie podpisu pod dokumentem
w taki sposób, aby wynikało, że wolą osoby podpisującej było objęcie całości złożonego
w nim oświadczenia woli (art. 65 KC).
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11.
12.

13.

„… Brak parafowania kolejnej strony przez wykonawcę jest co najwyżej
uchybieniem formalnym, a nie merytorycznym ...” – KIO/UZP 418 /08
„... Brak umieszczenia pieczęci imiennej bądź umieszczenie parafy zamiast
wymaganego podpisu można rozpatrywać jedynie w kontekście naruszenia formy,
które jednak nie powoduje odrzucenia oferty, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy i ugruntowanym orzecznictwem w tej kwestii Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli jej treść a nie forma jest sprzeczna z treścią SIWZ ...”
– KIO/UZP 813 /08
„Brak podpisu na przekładkach z nazwami kolejnych załączników, porządkujących
de facto ofertę pod względem formy, nie może być traktowane jako naruszenie, czy
nawet uchybienie wymogom Zamawiającego, czy przepisom ustawy …”
– KIO/UZP 645 /08
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Termin składania ofert zależy od wartości zamówienia.
Opis sposobu obliczenia ceny;
/.../ niekiedy zamawiający sami przewidują bardzo skomplikowany sposób wyliczenia
ceny przez wykonawców, co prowokuje do powstawania późniejszych sytuacji spornych.
Stąd też, niezależnie od wprowadzanych zmian w prawie należy postulować, by
zamawiający ograniczali formalizm z tym związany. Przykładowo, nakładanie
obowiązku wskazywania cen netto, wyliczania kwoty podatku oraz podawania cen
brutto jest niecelowe, gdyż to samo można osiągnąć żądając jedynie podania cen
brutto. Stawki podatku VAT wynikają z odrębnych przepisów, stąd też, znając cenę
brutto i stawkę podatku VAT można już samodzielnie dokonać wyliczenia ceny netto
(o ile jest to w ogóle potrzebne). /.../
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. (str. 117)
pod redakcją Jacka Sadowego Prezesa UZP; Warszawa 2008
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1).
Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia (art. 91 ust. 2).
Uchwała KIO z dnia 23 grudnia 2011 r. Sygn. akt KIO/KD 98/11
/…/ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, m, in. że:
1. Zamawiający naruszył art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, a w rezultacie również art. 7
ust. 1 ustawy Pzp., oraz że zastosowanie przez Zamawiającego przy ocenie ofert
w niniejszym postępowaniu, algorytmów niezgodnych z wagami określonymi dla
poszczególnych kryteriów oceny ofert, skutkowało zniekształceniem wyniku niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia. /…/,
2. Zamawiający nie powinien był premiować ofert zawierających termin zapłaty dłuższy
niż trzydziestodniowy, /…/, Izba podziela również i przyjmuje za własne ustalenia
i argumentację uzasadniające stwierdzone w Informacji o wyniku kontroli naruszenia
przepisów. /…/
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14.

15.

16.

17.

Wyrok KIO z dnia 18 grudnia 2012 r. Sygn. akt KIO 1133/12
/…/ W ocenie składu orzekającego Izby, zarzut naruszenia przepisów art. 7 ust. 1
w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 13, oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp – przez
nieprecyzyjne sformułowanie kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny, tj. bez
sprecyzowania, co powinien zawierać opis koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia
oraz jakie okoliczności będą brane pod uwagę przy ocenie oferty w zakresie kryterium
„koncepcji realizacji”, a tym samym przez określenie tego kryterium i sposobu oceny
ofert: (1) w sposób ogólny, nieobiektywny, dający możliwość uznaniowej i dowolnej
oceny oferty oraz (2) w sposób uniemożliwiający odwołującemu stwierdzenie, jak
powinna być przygotowana załączona do oferty koncepcja realizacji przedmiotu
zamówienia, aby wykonawca otrzymał jak największą liczbę punktów - zasługuje na
uwzględnienie./…/
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Przykładowy zapis: Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy oświadczenie
kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (jeżeli jest konieczne) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
zamawiającego wynikającego z umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach;
Zaleca się odsyłać do odrębnej części SIWZ np. część II SIWZ, która zawierać będzie
wzór umowy lub istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia zawiera również:
1.

2.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
Dopuszczenie możliwości złożenia ofert częściowych występuje, jeżeli przedmiot
zamówienia jest podzielny (art. 83 ust. 2). Wykonawca może złożyć oferty częściowe na
dowolną część zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części
zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca (art. 83 ust. 3).
Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Umowę ramową zawiera się z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub
organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla
zamawiającego niekorzystne lub co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty
niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców (art. 100 ust. 3).
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień;
Ustalając wartość zamówienia, uwzględnia się wartość tych zamówień (art. 32 ust. 3).
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
W tym przypadku cena nie jest jedynym kryterium wyboru (art. 83 ust. 1).
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
W przeciwnym przypadku SIWZ nie powinien zawierać tych informacji.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych;
Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej,
b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych,
c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji
elektronicznej;
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot;
Jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie
w szczególności:
a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego
zatrudnienia tych osób,
b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1,
lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
Forma i sposób przekazywania SIWZ

Forma i sposób przekazywania wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) zależy od trybu postępowania.
Przetarg nieograniczony
Art. 42. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu
składania ofert.
2. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych
warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.
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Zamawiający ma obowiązek na podstawie art. 7 ust. 1 Pzp do równego traktowania
wykonawców oraz uczciwej konkurencji. Oznacza to, że nie ma prawa ograniczania dostępu
do SIWZ tylko do tych wykonawców, którzy posiadających dostęp do internetu.
W trybie licytacji elektronicznej dostęp do internetu jest dla wykonawcy warunkiem
udziału. Jednak w tym trybie przepisów art. 36-38 nie stosuje się (art. 81 Pzp).
Natomiast w przypadku prowadzenia aukcji w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1
pkt 1, to zamawiający prowadzi ją po pierwsze, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz po drugie - dopiero po dokonaniu oceny ofert celem wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Konsekwencją przekazania SIWZ z podstawy prawnej art. 42 ust. 2 Pzp jest obowiązek
przekazania tym wykonawcom, także treści zapytań wraz z wyjaśnieniami (art. 38 ust. 2),
niezależnie od zamieszczenia ich na stronie internetowej, następnie obowiązek przekazania:
–
informacji o zebraniu oraz z zebrania wszystkich wykonawców, zwołanego w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji, jeżeli takie zebranie zwołał;
–
dokonanej zmiany specyfikacji, jeżeli takiej zmiany dokonano.
Przetarg ograniczony
Art. 51. 4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów art. 36 ust. 1
pkt 5 i 6 nie stosuje się.
Negocjacje z ogłoszeniem
Art. 57. 5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie
stosuje się.
Dialog konkurencyjny
Art. 60e. 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań
przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się.
Negocjacje bez ogłoszenia
Art. 64. 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.
Zapytanie o cenę
Art. 71. 2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.
Jest to jedyny tryb w którym ustawodawca zastosował odmienny sposób tj. przesłanie.
Zapewne chodzi ustawodawcy o przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego,
a nie przekazanie np. w siedzibie Zamawiającego.
Zamówienie z wolnej ręki
Art. 68. 1. /…/ Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje się. Przepisy art. 36
ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
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Licytacja elektroniczna
Art. 81. Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje się.
PRZYKŁADOWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
Zapisy art. 36 wypełnione krótką treścią, np.:
art. 36 ust. 1 pkt 1: nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego
1)
Zamawiający, to podmiot wymieniony w art. 3 ustawy Pzp w imieniu którego
i na rzecz może działać pełnomocnik.
art. 36 ust. 1 pkt 3: Opis przedmiotu zamówienia
1)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem, montażem
tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego po uprzednim
zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy części obiektu budowlanego.
2)
Opis według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Opis

Słownik
główny

Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

33110000

Usługi projektowania wnętrz

79932000

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71320000

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

79421200

Roboty budowlane

45000000

3)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ.
art. 36 ust. 1 pkt 12: Opis sposobu obliczenia ceny
1)
Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest Opis Przedmiotu
Zamówienia (część III SIWZ) zestawiony w tabeli – Tabela Wykaz cen.
2)
Sposób obliczenia ceny:
Lp.

Zakres

Wartość
[PLN]
(bez podatku
VAT)

1

2

3

Współczynnik
umożliwiający
porównanie cen
złożonych ofert

Cena ryczałtowa
[PLN]
(kolumna 3
x kolumna 4)

4

5

1

Urządzenie A

1,08

2

Wyposażenie pomieszczeń

1,23

RAZEM – Cena oferty – (suma pozycji jw.)
Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Umowy
i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w OPZ. Zapłata z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia jest dokonywana na podstawie Umowy.
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art. 36 ust. 1 pkt 14: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do
siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.
2.
Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy:
a) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest konieczne oraz przyjęcie
obowiązku kierowania budową,
b) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
c) tabelę elementów scalonych.
art. 36 ust. 1 pkt 16: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Istotne postanowienia, ogólne warunki lub wzór umowy stanowią część II SIWZ.
Część II – Istotne postanowienia, ogólne warunki lub wzór umowy
I.

II.

III.

IV.

Tytuł umowy, np.: Umowa o .......
Tytuł umowy jest krótką nazwą która ułatwia posługiwanie się nią. Praktyka sugeruje
aby w tytule zawarte było przeznaczenie i cel umowy. Tytuł umowy znacznie ułatwia
posługiwanie się umową i dlatego dla celów praktycznych dobrze jest nazwać umowę.
Tytuły spotykane to na przykład: Umowa o pracę; Umowa o dzieło; Umowa zlecenia ...
Określenie stron umowy
Zamawiający, to podmiot wymieniony w art. 3 ustawy Pzp oraz zdefiniowany w art. 2
pkt 12 ustawy Pzp, a Wykonawca zdefiniowany jest w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu umowy
W przypadku zamówienia publicznego przedmiotem umowy może być dostawa, usługa
lub robota budowlana. Przedmiot umowy wymaga tożsamości z przedmiotem
opisanym w SIWZ pod rygorem art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, np.: Przedmiotem umowy
jest świadczenie opisane w załączniku nr 1 do umowy, będącej częścią III SIWZ.
Rozliczenie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia w kwocie ................... zł będzie rozliczone
zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze w wysokości określonej na fakturze z uwzględnieniem podatku VAT
obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Preambuła:
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu
przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie ze wskazanymi
w dokumentach przetargowych cechami jakościowymi lub technicznymi. Wykonawca,
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1.

2.

3.

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego świadczenia spełniają wymagania
określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
Wykonawca ma prawo do rozwiązań równoważnych, nie powodujących istotnych
zmian w stosunku do opisanych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
i bezpieczeństwa pożarowego. Rozwiązania materiałowe nie powodujące istotnego
odstąpienia, a spełniające właściwości określone w dokumentach przetargowych,
szczególnie istotne dla bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego, nie
są zmianą umowy w stosunku do treści oferty.
Dostawa sprzętu multimedialnego w sali konferencyjnej (mniejszej) rozdzielonych
ścianą przesuwną – parter
1) System VIDEO
a)
Projektor multimedialny – 1 szt.
2) Warunki gwarancji; ……………………………….
Gwarancja:
1) Projektor multimedialny - 36 miesięcy licząc od dnia odbioru.
2) Warunki gwarancji; ……………………………….
Uszczegółowienie opisu (Tabela oceny technicznej):
1) Wymagania ogólne:
a)
Wszystkie produkty powinny być fabrycznie nowe.
b)
Dla każdego produktu należy wypełnić poniższe dane ogólne:
Lp.

Wartość
oferowana
(TAK/Podać)

Dane ogólne/Wymagania

1.

Wykonawca / Producent / Nazwa

2.

Produkt wykonany z zachowaniem dyrektywy 2001/95/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

2)

Wymagania szczególne:

Nr.

Nazwa parametru

Parametr
wymagany

Ocena

1.

Bezprzewodowy, wejścia RJ45, WLAN

Nie

Tak – 10 pkt

2.

Menu OSD w języku polskim

Tak

Bez oceny

3)

Szczegółowe warunki gwarancji; ……………………………….
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KROK 9: Ogłoszenie postępowania – termin składania
wniosków, ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 11, 12 i 40, 41 Pzp.
Ustawa określa minimalne terminy na składanie wniosków lub ofert w zależności od
podmiotu zamawiającego, trybu i wartości postępowania. Terminy liczymy zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego (jedyny wyjątek, to termin związania ofertą).
OBOWIĄZEK OGŁOSZENIA poniżej progów unijnych:
Ogłoszenia o zamówieniu (wszczęcie postępowania) zamieszcza się:
– w Biuletynie Zamówień Publicznych,
– w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej.
OBOWIĄZEK OGŁOSZENIA powyżej progów unijnych
Ogłoszenia o zamówieniu (wszczęcie postępowania) przekazuje się Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej oraz zamieszcza się:
– w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej.
Zamawiający może przesłać informację o wszczęciu postępowania znanym sobie
wykonawcom świadczącym w ramach prowadzonej przez siebie działalności dostawy,
usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia (art. 40 ust. 5a).
Przetarg nieograniczony – OFERTY
Tryb przetargu nieograniczonego jest jednoetapowym, podstawowym trybem postępowania,
w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Termin składania ofert – „klasyczni”
Wartość od 14.000 euro do kwot z art. 11 ust. 8 (procedura krajowa – art. 43 ust. 1):
– nie krócej niż 7 dni (dostawy lub usługi), lub
– nie krócej niż 14 dni (roboty budowlane)
licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, jednakże z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.
Termin składania ofert - „klasyczni” i „sektorowcy”
Wartość równa lub powyżej kwot z art. 11 ust. 8 (procedura unijna – art. 43 ust. 2):
– nie krócej niż 40 dni (jeżeli przekazano drogą elektroniczną), lub
– nie krócej niż 47 dni (jeżeli przekazano inną drogą niż elektroniczna)
licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Przetarg ograniczony – WNIOSKI i OFERTY
Tryb przetargu ograniczonego jest dwuetapowym, podstawowym trybem postępowania,
w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają
wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy
zaproszeni do składania ofert.
WNIOSKI
Pierwszy etap rozpoczyna składanie wniosków. Forma składania wniosków: pisemnie,
faksem, drogą elektroniczną. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału
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w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
– został on wysłany w formie pisemnej;
– zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu
składania wniosków.
Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu przekazywane faksem, były potwierdzane pisemnie, a drogą
elektroniczną, były opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Termin składania wniosków – „klasyczni”
Wartość od 14.000 euro do kwot z art. 11 ust. 8 (procedura krajowa – art. 49 ust. 1)
– nie krócej niż 7 dni (art. 49 ust. 1)
licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, jednakże z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia
wymaganych dokumentów.
Wartość równa lub powyżej kwot z art. 11 ust. 8 (procedura unijna – art. 49 ust. 2)
– nie krócej niż 30 dni (jeżeli przekazano drogą elektroniczną), lub
– nie krócej niż 37 dni (jeżeli przekazano inną drogą niż elektroniczna)
licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Wartość równa lub powyżej kwot z art. 11 ust. 8, jednakże zachodzi pilna potrzeba
udzielenia zamówienia (procedura unijna przyśpieszona – art. 49 ust. 3)
– nie krócej niż 10 dni (jeżeli przekazano drogą elektroniczną), lub
– nie krócej niż 15 dni (jeżeli przekazano inną drogą niż elektroniczna)
licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Termin składania wniosków – „sektorowcy”
Termin nie krótszy niż:
– 22 dni, jeżeli przekazano drogą elektroniczną lub faksem, lub
– 37 dni, jeżeli przekazano w inny sposób niż określony wyżej, lub
– 15 dni, jeżeli przekazano drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
OFERTY
Drugi etap rozpoczyna zaproszenie do składanie ofert. Termin składania ofert zależy od
podmiotu zamawiającego. Termin składania ofert – „klasyczni”:
Wartość od 14.000 euro do kwot z art. 11 ust. 8 (procedura krajowa – art. 52 ust. 1)
– nie krócej niż 7 dni (dla dostaw lub usług)
– nie krócej niż 14 dni (dla robót budowlanych)
licząc od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.
Wartość równa lub powyżej kwot z art. 11 ust. 8 (procedura unijna)
– nie krócej niż 40 dni (art. 52 ust. 2),
– nie krócej niż 36 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym
ogłoszeniu informacyjnym (art. 52 ust. 5),
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–

nie krócej niż 35 dni, jeżeli zamieszczono SIWZ na stronie internetowej od dnia
publikacji ogłoszenia (art. 52 ust. 5)
– nie krócej niż 10 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (art. 52
ust. 4)
licząc od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
Termin składania ofert – „sektorowcy”:
– nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie
i złożenie oferty, lub
– dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni
do składania ofert, wyrazili na to zgodę.
Negocjacje z ogłoszeniem – WNIOSKI, OFERTY WSTĘPNE i OFERTY
Tryb negocjacji z ogłoszeniem jest trzyetapowym trybem postępowania, w którym, po
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych
do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi
z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Dla zamawiających „sektorowych” jest to podstawowy tryb postępowania, natomiast dla
zamawiających „klasycznych” jest to podstawowy tryb postępowania wyłącznie, gdy
wartość zamówienia nie przekracza kwot z art. 11 ust. 8
WNIOSKI
Pierwszy etap rozpoczyna składanie wniosków. Terminy są takie same jak w trybie
przetargu ograniczonego (art. 49 w związku z art. 56 ust. 2).
OFERTY WSTĘPNE
Drugi etap rozpoczyna zaproszenie do składania ofert wstępnych. Zamawiający wyznacza
termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania
i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 6).
OFERTY
Trzeci etap rozpoczyna zaproszenie do składani ofert. Zamawiający wyznacza termin
składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty,
z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do
składania ofert (art. 60 ust. 3).
Dialog konkurencyjny – WNIOSKI, OFERTY
Tryb dialogu konkurencyjnego jest dwuetapowym trybem postępowania, w którym po
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie
wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
WNIOSKI
Pierwszy etap rozpoczyna składanie wniosków. Terminy są takie same jak w trybie
przetargu ograniczonego (art. 49 w związku z art. 60c ust. 2).
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OFERTY
Drugi etap rozpoczyna zaproszenie do składani ofert. Zamawiający wyznacza termin
składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty,
z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do
składania ofert (art. 60e ust. 4).
Negocjacje bez ogłoszenia – OFERTY
Tryb negocjacji bez ogłoszenia jest trybem postępowania, w którym zamawiający negocjuje
warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie
wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując
wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji (art. 64 ust. 1).
OFERTY
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złożenie oferty.
Zapytanie o cenę – OFERTY
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie
o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
OFERTY
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złożenie oferty (art. 64 ust. 1 w związku z art. 73).
Licytacja elektroniczna – WNIOSKI, LICYTACJA (OFRTY)
Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych
danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne
korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.
WNIOSKI
Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia (art. 76 ust. 1).
LICYTACJA (OFERTY)
Zamawiający otwiera licytację elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu
o zamówieniu, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
wykonawcom zaproszenia do składania ofert (art. 76 ust. 4).
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
W tym trybie nie występuje pojęcie oferty.
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KROK 10: Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności Zamawiającego ma art. 12a, 37, 38 i 42
ustawy Pzp.
Wykonawca w każdym czasie (oczywiście ma to sens do terminu składania ofert) może
zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1),
jednak, odpowiednie zastosowanie ma art. 27 Pzp, co oznacza możliwość przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji zgodnie z wyborem zamawiającego,
czyli pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
W tym miejscu należy wspomnieć, że nie ma pojęcia wyjaśniania treści ogłoszenia,
co ma szczególne znaczenie w trybie np. przetargu ograniczonego.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów jest treścią SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp).
W przypadku dopuszczenia porozumiewania się drogą elektroniczną, SIWZ zawiera
również adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego (art. 36 ust. 2
pkt 5 Pzp). Często – nawet można powiedzieć, że prawie zawsze – zapisywana jest w SIWZ
możliwość kontaktowania się ze wskazaniem numeru telefonu. Należy więc podkreślić
zapis art. 9 ust. 1 Pzp, że postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Nie jest także zrozumiałe personalne przydzielanie zakresu postępowania np. osoba do
spraw merytorycznych, osoba do spraw formalnych, osoba do opisu przedmiotu zamówienia
ze wskazywaniem numerów telefonów do tychże. Tak więc:
1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w sposób
wskazany w art. 27 Pzp z uwzględnieniem art. 36 Pzp.
Zamawiającym jest (art. 2 pkt 13) podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.
2. Zamawiającego zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie (art. 38 ust. 1 Pzp).
3. W imieniu Zamawiającego występuje najczęściej Kierownik Zamawiającego.
Kierownikiem Zamawiającego jest (art. 2 pkt 3) osoba lub organ uprawniony do
zarządzania zamawiającym.
4. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej (art. 15
ust. 2 Pzp). Są to pełnomocnicy Zamawiającego.
W imieniu Zamawiającego mogą więc wystąpić także pełnomocnicy Zamawiającego.
5. W przypadku powołania Komisji przetargowej, Kierownik zamawiającego na
podstawie prawnej art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, może pisemnie powierzyć
pracownikom zamawiającego wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności,
określonych w Rozdziale 1 Działu II ustawy Pzp.
W tym przypadku, w zakresie powierzonych pracownikom zamawiającego czynności,
poza oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz badaniem i oceną ofert (art. 20 ust. 1 Pzp) Kierownik
zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych
z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 20 ust. 2 Pzp).
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Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2. na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie połowy wyznaczonego
terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o zwołaniu przekazuje się wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie
internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie.
Zebranie wykonawców z art. 38 ust. 3 Pzp, to nie jest wizja lokalna.
Do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców dochodzi zawsze w sytuacji, gdy
w ramach dokonania wizji lokalnej obciąża się wykonawców obowiązkiem samodzielnego
doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.
Wizja lokalna jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawcy.
Wyrok KIO z dnia 6 września 2010 r. Sygn. akt KIO 1804/10
/…/ Izba w niniejszym składzie podziela w całej rozciągłości pogląd wyrażony
w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP
1633/09), w którego uzasadnieniu zostało wskazane, że:
"(…) zamawiający ustanawiając naruszający zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców wymóg dokonania wizji, zaniechał
prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciążył wykonawców
wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne
do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji. (...)
Właściwym działaniem zamawiającego winno być pozostawienie możliwości
dokonania wizji wyborowi wykonawców jako czynności pomocniczej przy
przygotowaniu oferty a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę (...)
Tym samym Izba uznała, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego doszło do naruszenia przez Zamawiającego podstawowych zasad
udzielania zamówień publicznych wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. /…/
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Wyrok KIO z dnia 19 lutego 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 1839/09
/…/ Nieuprawnione jest działanie Zamawiającego polegające na obciążaniu
wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku przez wymóg uzyskania
informacji niezbędnych do złożenia oferty w toku wizji lokalnych.
W opinii Izby, z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający
powinien umożliwić wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnych, co może mieć
znaczenie dla prawidłowego sporządzenia oferty i wyceny przedmiotu zamówienia.
Powyższe nie może jednak stać się obligatoryjnym wymogiem zastępującym
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego.
W takiej sytuacji, w przypadku nie skorzystania przez wykonawcę z możliwości
dokonania wizji, to na wykonawcy będzie ciążyło ryzyko złożenia oferty niezgodnej
z treścią Specyfikacji. /…/
Wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2011 r. Sygn. akt KIO 2649/11:
/…/ Zatem Izba zwróciła również uwagę na obowiązek wykonawców dokonania wizji
lokalnej. Powyższe postanowienia specyfikacji potwierdzają, że Zamawiający nie
dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Tak sprecyzowanymi zapisami specyfikacji Zamawiający przerzucił na wykonawców,
ciążący na nim ustawowy obowiązek precyzyjnego i dokładnego określenia opisu
przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciążył w ten sposób wykonawców
wykonaniem obowiązku, który w świetle ustawy ciąży na Zamawiającym.
Reasumując, Izba zatem uznała, że Zamawiający powinien dokonać modyfikacji
SIWZ oraz wzoru umowy poprzez wskazanie wykonawcom bądź przekazanie im
kompletnych i jednoznacznych informacji na temat jakości wykonanych robót,
poprzez wskazanie które roboty już wykonane będą musiały być poprawione,
rozebrane lub wykonane ponownie. /…/
Zapewnienie zgodności ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
W uzasadnionych przypadkach dopuszczona jest możliwość zmian w SIWZ wszystkich jej
elementów, w tym również kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz
sposobu ich oceny, które są z kolei elementem ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany w SIWZ
dzielimy więc na prowadzące i nieprowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:
–
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych –
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, lub
–
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie
z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie –
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Uchwała KIO z dnia 13 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KU 24/10
/…/ Okolicznością bezsporną pozostaje, iż Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu
„…” oraz w ogłoszeniach zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Zamawiającego wyznaczył termin składania ofert w postępowaniu na
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dzień 16 grudnia 2009 r. Na skutek pisma jednego z wykonawców termin ten został
zmieniony na dzień 22 grudnia 2009 r. Informacja o zmianie terminu składania ofert
została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Zamawiający nie przekazał
natomiast Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, w którym
zawarta byłaby informacja o owym terminie składania ofert. /…/
Uchwała KIO z dnia 13 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KU 26/10
/…/ Niewątpliwie druga zmiana SIWZ, polegająca na przedłużeniu terminu składania
ofert jest zmianą prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie, ponieważ
jest to jedna z informacji, jaką musi zawierać ogłoszenie i taką też informację
zawierało ogłoszenie o poddanym kontroli zamówieniu.
Przepis art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu przedłużyć termin
składania ofert i poinformować o tym fakcie wykonawców, co jednak nie może być
uznane za dokonanie tej zmiany poza treścią SIWZ (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11
SIWZ zawierać musi termin składania i otwarcia ofert), co z kolei rodzi obowiązek,
o którym mowa w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp.
Brzmienie przepisu artykułu 38 ust. 4a jest kategoryczne - każda zmiana treści SIWZ
dokonana w przetargu nieograniczonym, która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu aktualizuje obowiązek zamawiającego, polegający na przekazaniu
odpowiednich informacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
W ocenie Izby, taką zmianą w szczególności jest przedłużenie terminu składania ofert.

KROK 11: Otwarcie ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 86.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Pierwszą czynnością Zamawiającego – następującą bezpośrednio przed otwarciem ofert –
jest podanie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3).
Ma to istotne znaczenie dla Wykonawców, którzy po ujawnieniu ich ofert – gdzie cena jest
zawsze kryterium wyboru – mają świadomość prawa Zamawiającego do unieważnienia
postępowania z przesłanki prawnej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Z tej samej podstawy
prawnej Zamawiający ma także prawo do zwiększenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie także w przypadku, gdy nie zostały
mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia. Jednak może to nastąpić tylko
w przypadku, gdy taką możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie
przewidział w ogłoszeniu lub zaproszeniu (art. 93 ust. 1a).
Następnie Zamawiający przystępuje do otwarcia ofert, podczas którego podaje nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
niezwłocznie przekazuje im powyższe informacje. należy zaznaczyć, że obowiązuje zawsze
forma porozumiewania się wskazana przez Zamawiającego, z tym, że forma pisemna jest
zawsze dopuszczalna.
Uchwała KIO z dnia 13 maja 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 33/10
/…/ Możliwość składania ofert częściowych i wskazania cen jednostkowych, nie
zwalnia Zamawiającego z obowiązku wskazania w protokole postępowania kwoty,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podanej bezpośrednio
przed otwarciem ofert. /…/
Uchwała KIO z dnia 3 stycznia 2012 r. Sygn. akt KIO/KD 104/11
/…/ Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert jest jawne
i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert
powinno zatem nastąpić w ostatnim dniu ich składania ofert. Przepis art. 86 ust. 2
normuje moment otwarcia ofert i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.
Nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja, że ze względu na godziny pracy
zamawiającego, nie było możliwości otwarcia ofert w tym samym dniu, w którym były
składane. Należy wskazać, że obowiązkiem zamawiającego jest wyznaczenie
czynności podejmowanych w postępowaniu w taki sposób, by nie doszło do
naruszenia przepisów ustawy.
Wyznaczenie daty otwarcia ofert w dniu następującym po dniu, w którym upłynął
termin składania ofert, stanowi naruszenie przepisu art. 86 ust. 2 ustawy Pzp. /…/

KROK 12: Badanie i ocena ofert
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. art. 87, 89 i 90 Pzp.
Przed przystąpieniem do badania i oceny ofert należy oczekiwać od osób wykonujących te
czynności złożenia (na sformalizowanym druku – Druk ZP-1) oświadczenia o niepodleganiu
lub podleganiu wyłączeniu z postępowania. W tym momencie znamy już bowiem
wykonawców z którymi ewentualnie mogą te osoby pozostawać w takich stanie faktycznym
lub prawnym, że powinny się wyłączyć z postępowania.
Kierownik zamawiającego, dla należytej staranności, powinien sprawdzić (lub powierzyć
sprawdzenie), czy któregokolwiek wykonawca:
–
wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania (z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego) lub
–
posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności.
Stwierdzając możliwość wykonywania przez Wykonawcę bezpośrednio czynności
związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (z wyłączeniem czynności
wykonywanych podczas dialogu technicznego) lub posługiwania się przez Wykonawcę
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
należy dokonać sprawdzenia, czy udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji.
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Jeżeli tak, to z podstawy faktycznej opisanej wyżej, oraz podstawy prawnej art. 24 ust. 2
pkt 1 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, Zamawiający wyklucza takich wykonawców.
Jeżeli Wykonawca uważa, że czynność wykluczenia jest niezgodna z przepisami ustawy
Pzp, to ma prawo skorzystania ze środków ochrony prawnej – odwołania do Krajowej Izby
Odwoławczej. Dodatkowo należy nadmienić, że w przypadku wykluczenia, Wykonawcy
przysługuje odwołanie bez względu na wartość zamówienia.
Ponadto, zawsze w sytuacji, gdy po wyborze najkorzystniejszej oferty, osoba
przygotowująca lub przeprowadzająca postępowanie złoży oświadczenie z art. 17, że
podlega wyłączeniu z postępowania, Zamawiający ma obowiązek powtórzenia wszystkich
czynności podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu z wyjątkiem otwarcia ofert oraz
innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. W takiej
sytuacji Zamawiający powinien także zweryfikować możliwość wystąpienia, lub brak
wystąpienia, przesłanki wykluczającej z podstawy prawnej art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp.
Czynnością poprzedzającą ocenę oferty powinno być zbadanie czy wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania, ponieważ badać powinniśmy tylko ofertę wykonawcy
niewykluczonego z postępowania. Dokonujemy tego między innymi na podstawie żądanych
przez Zamawiającego, a składanych przez Wykonawcę dokumentów. Należy więc zbadać,
czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i sprawdzić listę prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – na podstawie prawnej art. 154 pkt 5a
ustawy Pzp – czy wykonawca składający wniosek lub ofertę występuje na tej liście.
/…/ umieszczenie danego wykonawcy przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a ustawy Prawo zamówień publicznych,
prowadzonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ma charakter
informacyjny i jedynie potwierdza, że zachodzi w stosunku do niego podstawa
wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. /…/
Źródło: Urząd Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl)
Wykaz ma charakter informacyjny, a na zamawiającym ciąży obowiązek wykluczenia
wykonawcy z postępowania niezależnie od tego, czy wykonawca został umieszczony w tym
wykazie, czy tez nie. Pomocne w zrozumieniu może być postanowienie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. (sygn. akt V SA/Wa 658/09) oraz
postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2009 r.
(syg. akt SA/Wa 1628/09) w sprawie charakteru prawnego wpisu wykonawcy na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W przypadku gdy żądano wniesienia wadium, zasadniczą czynnością musi być
sprawdzenie zabezpieczenia oferty wadium. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający może uważać za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
Wyrok KIO z dnia 12 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2796/11:
/…/ Zgodnie z treścią przepisu art. 45 ust.3 ustawy pzp wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium jest czynnością faktyczną,
a nie prawną i oznacza, że wraz z upływem terminu składania ofert winna być
czynnością dokonaną. Tym samym dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu
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występuje konieczność uznania rachunku bankowego Zamawiającego, należną
kwotą wadium, przed upływem terminu składania ofert. Samo zadysponowanie
określonej kwoty pieniężnej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium na
rachunek Zamawiającego tego wymogu nie spełnia, gdyż przepisy ustawy pzp
w tym zakresie nie wiążą żadnego skutku prawnego z załączeniem do złożonej
oferty dowodu zlecenia dokonania przelewu kwoty wadium. /…/
Biorąc pod uwagę powyższe, oraz jednolitą w tym zakresie linię orzeczniczą
prezentowaną między innymi w wyrokach sądów okręgowych i Krajowej Izby
Odwoławczej (np. wyroki SO w Warszawie o sygn: V Ca 1642/02, V Ca 730/02;
KIO/UZP 482/10; KIO/UZP 497/10, KIO/UZP 1601/09, KIO/UZP 31/08, KIO
2782/10, KIO/UZP 959/10,) Izba stwierdza, że złożenie dyspozycji przelewu
określonej kwoty pieniężnej nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium,
jego skuteczność następuje dopiero w przypadku uznania rachunku bankowego
Zamawiającego należną kwotą wadium. /…/
W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż w pieniądzu należy sprawdzić,
czy załączone poręczenia lub gwarancje obejmują wszystkie ustawowe okoliczności
zatrzymania wadium. W przeciwnym przypadku należy uznać, że wadium nie wniesiono.
Uchwała KIO z dnia 9 lutego 2010 r. Sygn. akt: KIO/KD 10/10:
/…/ Rozpatrując kwestię niewykluczenia z postępowania wykonawcy, który złożył
wadium, w którym nie przewidziano wszystkich ustawowych okoliczności jego
zatrzymania, Izba stwierdza, że brak taki nie jest możliwy do usunięcia w toku
postępowania, a jedyną możliwą konsekwencją tego ustalenia jest uznanie, że
wadium nie zostało wniesione, a wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. /…/
Następnie Zamawiający, dokonuje następujących czynności:
1. ocenia spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – brak spełnienia wyklucza Wykonawcę, którego oferta zostaje uznana za
odrzuconą;
2. bada oferty – dokonuje oceny formalnej oferty pod kątem spełniania przesłanek
odrzucenia oferty zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy;
3. ocenia oferty – dokonuje oceny merytorycznej pod kątem ustalonych w SIWZ
kryteriów oceny.
Są to czynności, których kolejność wykonania jest obowiązkowa, a jednocześnie
wynikająca z logicznego toku postępowania zamawiającego oraz zapisów art. 20 ust. 1
Pzp. Albowiem inne rozwiązanie np. uprzednie dokonanie oceny ofert i wskazanie na
tej podstawie oferty najkorzystniejszej, następnie zbadanie czy oferta odpowiada treści
SIWZ czy też nie powinna być uznana za odrzuconą z innych przyczyn i ostatecznie, czy
wykonawca, który złożył taką „najkorzystniejszą” ofertę nie podlega wykluczeniu
byłoby nie tylko niezgodne z przepisami ustawy, lecz także z logiką.
Zamawiający w pierwszej kolejności eliminuje wykonawców, którzy nie spełniają
warunków i traktuje ich oferty jako odrzucone (stosownie do art. 22 ust. 1, 24 i 26 ust. 3 i 4
Pzp), a więc nie dokonuje z nimi dalszych czynności.
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Obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
zaproszeniu do składania ofert, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Dotyczy to także listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Uchwała KIO z dnia 22 stycznia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD 3/10
/…/ sformułowanie „wzywa” użyte w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie pozostawia
wątpliwości, iż zawarta w powołanym przepisie norma prawna zawiera
bezwarunkowy nakaz czynienia, adresowany do zamawiającego /…/
Wyrok KIO z dnia 21 grudnia 2012 r. Sygn. akt KIO 2680/12
/…/ Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych mają charakter
bezwzględnie obowiązujących i nakładają na Zamawiającego nie prawo,
a obowiązek wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz do ich
wyjaśnienia. Zamawiający nie może bowiem podjąć decyzji o wykluczeniu
wykonawcy nie mając absolutnej pewności co do spełnienia lub niespełnienia przez
niego warunków udziału w postępowaniu. Co więcej, zarówno doktryna, jak
i orzecznictwo przepis art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych interpretują
jednoznacznie: jeżeli z dokumentów załączonych do oferty nie wynika, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, traktuje się te dokumenty
i oświadczenia jak dokumenty "zawierające błąd" i mimo, że nie ma wątpliwości co
do ich treści, Zamawiający winien zastosować art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień
publicznych. Złożenie dokumentu, z którego treści wynika niespełnienie warunku
udziału w postępowaniu zobowiązuje zamawiającego do wezwania wykonawcy do
jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Wskazany przepis dotyczy bowiem nie tylko sytuacji niezłożenia żadnego
dokumentu czy złożenia dokumentów zawierających wady formalne, ale każdej
sytuacji niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu [tak
przykładowo wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt
KIO/UZP 1915/09, publ. w "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty
orzecznicze", zeszyt nr 6, Warszawa, grudzień 2010 r., wyroki Krajowej Izby
Odwoławczej z 20 stycznia 2011r., sygn. KIO 38/11, z dnia 25 stycznia 2011 r.,
sygn. 70/2011, wyrok z dnia 28 marca 2011 r. w spr. KIO 595/11].
Powyższe determinuje wniosek, że Zamawiający powinien wezwać Odwołującego
do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, na podstawie art. 26 ust. 3
Prawa zamówień publicznych. Zaniechanie powyższego stanowi naruszenie
przepisów Prawa zamówień publicznych.
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Zamawiający jest zwolniony z obowiązku wzywania do uzupełnienia dokumentów
i oświadczeń, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W sprawie nie wykazano jednak, by
zaistniała konieczność unieważnienia postępowania albo by oferta Odwołującego
podlegała odrzuceniu. /…/
Następnie Zamawiający bada oferty, czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 Pzp.
Wyrok KIO z dnia 19 grudnia 2012 r. Sygn. akt 2717/12
/…/ niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny
(ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87
ust. 2 pkt 3 Pzp); dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego
w SIWZ oraz zobowiązania oferowanego w ofercie; tudzież polegać może na
sporządzeniu i przedstawienia oferty w sposób niezgodny z wymaganiami siwz
(z zaznaczeniem, iż chodzi tu o wymagania siwz dotyczące sposobu wyrażenia,
opisania i potwierdzenia zobowiązania/świadczenia ofertowego, a więc
wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy, które również
tradycyjnie są pomieszczane w SIWZ); a także możliwe być winno wskazanie
i wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega – co konkretnie w ofercie
nie jest zgodne i w jaki sposób z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi
i ustalonymi fragmentami czy normami SIWZ.
Upraszczając powyższe, można generalnie przyjąć, iż niezgodność oferty z SIWZ
w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy polega albo na niezgodności
zobowiązania, które przez złożenie swojej oferty chce zaciągnąć wykonawca,
z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał
w SIWZ; ewentualnie na niezgodnym z SIWZ sposobie wyrażenia, opisania
i potwierdzenia zakresu zobowiązania ofertowego (nawet przy jego materialnej
zgodności z wymaganiami zamawiającego). (…)
Oferta w tym przypadku nie musiała odnosić się do istniejącego w chwili składania
oferty przedmiotu świadczenia, ale stanowiła zobowiązanie zapewnienia określonej
gwarancji od chwili dostawy, które to zobowiązanie pozostaje w mocy i jest zgodne
z SIWZ. Natomiast ewentualna przyszła niemożliwość wykonania zobowiązania,
którą dowodzić usiłował odwołujący, i spełnienia przyrzeczonego w jego ramach
świadczenia, jest w tym przypadku sprawą odrębną od kwestii zgodności oferty
z SIWZ. Jak już wskazano, oferta pozostaje ważna i wiąże wykonawcę. /…/
Po dokonaniu tych dwóch selekcji, Zamawiający ocenia oferty w celu wybrania oferty
najkorzystniejszej. Ocena ofert musi być dokonana zgodnie z kryteriami określonymi
w SIWZ, o czym stanowi art. 91 ust. 1 Pzp.
Wyrok KIO z dnia 27 lipca 2009 r. Sygn. akt: KIO/UZP 867/09
/…/ dopuszczenie do stadium oceny oferty, która powinna być we wcześniejszej
fazie postępowania odrzucona musi zostać potraktowane jako naruszenie art. 91
ust. 1 Pzp, a także art. 89 ust. 1 Pzp /…/
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KROK 13: Wskazanie i wybór najkorzystniejszej oferty
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 91 Pzp.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje Zamawiający na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uchwała KIO z dnia 27 grudnia 2011 r. Sygn. akt: KIO/KD 96/11
/…/ W rozdziale VII pkt II SIWZ pn. "Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty"
zamawiający określił, iż wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany
w oparciu o dwa kryteria: cena (waga 70% - kryterium C) i propozycja
przeprowadzenia pilotażu, pod kątem zgodności z metodyką Prince2 oraz ITIL
(waga 30 % - kryterium A). /…/
W SIWZ przewidziano, że za poszczególne kryteria członkowie komisji
przetargowej będą przyznawać punkty w skali od 1 do 10. /…/
/…/ w kryterium A - propozycja przeprowadzenia pilotażu, pod kątem zgodności
z metodyką Prince2 oraz ITIL, gdzie członkowie komisji przetargowej dokonywali
oceny spełnienia tego kryterium nie otrzymali w ramach SIWZ żadnych wskazówek,
w jaki sposób winni to uczynić. Nie określono, jakie elementy metodyki Prince2
i ITIL podlegać będą ocenie. Tym samym ocena ta opierała się na uznaniowości,
a zamawiający w żaden sposób nie dowiódł, iż było inaczej.
Wybór kryteriów oceny ofert należy do zamawiającego. Należy jednak zauważyć, że
choć zamawiający może określić własny katalog kryteriów oceny ofert, to jednak
kryteria te nie mogą być dowolne i uznaniowe, ani też dawać zamawiającemu
nieograniczonej swobody arbitralnego wyboru oferty. Ocena ofert musi być
dokonana w sposób obiektywny, tak aby zapewnić wybór oferty zgodnie z zasadą
równego traktowania wykonawców i z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
Wskazując kryteria oceny ofert inne niż cena, zamawiający powinien dokonać
szczegółowego ich opisu, w razie potrzeb podzielić na dodatkowe podkryteria.
Niewystarczające jest przy tym wskazanie w istocie jedynie na nazwę danego
kryterium wraz z określeniem jego znaczenia (wagi). Z niniejszego wynika, iż
sporządzając dokumentację przetargową, zamawiający w treści SIWZ powinien
wskazać, w jaki sposób wykonawcy winni uwzględnić w treści oferty elementy
istotne dla oceny w danym kryterium. Zamawiający powinien zatem wskazać
w przedmiotowym postępowaniu, jakie konkretnie elementy będzie oceniał, pod
jakim kątem i ile przyzna punktów za uwzględnienie przez wykonawcę danego
elementu w ofercie. /…/
Wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2710/12
/…/ W ocenie składu orzekającego Izby, zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp - przez
dokonanie nieprawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej - zasługuje na
uwzględnienie.
W związku z bezpodstawnym odrzuceniem oferty odwołującego (o czym wyżej)
i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej spośród zbyt wąskiego kręgu ofert,
zdaniem składu orzekającego Izby, zarzut dokonania nieprawidłowego wyboru
oferty najkorzystniejszej zasługuje na uwzględnienie, gdyż miało to bezpośredni
wpływ na wynik postępowania. /…/
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Istnieją sytuacje, że Zamawiający nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.
W takim przypadku Zamawiający, spośród tych ofert, wybiera ofertę z niższą ceną.
Jeżeli natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdzie jedynym kryterium oceny
ofert jest cena i zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to zamawiający ma obowiązek
wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

KROK 14: Czynności po wyborze najkorzystniejszej oferty
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 92 Pzp.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
Wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2710/12
/…/ Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej /…/.
W ocenie Izby biorąc pod uwagę, że Zamawiający w SIWZ przyjął pewne
podkryteria (wytyczne), którymi będzie się kierował przy ocenie ofert jak również
to, że kryteriami oceny ofert były: jakość metodologii oraz jakość opinii prawnej które to z samej istoty mają charakter ocenny, zatem Zamawiający powinien
w sposób jasny i wyczerpujący podać wykonawcom faktyczną podstawę
dokonanego wyboru oferty najkorzystniejszej.
Przywołany przepis ma stanowić realizację zasady jawności postępowania oraz
równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Nakłada on
na Zamawiającego obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych wyboru
najkorzystniejszej oferty - w szczególności jest to tym bardziej wskazane przy tak
ukształtowanych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert - a po stronie
wykonawcy kształtuje prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat
podstaw prawnych i faktycznych dokonanego wyboru oferty najkorzystniejszej.
Takie uzasadnienie faktyczne powinno być jasne i czytelne, gdyż wykonawca
powinien uzyskać wyczerpujące informacje, które legły u podstaw decyzji
Zamawiającego.
Przywołany przepis ma również na celu zapewnienie wykonawcom możliwości
skorzystania ze środków ochrony prawnej. Stanowisko Zamawiającego powinno
być wyrażone w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości oraz w sposób
umożliwiający wykonawcy odniesienie się do konkretnych powodów dokonanego
wyboru. /…/
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2)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
Wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2710/12
/…/ Izba stanęła na stanowisku, że czynność odrzucenia oferty Odwołującego była
niezgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, już chociażby przez
fakt braku przedstawienia przez Zamawiającego uzasadnienia faktycznego dla tej
czynności.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, m.in. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty
Odwołującego powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw
decyzji Zamawiającego, w taki sposób, by wykonawca miał możliwość
ewentualnego odniesienia się przy wnoszeniu odwołania.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wskazał podstawę prawną odrzucenia
oferty Odwołującego, tj. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli jej treść nie
odpowiada wymaganiom SIWZ. Zamawiający nie wskazał żadnej okoliczności
faktycznej, która uzasadniałaby taką podstawę odrzucenia jego oferty. /…/

3)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.

KROK 15: Umowa
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 94 Pzp i Dział IV –
Umowy w sprawach zamówień publicznych - od art. 139 do art. 151 Pzp.

Specyfika umów
Umowa o zamówienie publiczne jest umową cywilnoprawną, dwustronnie zobowiązującą.
W ramach umowy wzajemnej obie strony (Zamawiający i Wykonawca), zobowiązują się
w taki sposób, że świadczenie jednej z nich musi być ekonomicznym odpowiednikiem
drugiej, a więc świadczenia te będą ekwiwalentne.
Umowa zawierana jest w warunkach obrotu gospodarczego ograniczonego do niektórych
kategorii podmiotów (art. 3 Pzp) występujących w charakterze Zamawiających oraz
występujących w charakterze Wykonawcy – osób fizycznych, osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (art. 2 pkt 11 Pzp) oraz podmiotów
występujących wspólnie (art. 23 Pzp) – w tym przypadku jednak pod warunkiem, że
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia (art. 141 Pzp).
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Zawarcie umowy zawsze poprzedza sformalizowane postępowanie, prowadzone zgodnie
z przepisami ustawy Pzp:
–
dwustronność zobowiązania,
–
odpłatność,
–
wzajemność (spełnione świadczenia pieniężne i niepieniężne wzajemnie się
równoważą),
–
przysporzenie (świadczenia umowne przynoszą zwykle przyrost w majątku stron).
W zamówieniach publicznych strony swobodnie mogą zawierać:
–
umowy nazwane – dające się przyporządkować określonej regulacji ustawowej na
mocy kodeksu cywilnego lub wyjątkowo poza kodeksem np. na podstawie prawa
bankowego,
–
umowy nienazwane – których nie można przyporządkować do określonej regulacji, ale
są dozwolone w wymiarze wszelkich treści, byleby nie dotyczyły czynności prawem
zakazanym i nie sprzeciwiały się zasadom uczciwego obrotu,
–
umowy mieszane – które fragmentarycznie odzwierciedlają cechy umów nazwanych
lub nienazwanych.
Zgodnie z dyrektywą odwoławczą państwa członkowskie UE mają obowiązek zapewnienia
minimalnego odstępu czasu pomiędzy poinformowaniem przez zamawiającego
wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne o decyzji
w sprawie udzielenia zamówienia a zawarciem umowy (jest to tzw. zawieszenie typu
standstill, ang. standstill period). Celem tego wymogu jest umożliwienie wykonawcom,
którzy nie zgadzają się z podjętą przez zamawiającego decyzją, skorzystania
z przysługujących im środków odwoławczych.
Z dyspozycji art. 94 Pzp. z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wynika, że jeżeli zamawiający
dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp, obowiązany jest do zawarcia
umowy w terminie:
–
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób –
„procedury unijne”
–
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób –
„procedury krajowe”
Wyjątki od tzw. klauzuli standstill – w przypadku gdy zachodzą okoliczności o których
mowa w art. 94 ust.2 Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 Pzp (terminu standstill), jeżeli:
–
w postępowaniu w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę,
a w trybach, w których w pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również wtedy, gdy złożono jedną ofertę,
oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy, gdy upłynął termin na wniesienie
odwołania albo odwołanie takie zostało rozpoznane przez KIO;
–
umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej;
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–

w postępowaniach poniżej tzw. „progów unijnych” w trybie zapytania o cenę albo
przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono
żadnej oferty, a w trybach, w których składane są wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy
albo jeżeli wykluczono wykonawcę i upłynął termin na wniesienie odwołania lub
zostało ono rozstrzygnięte przez KIO;
–
w postępowaniach prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem
sytuacji, gdy wykluczony został wykonawca i nie upłynął jeszcze termin na wniesienie
odwołania albo nie zostało ono rozpatrzone przez KIO.
W treści art. 139 ust. 1 Pzp zamieszczono podstawową informację dotyczącą hierarchii
aktów normatywnych mających zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych.
Wynika z niego, że ustawa Pzp ma pierwszeństwo przed przepisami kodeksu cywilnego,
który to kodeks ma zastosowanie tylko do kwestii nieuregulowanych w ustawie Pzp. Tak
więc w sytuacji, w której zapisy ustaw będą wobec siebie sprzeczne, to pierwszeństwo
będzie miało Prawo zamówień publicznych, jako lex specialis wobec KC. Ustawa Pzp
przewiduje wymóg formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności (art. 139 ust. 2 Pzp).
Umowa obarczona kwalifikowanymi wadami (art. 140 ust. 3, art. 144 ust. 2 oraz art. 146
ust. 1 i 6 Pzp), jest ważna i wywołuje skutki prawne w niej określone do czasu jej
unieważnienia. Natomiast w celu unieważnienia umowy konieczne jest podjęcie stosownej
inicjatywy przez uprawniony podmiot na mocy szczególnego przepisu prawa.
Obowiązuje nieważność względna, która prowadzi z jednej strony do zwiększenia pewności
obrotu prawnego, a z drugiej strony stwarza możliwość zastosowania instytucji odstąpienia
od unieważnienia umowy i umożliwienia dalszego wykonywania zamówienia
w okolicznościach przewidzianych w ustawie (art. 192 ust. 3 pkt 2 i 3 Pzp).
Wprowadzenie instytucji unieważnialności umowy stwarza podstawy prawne do stosowania
przez uprawnione organy (KIO oraz sądy) obok lub zamiast sankcji nieważności umowy,
alternatywnych środków prawnych w postaci kar finansowych oraz skrócenia okresu
obowiązywania umowy (art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c Pzp).
Istotne z punktu widzenia zastosowania w praktyce instytucji unieważnialności umowy, jest
wprowadzenie możliwości unieważnienia umowy zarówno ze skutkiem od momentu jej
zawarcia, jak i ze skutkiem od chwili orzeczenia o unieważnieniu. Zgodnie bowiem
z postanowieniem art. 146 ust. 3 Pzp unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej
zawarcia (z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b Pzp).
Różnorodność świadczeń występujących w ramach umów winna skutkować
zindywidualizowaniem oceny skutków prawnych wadliwości tych umów w zależności od
charakteru i natury świadczeń stanowiących ich przedmiot. Wyrazem powyższego założenia
jest art. 192 ust. 3 pkt 2 Pzp, zgodnie z którym KIO może w uzasadnionych przypadkach,
w szczególności, gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy
podlegającej unieważnieniu, unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych
i nałożyć karę finansową.
W takim przypadku skutek nieważności umowy odnosić się będzie jedynie do przyszłych
i niewykonanych jeszcze świadczeń, podczas gdy umowa w zakresie świadczeń już
wykonanych będzie w pełni skuteczna.
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Szczególną regulację zawiera art. 192 ust. 3 pkt 3 Pzp przewidujący możliwość odstąpienia
od unieważniania umowy. W myśl tego przepisu KIO może nałożyć karę finansową albo
orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie
umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym. W takim przypadku KIO pomimo
ziszczenia się przesłanek nieważności umowy (art. 146 ust. 1 Pzp) może odstąpić od
unieważnienia umowy stosując kary alternatywne. Powoduje to, że umowa jest ważna
i wywołuje skutki prawne w niej wyrażone.
Ustawa Pzp zawęża katalog przyczyn nieważności umowy jedynie do ściśle określonych
przypadków naruszenia przepisów ustawy Pzp. Zgodnie art. 146 ust. 6 Pzp Prezes UZP
może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez
zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu
ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ a wynik postępowania.
W tym zakresie należy zwrócić uwagę, iż dla powołania się na przesłankę nieważności,
o której mowa w art. 146 ust. 6 Pzp, nie jest konieczne stwierdzenie, iż dane działanie lub
zaniechanie zamawiającego miało wpływ na wynik postępowania, gdyż wystarczające
będzie samo ustalenie, iż działanie to lub zaniechanie mogło mieć wpływ na wynik
postępowania. Przy czym należy podkreślić, iż podmiotem wyłącznie uprawnionym do
wystąpienia o unieważnienie umowy z przyczyn wskazanych w tym przepisie jest Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych, co wynika z wyraźnego brzmienia tego przepisu.
Odstąpienie od unieważnienia umowy przewidują także przepisy art. 192 ust. 3 pkt 2 i 3 Pzp
w myśl których KIO uwzględniając odwołanie w sytuacji, gdy umowa została już zawarta
oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 Pzp, może:
1. unieważnić umowę;
2. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń
spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu – unieważnić umowę
w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową;
W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której unieważnienie umowy
dotyczy wyłącznie zobowiązań niewykonanych, a unieważnienie umowy jest
skuteczne na przyszłość od chwili wydania orzeczenia o unieważnieniu umowy.
Świadczenia już wykonane, w szczególności, gdy z uwagi na charakter spełnionych
świadczeń nie jest możliwy ich zwrot są więc prawnie skuteczne.
Umowa nie będzie więc wywoływać skutków prawnych od chwili jej unieważnienia,
ale wyłącznie w odniesieniu do świadczeń niespełnionych.
Właściwy organ (KIO lub sąd okręgowy) odstępując w tym przypadku od
unieważnienia umowy ze skutkiem od chwili jej zawarcia będzie nakładać
obligatoryjnie karę finansową (art.192 ust. 3 pkt 2 lit. b Pzp).
3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy
w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie
publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której możliwe jest w ogóle
odstąpienie od unieważnienia umowy, a zawarta umowa pozostaje ważna i w pełni
skuteczna. Warunkiem odstąpienia od unieważnienia umowy jest jednak wykazanie,
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iż utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Wytyczne co do kwalifikacji istnienia ważnego interesu publicznego
uzasadniającego odstąpienie od unieważnienia umowy zawiera art. 192 ust. 5 Pzp.
W myśl tego przepisu ważnego interesu publicznego nie stanowi interes
gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności
konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z:
– opóźnienia w wykonaniu zamówienia,
– wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz
– zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy.
Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny
interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje
niewspółmierne konsekwencje.
Krajowa Izba Odwoławcza (sąd okręgowy) odstępując w tym przypadku od
unieważnienia umowy nakłada jednocześnie na zamawiającego karę finansową
albo orzeka o skróceniu okresu obowiązywania umowy.
Poza przypadkami określonymi w przepisach art. 146 ust. 1 i 6 Pzp, możliwe jest także
unieważnienie umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 140 ust. 3 Pzp) oraz zmiana
umowy dokonana z naruszeniem warunków dopuszczalności (art. 144 ust. 1 i 2 Pzp).
Jednak co do istoty, Izba nie może nakazać zawarcia umowy ani nie może unieważnić
umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla szerszego programu obrony
i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy związane z bezpieczeństwem
Rzeczypospolitej Polskiej.
Mogą zachodzić także przypadki bezwzględnej nieważności umowy z innych przyczyn, niż
dotyczące naruszeń procedur udzielania zamówień publicznych (art. 58 Kodeksu Cywilnego
w związku z art. 139 ust. 1 Pzp).
Art. 58 § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście
ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek,
w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność
pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez
postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
Nieważność bezwzględna umowy zachodzić będzie w przypadkach naruszeń prawa
odnoszących się do elementów konstrukcyjnych umowy, tj. strony podmiotowej umowy,
treści umowy lub formy umowy (np. braki w zakresie reprezentacji strony umowy, czy też
niezachowanie formy pisemnej umowy).
Podstawowym celem ustawy Pzp jest nie tylko realizacja przedmiotu zamówienia objętego
umową, ale także zapewnienie należytej ochrony środków publicznych, z których
zamówienie jest finansowane. Ustawodawca, mając ten aspekt na względzie postanowił, że
generalnie umowy w sprawach zamówień publicznych mogą być zawierane na czas
oznaczony (art. 142 ust. 1 Pzp). Muszą one zatem zawierać niewątpliwie termin rozpoczęcia
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i termin zakończenia umowy, czyli okres jej realizacji. Zasadniczo – maksymalnym
okresem na który może być zawarta umowa jest okres nie dłuższy niż 4 lata.
Art. 142 ust. 2 Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są
świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie
zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji
zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione
zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów
oraz okresem niezbędnym do ich spłaty
Dodatkowo, jeżeli wartość zamówienia, jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający, w terminie 3 dni od
wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres
dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Obowiązek ten nie występuje jedynie w przypadku umów (art. 142 ust. 4 Pzp):
–
kredytu i pożyczki;
–
rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
–
ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
–
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
oraz w przypadku (art. 143 ust. 1 i 1a Pzp) umów na:
–
dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do
takiej sieci;
–
dostawy gazu z sieci gazowej;
–
dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
–
dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
–
usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
Gdzie nie tylko nie ma obowiązku informacyjnego, a umowa może być ponadto zawierana
na czas nieoznaczony.
Ustawa Pzp wprowadza zapisem art. 147 ust. 1 zasadę, że zamawiający może żądać
(fakultatywnie – zabezpieczenie nie jest obowiązkowe) od wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Ustawodawca określił formy wnoszonego
zabezpieczenia, dopuszczając zmiany formy w trakcie trwania umowy, termin wniesienia,
sposób przechowywania oraz termin i sposób zwrotu zabezpieczenia.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, a kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości
zabezpieczenia i musi być zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
Ustawodawca przewidział także – w ściśle określonych okolicznościach – możliwość
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający, w taki przypadku,
może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki. Warunkiem podstawowym
jest wskazanie takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zasadniczo niemożliwe jest udzielanie zaliczek w przypadku gdy
wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki.
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Zamówienia uzupełniające
Zamówienia uzupełniające, to nowe zamówienia publiczne, czyli nowe umowy. Zamówień
uzupełniających nie udzielamy na podstawie aneksów do już istniejącej umowy, jednak
istnienie umowy pierwotnej jest niezbędne. Fundamentalnym warunkiem udzielania
zamówień uzupełniających jest istnienie zamówienia podstawowego.
Zamówienia uzupełniające w przypadku usług lub robót budowlanych
Udzielenie zamówienia uzupełniającego w przypadku usług lub robót budowlanych może
nastąpić w następujących okolicznościach występujących łącznie (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp):
1. Zamówienia uzupełniającego udzielamy w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych;
2. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego;
3. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego;
4. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień;
5. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
UWAGA:
a)
Zamówienia sektorowe (art. 132 Pzp) – możliwość udzielenia zamówienia
uzupełniającego występuje wyłącznie w przypadku, jeżeli przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane (art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp) oraz jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
b)
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 131h ust. 6 pkt 5):
–
zamówienia uzupełniającego udzielamy w okresie 5 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub
robót budowlanych;
–
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego;
–
zamówienie uzupełniające jest tego samego rodzaju, co zamówienie
podstawowe;
–
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
Zamówienia uzupełniające w przypadku dostaw
Udzielenie zamówienia uzupełniającego w przypadku dostaw może nastąpić
w następujących okolicznościach występujących łącznie (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp):
1. Zamówienia uzupełniającego udzielamy w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw;
2. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego;
3. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego;
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4.

5.

Zamówienie uzupełniające, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność
nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne
w użytkowaniu i dozorze,
Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
UWAGA:
a)
Zamówienia uzupełniające sektorowe (art. 132 Pzp) – możliwość udzielenia
zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego (art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp) oraz jeżeli zamówienie
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
b)
Zamówienia uzupełniające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
(art. 131h ust. 6 pkt 5 Pzp):
–
zamówienia uzupełniającego udzielamy w okresie 5 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub
robót budowlanych;
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
–
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego;
–
zamówienie uzupełniające jest tego samego rodzaju, co zamówienie
podstawowe;
–
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.

Uchwała KIO z dnia 10 maja 2012 r. Sygn. akt: KIO/KD 46/12
/…/ Izba stoi na stanowisku, że zamówienia uzupełniające są zamówieniami, które na
etapie ogłaszania o zamówieniu podstawowym powinny były być przez zamawiającego
przewidziane do potencjalnego udzielenia. Muszą to być zamówienia rodzajowo
tożsame z zamówieniem podstawowym i z nim zgodne.
Oznacza to, że na podstawie ogłoszenia o zamówieniu podstawowym tj. na podstawie
informacji zawartej w krótkim opisie przedmiotu zamówienia oraz w informacji
o możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, wykonawca ma uzyskać wiedzę,
że w ciągu najbliższych 3 lat zamawiający udzieli mu zamówienia tego samego
rodzaju, którego wartość szacunkowa nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego.
Informowanie o zamiarze udzielenia takich zamówień wykonawcy zamówienia
podstawowego ma umożliwić wykonawcom skalkulowanie takiego zamówienia
uzupełniającego. Nie można pominąć tu aspektu dostępu do zamówienia
podstawowego z opcją zamówień uzupełniających, gdyż ubiegając się o zamówienie
podstawowe wykonawca musi liczyć się z tym, że uzyskując zamówienie podstawowe
może być wezwany do negocjacji i zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające
w terminie lub na warunkach dla siebie niedogodnych.
Dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej
ręki zależy od tego, czy postępowanie o zamówienie podstawowe prowadzone było
w trybie konkurencyjny, otwartym. Ta przesłanka wiąże się w ocenie Izby bezpośrednio

133
z przewidywalnością zamówienia uzupełniającego. Zamówienia uzupełniającego
można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż wiedzę, że takie postępowanie
będzie w przyszłości prowadzone i jaki będzie jego przedmiot (rodzajowo tożsamy
z zamówieniem podstawowym), wszyscy zainteresowani wykonawcy na jednakowych
zasadach i równo uzyskali w toku konkurencyjnego postępowania na zamówienie
podstawowe. Stąd też Prezes Urzędu prawidłowo uznał, że nie można udzielić
zamówienia jako zamówienia uzupełniającego w sytuacji, gdy w chwili ogłaszania
o zamówieniu podstawowym, nie przewidywało się możliwości udzielenia tego
zamówienia. Słusznie Prezes Urzędu wskazał, że w ogłoszeniu o zamówieniu
podstawowym, dla prawidłowości udzielenia w przyszłości zamówienia
uzupełniającego, należy określić co najmniej zakres tego przyszłego zamówienia (nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego) jak i rodzaj tego zamówienia. Nie
wystarczy zatem, że przewidzi się ogólnie 50% wartości zamówienia na roboty
budowlanych np. dotyczących budowy autostrady, a następnie udzieli się zamówienia
uzupełniającego na budowę budynku mieszkalnego, bo mimo tego, że w obu
przypadkach wystąpią roboty budowlane, to nie będą one tego samego rodzaju.
Natomiast prawidłowe będzie przewidzenie możliwości robót uzupełniających dalszego
odcinka autostrady o wartości nie przekraczającej 50% pierwotnego zamówienia,
które to roboty mogły były być objęte zamówieniem podstawowym, ale z przyczyn
organizacyjnych (zbyt duże utrudnienia w ruchu pojazdów w przypadku prowadzenia
zamówienia obejmującego w okresie 4 lat połączony odcinek autostrady) lub
ekonomicznych (środki możliwe do pozyskania na dalszy odcinek autostrady
planowane są w przyszłych okresach budżetowych).
W sytuacji wskazania przez zamawiającego, zarówno w uzasadnieniu zastosowania
trybu zamówienia z wolnej ręki dla kwestionowanych przez Prezesa Urzędu zamówień
uzupełniających jak i w wyjaśnieniach złożonych w toku postępowania kontrolnego, że
potrzeba udzielenia tych zamówień pojawiła się dopiero w toku realizacji zamówienia
podstawowego, Prezes Urzędu prawidłowo ocenił, że nie były to zamówienia
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym.
W konsekwencji prawidłowe było uznanie, że zamawiający nie wykazał spełnienia
przesłanek udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, a tym samym że zamawiający naruszył art. 10 ustawy. /…/

Zamówienia dodatkowe
Zamówienia dodatkowe, to nowe zamówienia publiczne, czyli nowe umowy.
Zamówień dodatkowych nie udzielamy na podstawie aneksów do już istniejącej umowy,
jednak istnienie umowy pierwotnej jest niezbędne. Fundamentalnym warunkiem udzielania
zamówień dodatkowych jest istnienie zamówienia podstawowego.
Zamówienia dodatkowe dotyczą wyłącznie usług lub robót budowlanych.
Udzielenie zamówienia dodatkowego może nastąpić w następujących okolicznościach
występujących łącznie (art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp):
1. zamówienia dodatkowego udzielamy dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych w czasie realizacji zamówienia podstawowego;
2. nie jest ono objęte zamówieniem podstawowym;
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3. nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia (wartość umowy),
4. jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego;
5. stało się to konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
oraz jeżeli dodatkowo zaistnieje jeszcze przynajmniej jedna z następujących przesłanek:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.
Należy dodać, że przesłanka nie dotyczy źle przeprowadzonego procesu inwestycyjnego.

Roboty zamienne
W przepisach prawa nie jest zdefiniowane pojęcie robot zamiennych.
Jedynie w kilku artykułach ustawy Prawo budowlane jest mowa o zmianach
w rozwiązaniach projektowych i rozwiązaniach zamiennych, i tak – Kierownik budowy ma
prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt 1 ustawy PB). Natomiast do podstawowych
obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub
właściwego organu w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy PB).
Ustawa Prawo budowlane wskazuje jeszcze na możliwość wystąpienia zmian istotnych oraz
zmian nieistotnych. Zmianą istotną jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę i dopuszczalne jest jedynie po
uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 1 ustawy PB).
Z przedstawionych wyżej przepisów prawa wynika, że zmiany w rozwiązaniach
projektowych i rozwiązania zamienne, przewidziane ustawą Prawo budowlane, mieszczą się
w zakresie przedmiotu zamówienia. Taka interpretacja została potwierdzona przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych (pismo UZP/DKUE/EG/34760/16004/09 z dnia 26 sierpnia
2009 roku) w odpowiedzi na pytanie zadane przez Ministra Infrastruktury (pismo MU7Ach0831-4(9)/09). Prezes UZP potwierdził, że:
/…/ Roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia
podstawowego, nawet, jeśli nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym lub
przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami
a projektem budowlanym (pod warunkiem określenia w SIWZ zasad ich wyceny) /…/
/…/ Dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego, w przypadku, gdy tryb ich
wprowadzenia został przewidziany w umowie zawartej z wykonawcą nie stanowi
zmiany tej umowy, szczególnie, jeżeli nie powoduje istotnego zwiększenia
wynagrodzenia oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego
przewidziany w projekcie budowlanym. /…/
Kolejnym potwierdzeniem słuszności takiego rozumienia przedmiotu umowy o roboty
budowlane jest wyrok Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych (BDF1/4900/27/33/DGZ/10/648) z dnia 1 czerwca 2010 r.
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Sprawa dotyczyła zlecenia wykonania dodatkowych robot, nie objętych dokumentacją
projektową, lecz koniecznych do wykonania w świetle obowiązujących przepisów i zasad
wiedzy technicznej.
Konkluzja: Roboty zamienne nie wykraczają poza opis przedmiotu zamówienia (są objęte
przedmiotem zamówienia, lecz są wykonane „inaczej”). Dopuszczalne jest dokonywanie
zmian w umowie w tym zakresie, nawet jeżeli skutkują przekroczeniem ceny oferty, o ile
spełnione są warunki o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku, gdy
zmiany polegają na rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia,
a w ich miejsce następuje zlecenie wykonania innych robót, to tego rodzaju roboty
zamienne wymagają odrębnego postępowania i zawarcia odrębnej umowy.

Umowa o roboty budowlane
Praktyka stosunków umownych na tle umów o roboty budowlane w sprawach zamówień
publicznych, jak też praktyka sporów sądowych na tle umów o roboty budowlane
zawieranych wyłącznie na podstawie przepisów KC wskazuje na to, że bez względu na
wartość zamówienia i wysokość wynagrodzenia wykonawcy za przedmiot umowy - umowy
o roboty budowlane powinny być w każdym przypadku zawierane w formie pisemnej.
Jest to wymagane treścią normy art. 648 § 1 KC, jednak bez zastrzeżenia rygoru
nieważności umowy.
Art. 648 § 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.
Zachowanie więc wymogu pisemności umowy o roboty budowlane, w przypadku umów
zawieranych wyłącznie na podstawie przepisów KC, jest przydatne dla celów dowodowych
natomiast w przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawa Pzp – obowiązkowe pod
rygorem nieważności.
Umowa o roboty budowlane jest odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza to jednak, że
wszystkie kodeksowe postanowienia dotyczące umowy o dzieło można posiłkowo stosować
do umowy o roboty budowlane.
Art. 656 k.c. pozwala na odesłanie tylko do niektórych przepisów regulujących dzieło.
Zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest
ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań ustawy Prawo Budowlane.
Przedsięwzięcia o większych rozmiarach, których realizacja nie jest możliwa bez
respektowania przepisów prawa budowlanego, przy których istnieje obowiązek nadzoru
inwestycyjnego, muszą być zakwalifikowane jako umowy o roboty budowlane.
Umową o dzieło, a nie umową o roboty budowlane będą kontrakty na wykonywanie prac
konserwacyjnych, np. instalacji elektrycznej, wymiany podłączeń itp.
Rozróżnienie umów ma znaczenie m.in. dla przedawnienia roszczeń. Wszelkie roszczenia
z tytułu umowy o dzieło ulegają przedawnieniu 2-letniemu. Natomiast roszczenia z umowy
o roboty budowlane przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c., czyli
w terminie 10-letnim. A w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – przedawnia się po 3 latach.
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Uchwała Sądu Najwyższego składu siedmiu sędziów z dnia 11 stycznia 2002 r.; Izba
Cywilna, III CZP 63/01
/…/ Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej ,,P.” w W.
przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu ,,W.”, spółce z o.o. w W. o zapłatę,
po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 11 stycznia
2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn,
zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy postanowieniem
z dnia 11 lipca 2001 r., V CKN 357/00:
,,Czy roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynikające
z umowy o roboty budowlane przedawniają się z upływem 2 lat, stosownie do
przepisu art. 646 k.c., czy też z upływem 3 lat, stosownie do przepisu art. 118 k.c.
In fine?” podjął uchwałę: Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane
przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c. /…/
Specyfika umów o roboty budowlane może wprowadzać niepewność co do tego, które
przepisy należy stosować przy ustaleniu wzajemnych praw i obowiązków stron umowy.
W pierwszym rzędzie powinny być stosowane postanowienia umowy (o ile nie są sprzeczne
z k.c.), następnie przepisy k.c. o umowie o roboty budowlane, a uzupełniająco w zakresie
określonym w art. 656 k.c. przepisy kodeksu cywilnego o umowie o dzieło.
Kolejno, gdyby roboty wykazywały wady, będą miały zastosowanie przepisy o rękojmi za
wady towaru przy sprzedaży, odpowiednio, w sprawach nieregulowanych w zakresie
rękojmi w umowie o dzieło.
Przepisy o umowie o dzieło należy stosować do skutków opóźnienia przez wykonawcę
rozpoczęcia robót lub wykończenia obiektu albo wykonania prac w sposób wadliwy lub
sprzeczny z umową oraz do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak też do uprawnień
inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu.
Według przepisów umowy o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie (wykonawca) opóźnia
rozpoczęcie dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie
umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od
umowy jeszcze przed terminem wykonania dzieła. Jest to odstępstwo od ogólnej reguły
ustalonej w art. 491 k.c., że do skutecznego odstąpienia od umowy z powodu zwłoki
niezbędne jest wyznaczenie dodatkowego terminu wykonania z zagrożeniem, że w razie
bezskutecznego upływu tego terminu od umowy się odstąpi.
Jeżeli wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu inwestor może od umowy
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła innej osobie na koszt
i odpowiedzialność wykonawcy.
Gdy dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu
przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmuje naprawy. Przyjmujący może odmówić
naprawy, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów.
Jeśli wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła
ich usunąć w odpowiednim czasie, zamawiający może od umowy odstąpić, gdy wady są
istotne; w przeciwnym razie zamawiający może tylko żądać obniżenia wynagrodzenia
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w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonawca nie usunął wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego
w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiający zaś ma obowiązek do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy
czynności związanych z przygotowaniem robót. W szczególności do przekazania terenu
budowy, dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego
wynagrodzenia. Stronami umowy mogą być wszyscy, których we wzajemnych relacjach
łączą stosunki Zamawiający – Wykonawca.
Zamawiający (Inwestor) jest zobowiązany co najmniej do:
–
uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii
innych organów,
–
uzyskania (przed rozpoczęciem robót) zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób,
zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego
tytułu, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest
niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
nieruchomości,
–
zapewnienia objęcia kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót
budowlanych oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności.
Natomiast Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania obiektu. Przy
wykonywaniu swoich obowiązków może skorzystać z pomocy podwykonawców,
zawierając z nimi odpowiednie umowy. Wykonawca może także zobowiązać się do
dostarczenia maszyn i urządzeń. W razie wątpliwości przyjmuje się, że wykonawca podjął
się wykonania wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.
Zakres praw i obowiązków stron określa umowa.
Jej treść jest zależna od zakresu robót. Niemniej powinna ona zawierać istotne
postanowienia, bez których nie można prawidłowo wykonać wzajemnych obowiązków
stron. Należy więc w umowie określić: przedmiot umowy, termin przekazania
dokumentacji, przedmiot odbioru, sposób i termin jego wykonania, wynagrodzenie, sposoby
zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi jej istotne postanowienie, co
oznacza, że bez ustalenia ceny umowa nie zostanie zawarta.

Odstąpienie od umowy na podstawie kodeksu cywilnego
Tytuł XV k.c. zatytułowany jest „Umowa o dzieło” i zawiera przepisy dotyczące
dostąpienia od umowy o dzieło. Ponieważ umowa jest jednak umową o roboty budowlane,
to zastosowanie do niej znajdą tylko niektóre z przepisów tytułu XV, wyraźnie wymienione
w art. 656 §1 k.c., znajdującym się w dziale XVI regulującym umowy o roboty budowlane.
Przepis ten stanowi, że „do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót
lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub
sprzeczny z umową do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia
inwestora do odstąpienia od umowy przed skończeniem obiektu stosuje się odpowiednio
przepisy o umowie o dzieło”. Tym samym zastosowanie znajdą jedynie następujące przepisy
kodeksu cywilnego: art. 635, 636, 637 i 644.
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1. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c.
Podstawy odstąpienia:
Stosownie do art. 644 k.c. „dopóki dzieło nie zostało ukończone zamawiający może w każdej
chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w przypadku takim
zamawiający może odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania dzieła”.
Uprawnienie zamawiającego przewidziane w tym przepisie nie jest ani ograniczone, ani
skrępowane żadnymi warunkami, gdyż stanowi środek zabezpieczający przed ryzykiem nie
osiągnięcia przez zamawiającego zamierzonego celu. Jedynym obostrzeniem tego
uprawnienia jest uszanowanie interesów wykonawcy, polegające na uzależnieniu
skuteczności oświadczenia odstąpienia od umowy od jednoczesnej zapłaty przez
zamawiającego umówionego wynagrodzenia oraz spełnienie przesłanki polegającej na tym,
że dzieło nie zostało jeszcze ukończone. Według piśmiennictwa oznacza to, że dzieło nie
może nadawać się do wydania i odbioru.
Skutki odstąpienia:
W orzecznictwie i doktrynie istnieją rozbieżności co do skutków odstąpienia na podstawie
art. 644 k.c.
Stosownie do jednego poglądu, odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c., zgodnie
z ogólną regułą dotyczącą odstąpienia, niweczy z mocą wsteczną cały stosunek
zobowiązaniowy wynikający z zawartej uprzednio umowy. Oznacza to, że pomiędzy
stronami powstaje taki stan, jakby do zawarcia umowy nigdy nie doszło, co z kolei oznacza,
że wygasły wszystkie wzajemne roszczenia, w tym roszczenia akcesoryjne, m.in. z tytułu
kar umownych, rękojmi. Strona która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest
zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy i może żądać
zwrotu tego, co świadczyła. Tym samym w omawianym przypadku zamawiający nie
mógłby dochodzić roszczeń z kar umownych, musiałby zaś zapłacić wykonawcy
wynagrodzenie po odliczeniu tego, co wykonawca zaoszczędził z powodu niewykonania
robót. Tak m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 14 października 1998 r., sygn. akt II CKN
5/98, OSNC 1999/3/62.
Według drugiego poglądu, niweczący skutek odstąpienia przewidzianego w art. 644
k.c. został dość wyraźnie skierowany jedynie na przyszłość, w odniesieniu do okresu od
chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu, skoro zamawiający musi wypłacić
wykonawcy umówione (a więc ustalone w umowie) wynagrodzenie.
Należy zatem przyjąć, że odstąpienie dokonane na podstawie art. 644 k.c. działa tak jak
wypowiedzenie tj. jedynie na przyszłość. W odniesieniu do przeszłości umowa o dzieło
pozostaje w mocy. To właśnie ona jest podstawą obowiązku zamawiającego do zapłacenia
wykonawcy wynagrodzenia. Ona też uzasadnia pozostanie u zamawiającego oddanej mu
części dzieła. Na jej podstawie wykonawca jest także zobowiązany wydać zamawiającemu
nieukończone dzieło. W tym wypadku przysługuje mu jednak, stosownie do art. 496 k.c.,
prawo zatrzymania, dopóki zamawiający nie zaoferuje zapłaty należnego wynagrodzenia.
Odstąpienie uwalnia wykonawcę do obowiązku kontynuowania robót, a zamawiającego od
obowiązku zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej temu, co wykonawca zaoszczędził
przerywając pracę nad dziełem. Tak m. in. w wyroku Sądu Najwyższego z 26 października
2001 r. sygn. akt: II CKN 365/00, OSNC 2001/10/154. Wedle tego poglądu strony mogą
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dochodzić wzajemnych roszczeń z umowy powstałych do momentu odstąpienia od umowy.
Zamawiający będzie więc mógł dokonać potrącenia należności z tytułu kary umownej
z wynagrodzeniem. Można przyjąć iż pogląd drugi jest poglądem właściwym. Nie sposób
jednak przewidzieć, jakie byłoby orzeczenie Sądu Najwyższego, jednak istnieje pewne
ryzyko, iż sąd orzekający stwierdziłby, że odstąpienie od umowy na mocy art. 644 k.c.
wywiera skutek od momentu zawarcia umowy (ex lunc). Z posiadanych informacji wynika,
że sad apelacyjny w Opolu przychyla się do drugiego z prezentowanych poglądów (wyrok
z 10.02.2004r. sygn. akt: A Ca 1484/03)
2. Odstąpienie na mocy art.635 k.c.
Podstawa odstąpienia:
Stosownie do art. 635 k.c. „jeżeli przyjmujący zamówienie (Wykonawca) opóźnia się
z rozpoczęciem lub wykonaniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je
ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego
od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”. Stosownie do
wyrażonej w orzecznictwie opinii (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 grudnia 1999
r. sygn. akt: I ACa 662/99, TPP 2003/4/133), odstąpienie od umowy o dzieło bez
wyznaczenia dodatkowego terminu jest dopuszczalne również wtedy, gdy wykonawca nie
wykonał dzieła w umówionym terminie; taka bowiem sytuacja stanowi – w zestawieniu
z hipotezą art. 635 k.c. – „coś więcej” niż tylko opóźnienie w wykonaniu dzieła,
uzasadniające negatywną prognozę co do jego ukończenia w czasie umówionym.
Skutki odstąpienia:
Tak samo jak w przypadku omawianego wyżej odstąpienia na podstawie umowy,
odstąpienie na mocy art. 635 k.c. skutkuje zniesieniem umowy ze skutkiem ex lunc.
Oznacza to, że pomiędzy stronami powstaje taki stan, jakby do zawarcia umowy nigdy nie
doszło, co z kolei oznacza, że stosunek prawny wygasa. Należy podkreślić, że w razie
odstąpienia od umowy w omawianym przypadku, wygasną także roszczenia z tytułu
dochodzenia kary umownej. Postanowienie O karze umownej ma charakter akcesoryjny
i zależy od ważności (istnienia) umowy. Jedną z przesłanek dochodzenia kary umownej jest
istnienie zobowiązania głównego. Jeżeli wygasa zobowiązanie główne, wygasa
i zobowiązanie zapłaty kary umownej, co jest skutkiem akcesoryjnego charakteru kary.
Te same uwagi dotyczą także roszczeń z tytułu rękojmi.
Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie
wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy i może żądać zwrotu tego, co świadczyła.
Uprawnienie do upoważnienia Zamawiającego przez sąd do wykonania czynności
na koszt Wykonawcy na podstawie art. 480 k.c.
Przyjmując, że wykonawca pozostaje w zwłoce, czyli niewykonanie robót w terminie
wynika z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zamawiający może wystąpić do
sądu o zezwolenie na wykonanie zastępcze. Jest to uwarunkowane tym, aby wykonanie
pozostałych robót będących przedmiotem umowy nie wymagało osobistego działania
wykonawcy. Wierzyciel upoważniony przez Sąd do wykonania zastępczego nie musi
wykonywać tej czynności osobiście, ale może zlecić jej wykonanie osobie trzeciej.
Uzyskania upoważnienia sądu do wykonania czynności zastępczej na koszt wykonawcy
będącego w zwłoce dochodzi się w drodze powództwa. Trudno jednoznacznie określić, ile
3.

140
czasu toczyłoby się postępowanie w sprawie. Okres ten wynosić może od roku do dwóch lat
lub nawet dłużej.
Art. 480 ust. 3 k.c. stanowi co prawda, że wierzyciel może, zachowując roszczenie
o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynności na koszt dłużnika, jednak
może to uczynić tylko w wypadkach nagłych. Wierzyciel może żądać od dłużnika –
w oddzielnym postępowaniu – zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku
z wykonaniem zastępczym. Jednakże wierzyciel, który otrzymał upoważnienie sądu na
podstawie art.480 k.c. może również – według poglądu wyrażonego w uchwale Sądu
Najwyższego z 10 maja 1989 r. sygn. akt: III CZP 36/89, OSNC 1990/4-5/56 – żądać
przyznania mu przez sąd na podstawie art. 1049 § 2 k.p.c. sumy potrzebnej do dokonania tej
czynności. Wyrażono jednak przeciwne głosy w doktrynie, według których dochodzenie
zwrotu kosztów od wykonawcy musiałoby być dokonywane w odrębnym procesie
i w odrębnym postępowaniu egzekucyjnym.
Na marginesie należy bowiem wskazać, że wierzyciel może dochodzić wykonania
zastępczego w dwóch trybach wedle swojego wyboru – na podstawie omawianego powyżej
art.480 k.c. albo na podstawie 1049 §1 k.p.c., który stanowi, że „jeżeli w samym tytule
egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym
terminie czynności, którą może wykonywać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany
do wykonania tej czynności na koszt dłużnika – sąd, w którego okręgu czynność ma być
wykonana , na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym
terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do
wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę
potrzebną do wykonania czynności”. W tym przypadku w normalnym toku rzeczy
dokonanie czynności nastąpi później. Wierzyciel musi bowiem najpierw wystąpić
z powództwa o zobowiązanie dłużnika do dokonania określonej czynności, a następnie,
dopiero wówczas, gdy dłużnik nie wykona jej w oznaczonym w orzeczeniu terminie,
wierzyciel może domagać się wszczęcia egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c. We wniosku
egzekucyjnym wierzyciel może żądać równocześnie wezwania dłużnika do dokonania
czynności, udzielenia upoważnienia do wykonania zastępczego i przyznania odpowiedniej
kwoty na pokrycie kosztów tego wykonania.
4.

Uprawnienie Zamawiającego do żądania wykonania zobowiązania i naprawienia
szkody wynikłej ze zwłoki.
Stosowanie zapisu art. 491 §1 k.c. jeżeli jedna strona dopuszcza się zwłoki w wykonaniu
zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania
i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeśli zamawiający zdecyduje się wyznaczyć
uprzednio termin do wykonania robót, to należy pamiętać, że ów termin powinien
umożliwiać drugiej stronie realizację świadczenia, w spełnieniu którego pozostaje
w zwłoce. Aby uchronić dłużnika przed wyznaczeniem mu terminów nierealnych,
w których nawet przy dołożeniu należytej, usilnej staranności nie mógłby, wywiązać się ze
swojego obowiązku, ustawodawca stanowi, że chodzi tu o termin odpowiedni, realny
w sensie obiektywnym.
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Podkreślić należy, że niniejszy przepis znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku, gdy
wykonawca faktycznie pozostaje w zwłoce, a więc niewykonanie robót w terminie wynika
z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
Jeżeli wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które spowodowały
nieterminowe wykonanie robót, wówczas ma prawo jedynie domagać się wykonania
zobowiązania, a więc wykonania robót. W razie gdyby dłużnik (wykonawca) odmawiał
wykonania robót, zamawiający może wystąpić z powództwem o wykonanie zobowiązania
(vide: uwagi powyżej dotyczące art. 1049 §1 k.p.c)
5.

Uprawnienie Zamawiającego do dokonania odbioru robót „z wadą” i następnie
dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi.
Jeżeli roboty zostaną uznane za zakończone, lecz wykonane wadliwe pod względem
technicznym bądź niezgodne z umową (ale niezgodność ta nie może polegać na
nieterminowym wykonaniu zobowiązania), np. z uwagi na nie osiągnięcie efektu
ekonomicznego i ekologicznego, zamawiający może dokonać odbioru robót zaznaczając
w protokole odbioru, że dzieło ma wady i następnie dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi.
Stosownie do art. 637 §1 k.c. jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia,
wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie (wykonawcy) odpowiedni termin
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady
usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła
ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są
istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie
usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Zamawiający powinien więc najpierw wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia
określonych w protokole odbioru wad na koszt wykonawcy. Należy pamiętać, że termin
powinien umożliwić drugiej stronie realizację świadczenia, ma to być termin odpowiedni,
realny w sensie obiektywnym.
Jeśli wykonawca nie usunie wad w terminie wówczas dalsze postępowanie zależy od tego,
jakiego rodzaj są to wady. Jeśli ocenione one zostaną jako wady istotne, zamawiający
będzie mógł od umowy odstąpić, co jednak będzie miało skutek ex tunc, czyli tak, jak
umowa nigdy nie wiązała (a wraz z nią postanowienia o karach umownych). Jeżeli wady nie
są istotne, zamawiający będzie mógł żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku.
6. Dodatkowe zagadnienia
Kary umowne
Należy się też odnieść do tego, czy zamawiający ma prawo dochodzenia kar umownych
(oprócz przypadków, gdy umowa wygasa ex tunc, tj. w razie odstąpienia na mocy zapisów
umownych lub na podstawie art. 635 k.c., gdy to roszczenia akcesoryjne, jakimi są
roszczenia o zapłatę kar umownych wygasają wraz z umową).
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 czerwca 2000r. sygn. akt: I CKN 791/98 stwierdził, że:
/…/ trzeba zanegować pogląd, że rozszerzenie o kary umowne przysługuje jedynie
w przypadku zawinionego niewykonania bądź nienależytego wykonania
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zobowiązania. Aczkolwiek w literaturze istotnie wyrażone są poglądy, że nałożenie
na dłużnika obowiązku zapłaty kary umownej niezależnie od przyczyny
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania stanowi w istocie
gwarancję za ustalony w umowie wynik, jedna Sąd Najwyższy poglądów tych nie
podziela. Są one bowiem uzasadniane funkcją kary umownej, która ma zastępować
odszkodowanie, a pomijają jej funkcję stymulacyjną oraz unormowanie przepisu
art. 473 §1 k.c. według którego strony mogą zastrzec w umowie, że dłużnik jest
obowiązany zapłacić określoną sumę pieniężną w każdym wypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania, a więc także wtedy, gdy jest ona
następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Kara
umowna w ujęciu kodeksowym, z jednej strony ma skłaniać dłużnika do
prawidłowego wykonania zobowiązania, z drugiej, stanowi rodzaj dolegliwości
w postaci obowiązku zapłaty kary bez względu na przyczynę niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania /…/
Wstrzymanie wykonania umowy przez Wykonawcę na podstawie art. 490 k.c.
Co do zasady, gdy świadczenia wzajemne nie mają być spełnione jednocześnie, strona
zobowiązana do świadczenia wcześniejszego zobowiązana jest spełnić je w terminie
określonym umową, bez możliwości wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu
zaoferowania świadczenia wzajemnego. Wyjątkowo na mocy art. 490 k.c. przysługuje jej
prawo wstrzymania się z wykonaniem świadczenia w razie gdy spełnienie świadczenia
przez zamawiającego jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, zwłaszcza biorąc
pod uwagę wysokość zaległości.

KROK 16: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
W tym zakresie decydujący wpływ na czynności zamawiającego ma art. 11, art. 12 i 95 Pzp.
Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego
w każdym trybie, jednak ze względu na wartość zamówienia ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia (zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej)
zamieszcza się poprzez ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień
Publicznych – jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – albo przekazuje
się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – jeżeli
wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W przypadku umowy ramowej nie ma obowiązku zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu
zamówienia na podstawie umowy ramowej, jednak Zamawiający może takiej czynności
dokonać.
Natomiast w przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
zamawiający może przekazywać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia raz na 3 miesiące.
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III. Procedura w trybach nieprzetargowych
Tryb zapytania o cenę
Udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę może być zastosowane wyłącznie
jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne
o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
KROK 1: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Przedmiotem jest dostawa lub usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach
jakościowych.
KROK 2: Określenie kryteriów oceny ofert
Jedynym kryterium jest cena.
KROK 3: Szacowanie wartości zamówienia
Z szacowania musi wynikać, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
KROK 4: Przygotowanie protokołu z postępowania
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 5: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 6: Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych od wykonawcy
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 7: Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Jak w poprzednim rozdziale, jednak SIWZ nie zawiera wymagań dotyczących wadium oraz
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 71 ust. 2 ustawy Pzp).
KROK 8: Wszczęcie postępowania – Zaproszenie
Zgodnie z zapisem art. 71 ust. 2 zamawiający, wraz z zaproszeniem do składania ofert
przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia (w innych trybach – przekazuje się).
KROK 9: Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 10: Otwarcie ofert
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 11: Badanie i ocena ofert
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 12: Wskazanie i wybór najkorzystniejszej oferty
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 13: Czynności po wyborze najkorzystniejszej oferty
Jak w poprzednim rozdziale.
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KROK 14: Umowa
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 15: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Jak w poprzednim rozdziale.

Tryb zamówienia z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
KROK 1: Opis przedmiotu zamówienia
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 2: Określenie kryteriów oceny ofert
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 3: Szacowanie wartości zamówienia
Jak w poprzednim rozdziale.
W większości przypadków – wyjątki są zawarte w art. 67 ust. 3 ustawy Pzp – jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający
w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
KROK 4: Przygotowanie protokołu z postępowania
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 5: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 6: Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych od wykonawcy
Jak w poprzednim rozdziale.
KROK 7: Wszczęcie postępowania – Zaproszenie
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki wszczyna zaproszenie do negocjacji.
Wymagane jest wystosowanie zaproszenia pisemnego (art. 9 ust. 1 Pzp).
W trybie tym nie stosuje się zapisów dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Wraz z zaproszeniem zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia
postępowania, przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania oraz
istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy (art. 68 ust. 1)
W zaproszeniu powinny być wskazane warunki udziału w postępowaniu – w zakresie
żądanym przez Zamawiającego – oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone

145
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, również żądane dokumenty lub
oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.
Przekazując zaproszenie zamawiający może wyrazić w nim żądanie wskazania przez
wykonawcę w toku negocjacji części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom. Może także określić części zamówienia, których wykonanie nie może być
powierzone podwykonawcom (art. 36 ust. 4 i 5 Pzp).
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie
o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający
zamierza udzielić zamówienia.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, Wykonawca
może wnieść odwołanie na czynność wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, nie później niż
w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo
2) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.
KROK 8: Negocjacje
Zamawiający negocjuje warunki umowy. Jeżeli regulacje wewnętrzne zamawiającego tak
przewidują, czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie zamówienia z wolnej ręki może wykonywać komisja przetargowa. W przypadku
zamówień o wartości powyżej tych kwot, postępowanie obligatoryjnie przeprowadza
komisja przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego (art. 19 – 21 ustawy Pzp).
Nie jest to jednak obowiązkowe dla postępowań udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
1 lit. b i c oraz art. 67 ust. 1 pkt 2, a także zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 3 Pzp.
Efektem prowadzonych negocjacji jest zawarcie umowy po osiągnięciu konsensusu stron co
do proponowanych rozstrzygnięć. Jednak w celu prawidłowego udokumentowania
postępowania powinno się sporządzić w formie pisemnej (art. 9 ust. 1) protokół
z negocjacji, zawierający między innymi zakres oraz treść merytoryczną dokonanych w toku
negocjacji ustaleń.
Podczas negocjacji można wskazać konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
KROK 9: Umowa
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego kończy procedurę.
W trybie zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku składania przez wykonawcę oferty
w znaczeniu ustalonym w art. 82 ustawy Pzp.
Umowa dochodzi do skutku (zostaje zawarta), gdy strony dojdą do porozumienia odnośnie
wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (art. 72 § 1 Kodeksu
cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp). W trybie z wolnej ręki nie ma także obowiązku
zachowania minimalnego terminu na zawarcie umowy, o którym mowa w art. 94 ust. 1
ustawy Pzp. Umowę można podpisać bezpośrednio po ustaleniu (wynegocjowaniu) jej
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warunków. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków (art. 68 ust. 2).
Chodzi przy tym tylko o takie oświadczenia lub dokumenty, które zamawiający wskazał
w zaproszeniu do negocjacji.
W zamówieniach o wartości do wyżej wymienionych kwot wystarczające jest złożenie przez
wykonawcę oświadczenia, że spełnia wymagania wynikające z zaproszenia.
KROK 10: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Natomiast, jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zamawiający
przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający nie przekazuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienia udziela
się na podstawie umowy ramowej.
Uchwała KIO z dnia 20 grudnia 2011 r. Sygn. akt: KIO/KD 94/11
/…/ Na wstępie Izba wskazuje, że przepis art. 67 ust. 1 ustawy pzp, powinien być
interpretowany ściśle, jako wyjątek od zasady udzielenia zamówień w podstawowych
trybach przewidzianych w ustawie. Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy z dnia
6 lipca 2001, III RN 16/01 ( OSNP 2001/22/657). /…/
Uchwała KIO z dnia 29 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO/KD 94/12
/…/ Tryb zamówienia z wolnej ręki można zatem zastosować tylko w sytuacjach ściśle
określonych przez ustawę. W jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny
stwierdził, że ustawa dopuszcza odstąpienie od trybu przetargowego, jak również od
innych przewidzianych trybów opartych na zasadzie konkurencyjności w ściśle
określonych tą normą przypadkach, zezwalając na udzielenie zamówienia z wolnej ręki
po rokowaniach tylko z jednym dostawcą lub wykonawcą.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lipca 2001 r. III RN16/01 (OSNP 2001/22/657)
stwierdził z kolei, że przepis art. 71 ust.1 uzp który stanowi, że zamawiający może
udzielić tzw. zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z wymienionych
w tym przepisie okoliczności powinien być interpretowany w sposób ścisły, jako
wyjątek od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu (identycznie
NSA w wyroku z dnia 1 października 2001r., II SA 2802/00).
Podobne tezy wypowiedziano w judykaturze ETS." /…/
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IV. Warunki Kontraktowe FIDIC
Wprowadzenie
Co to jest FIDIC
Pojęcie FIDIC to skrót zwrotu francuskiego „Federation Internationale des IngenieursConseils” i oznacza Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów. Stowarzyszenie
zrzesza niezależnych inżynierów konsultantów działających w świecie. FIDIC zajmuje się
skoordynowaną wymianą doświadczeń i informacji, dla wspólnie realizowanych w Europie
i na świecie przedsięwzięć budowlanych, organizacją seminariów, konferencji. Podejmuje
działania dla utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego swoich członków,
wspierając rozwój zawodu inżynierskiego w krajach rozwijających się. FIDIC publikuje
różne informacje dla inżynierów konsultantów, inwestorów i banków, znormalizowane
formularze przetargowe, wzory dokumentów kontraktowych oraz wzór umowy między
klientem a konsultantem. Promuje profesjonalny konsulting inżynierski, rozpowszechnia
informacje oraz wydaje podręczniki i poradniki posiadające podstawowe znaczenie dla
realizacji inwestycji na całym świecie.

Historia FIDIC
Na początku XX wieku w krajach rozwiniętych technicznie, intensywnie zakładane były
stowarzyszenia zawodowe inżynierów działających w zakresie doradztwa – konsultingu.
Rosnąca ich liczba spowodowała potrzebę stworzenia organizacji, która skoordynowała by
ich działania – umożliwiła wymianę doświadczeń i informacji. W tym celu w roku 1913
w Gandawie zorganizowany został kongres, na którym obecni byli przedstawiciele
działających wówczas stowarzyszeń inżynierów konsultantów. Efektem spotkania było
stworzenie Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), do której
początkowo zgłosiły akces trzy organizacje krajowe z Francji, Belgi i Szwajcarii. Obecnie
FIDIC zrzesza 81 krajowych stowarzyszeń z całego świata.

Polskie korzenie konsultingu
Polska już od samego początku istnienia Federacji aktywnie działała na rzecz rozwoju
profesjonalnego konsultingu. Już na kongresie założycielskim obecna była delegacja polska
w składzie inżynier Ksawery Gnoiński i Mieczysław Pożaryski, która aktywnie
uczestniczyła w pracach kongresu założycielskiego. W 1914 w Warszawie zostało
utworzone Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które w tym samym roku zostało
członkiem FIDIC. W 1926 rok kongres FIDIC został zorganizowany w Warszawie.
Późniejsze wydarzenia sprawiły, że po 1939 roku Koło Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców przestało funkcjonować.
W 1990 roku Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców wznawia swoją działalność
jako Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w skrócie: SIDIR. W roku
1994 Stowarzyszenie SIDIR ze statutem i osobowością prawną staje się członkiem FIDIC.
Członkami SIDIR są osoby fizyczne, a także prywatne firmy działające w zakresie
doradztwa inżynieryjnego (firmy takie są członkami wspierającymi).
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Stowarzyszenie rozpowszechnia publikacje FIDIC, które tłumaczy na język polski oraz
wydaje własny informator związany z konsultingiem inżynierskim. Dostosowuje warunki
określone przez FIDIC na polski grunt prawny. Współpracuje z organami rządowymi
w zakresie stosowania międzynarodowych procedur przetargowych i kontraktowych
zgodnie z prawem polskim

Warunki Kontraktowe FIDIC
Pod patronatem organizacji FIDIC wydawane są standardowe warunki dla realizacji
kontraktów budowlanych. Postępująca globalizacja, działalność wykonawców jak
i inwestorów poza granicami kraju oraz współfinansowanie przedsięwzięć przez
międzynarodowe organizacje wygenerowały konieczność ujednolicenia procedur
kontraktowych i możliwość stosowania tych samych wzorów kontraktów w różnych
krajach. FIDIC zaproponował takie jednolite procedury realizacji inwestycji, które są
ułatwieniem dla zespołów realizujących inwestycję. W Polsce do chwili obecnej ukazały się
tłumaczenia pierwszych warunków kontaktowych FIDIC wydanych w 1957 roku,
następnych wydanych w roku 1992 oraz 1999. Warunki Kontraktowe FIDIC mogą być
wykorzystywane przy zawieraniu wszelkiego rodzaju kontraktów budowlanych oraz umów
o specjalistyczne usługi projektowe bądź inżynierskie - zarówno w kontraktach
międzynarodowych, jak i krajowych. Standardowe warunki kontraktowe FIDIC dla
kontraktów budowlanych, które odnoszą się do umów zawieranych w wyniku postępowań
o zamówienie publiczne mogą być następujące:
1. Warunki kontraktu na budowę, które zaleca się dla robót budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego to tzw. „Czerwona
Książka”. Są to Warunki Kontraktu realizowane jako umowy o roboty budowlane, dla
których zapłaty przejściowe i ostateczna są obliczane na podstawie obmiaru, przy
zastosowaniu stawek i cen ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót,
2. Warunki kontraktu dla urządzeń oraz projektowania i budowy, które są zalecane
dla dostarczania urządzeń elektrycznych bądź mechanicznych oraz dla projektowania
i wykonywania robót budowlanych lub inżynieryjnych określane jako tzw. „Żółta
Książka”. W takim Kontrakcie Wykonawca projektuje i dostarcza urządzenia lub
buduje, na podstawie wymagań Zamawiającego. Są to umowy realizowane na dostawy
wraz z montażem lub wg modelu „projektuj i buduj”, dla których płatności
przejściowe w odniesieniu do ryczałtowej Ceny Kontraktowej są dokonywane w miarę
postępu projektowania i robót, zgodnie z ratami płatności wyszczególnionymi
w wykazach.
3. Warunki kontraktu EPC czyli wg modelu „pod klucz” to tzw. „Srebrna Książka”.
Mogą być odpowiednie dla kompleksowej budowy obiektów (zakładów, fabryk itp.)
wówczas Wykonawca zobowiązuje się wykonać koncepcję, całe opracowania
techniczne, zbudować obiekt w pełni wyposażony, gotowy do działania „za
przekręceniem klucza”. W takim przypadku Kontrakt jest realizowany jako umowa,
dla której płatności przejściowe w odniesieniu do ryczałtowej Ceny Kontraktowej są
dokonywane w miarę postępu projektowania, dostaw i robót, zgodnie z ratami
płatności wyszczególnionymi w wykazach.
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4.

Warunki kontraktu dla projektowania, budowy i obsługi to tzw. „Złota Książka”
przeznaczona w szczególności dla przedsięwzięć publiczno-prywatnych z ryczałtową
Ceną Kontraktową płatną w ratach odrębnie za Projektowanie Budowę a odrębnie za
Obsługę z uwzględnieniem Funduszu Odtworzeniowego i Funduszu Rezerwy
Remontowej.
5. Krótka forma umowy czyli tzw. „Zielona Książka”, którą zaleca się dla robót
budowlanych lub inżynieryjnych o względnie niewielkim koszcie, szczególnie dla
robót prostych i powtarzalnych lub realizowanych w krótkim czasie. W takim modelu
Wykonawca realizuje roboty na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiającego a płatności przejściowe odniesione są do ryczałtowej Ceny
Kontraktowej płatnej w miarę postępu robót na podstawie rat płatności
wyszczególnionych w wykazach.
Każdy kontrakt jest prawnie obowiązującą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
który reguluje relacje stron, w szczególności prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą oraz określa niezbędny zbiór dokumentów. Zastosowanie warunków
kontraktowych FIDIC oznacza wprowadzenie reguł postępowania podczas realizacji umowy
z jednoznacznym ustaleniem zakresu praw i obowiązków stron, przy jednoczesnym
zdefiniowaniu zdarzeń technicznych i administracyjnych. Istotą warunków kontraktowych
FIDIC jest utrzymanie równowagi między wymaganiami i interesami stron oraz
sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności.
Forma podręcznika procedur FIDIC dla różnych modeli umów jest bardzo zbliżona.
Zasadnicza różnica wynika z przyjętego sposobu rozliczania - model umowy obmiarowy lub
ryczałtowy oraz z faktu, że w modelu „projektuj i buduj” oraz „pod klucz” konieczne są
procedury związane z projektowaniem. Charakterystyczną cechą treści każdego podręcznika
jest pisanie niektórych słów i wyrażeń z wielkiej litery. Takie wyróżnienie oznacza, że
pojęcia zostały zdefiniowane w Rozdziale 1 [Postanowienia Ogólne] i ich znaczenie
w umowie jest takie jakie nadano mu poprzez definicje.
Układ treści podręczników, poprzez spis Rozdziałów, przedstawia poniższa tabela
ROZDZIAŁ

Czerwona Książka

Żółta Książka

1.
2.
3

Postanowienia ogólne
Zamawiający
Inżynier

4.
5.
6.
7.
8.

Wykonawca
Wyznaczeni
Projektowanie
podwykonawcy
Kadra i robotnicy
Urządzenia, materiały i wykonawstwo
Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenia

9.
10.

Próby Końcowe
Przejęcie przez Zamawiającego

Srebrna Książka

Administracja
Zamawiającego
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Odpowiedzialność za wady
Obmiary i wycena
Próby eksploatacyjne
Zmiany i korekty
Cena kontraktowa i zapłata
Rozwiązanie kontraktu przez zamawiającego
Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez wykonawcę
Ryzyko i odpowiedzialność
Ubezpieczenie
Siła wyższa
Roszczenia, spory i arbitraż

Warunki Kontraktowe FIDIC są propozycją uniwersalną, które dla każdego modelu umowy
są w formie podręcznika procedur uporządkowanych w 20 rozdziałach i rozszerzających je
klauzulach. Stanowią one tzw. Ogólne Warunki Kontraktu.
FIDIC proponuje wzory ale nie dostarcza konkretnych umów. Czy na podstawie wzoru
zostanie sporządzony dobry kontrakt zależy od kompetencji i doświadczenia osób
opracowujących ten dokument. Opracowanie należy zacząć od wyboru odpowiedniego
wzoru. Spośród dostępnych publikacji należy wybrać taką, która dla danego zadania
wymaga najmniejszego zakresu adaptacji.
Aby osiągnąć zamierzony efekt skutecznego zarządzania projektem trzeba zaproponowane
przez FIDIC ramy dopasować do realizacji konkretnego przedsięwzięcia uwzględniając
przede wszystkim prawo polskie oraz specyfikę obiektu objętego inwestycją.
Konieczna modyfikacja jest dokonywana poprzez sformułowanie tzw. Szczególnych
Warunków Kontraktu. Modyfikacja ta skierowana być powinna w pierwszej kolejności na
dostosowanie stosowanych rozwiązań, nazw i procedur do prawa obowiązującego w naszym
kraju.
Warunki Szczególne Kontraktu opracowywane indywidualnie, mogą zawierać zupełnie
nowe zapisy, mogą uchylać lub zmieniać poszczególne Klauzule Warunków Ogólnych
Kontraktu w całości lub w części.
Część Szczególną Kontraktu należy uzupełnić, poprzez zdefiniowanie określonych
„parametrów” umowy i wpisać je do tzw. Załącznika do Oferty, do którego Warunki
Kontraktu wielokrotnie się odwołują. Załącznik do Oferty to dokument, który jest integralną
częścią Szczególnych Warunków Kontraktu, gdzie konkretyzują się informacje
i uszczegóławiają klauzule podane w Warunkach Ogólnych w formie czasokresów, kwot
i/lub wskaźników wartości liczbowych.

Zasady Ogólnych Warunków Kontraktu
Część ogólna warunków kontraktowych to niezmieniony tekst zaproponowany przez FIDIC.
Jako autentyczny, bazowy dokument uznaje się wersję angielską. Publikacje
rozpowszechniane na polskim rynku wydawniczym są w wersji dwujęzycznej angielskopolskiej i w takiej formie są włączane do dokumentów stanowiących kontrakt.
W porównaniu do tradycyjnej umowy opartej jedynie na kodeksie cywilnym proponowany
wzorzec warunków kontraktowych FIDIC wyróżnia szereg specyficznych cech.
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Czas związania umową
Umowa z Wykonawcą jest zawarta na wykonanie robót i usunięcie wad. Zatem
czas związania umową odnosi się nie tylko do samej realizacji robót ( modelu
„Żółtej Książki” może być poprzedzona projektowaniem) ale również zobowiązuje
Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych w okresie wskazanym w umowie.
Kontrakt zawarty wg reguł FIDIC jest więc umową o roboty budowlane zgodną
z wymogami kodeksu cywilnego rozszerzoną o okres, w którym Wykonawca ma
prawo wykonywać drobne prace nie mające wpływu na eksploatację inwestycji
i usuwa ujawnione wady. Co zatem ważne, zobowiązanie umowne i ostateczne
rozliczenie przedmiotu zamówienia nie kończy się z chwilą przejęcia obiektu do
użytkowania ale dopiero po okresie przewidzianym na usunięcie ujawnionych wad.
W Rozdziale 11 [Odpowiedzialność za wady] opisane są reguły zgłaszania wad,
terminy i warunki ich usunięcia oraz sankcje związane z niewywiązaniem się
z obowiązków w tym zakresie.

Termin realizacji robót
Termin realizacji jako jeden z kluczowych elementów umowy, w kontrakcie
wg FIDIC określony jest czasokresem jego trwania. Czas przewidziany na
realizację przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od tzw. Daty Rozpoczęcia robót
bądź poprzedzającego je projektowania, określonej w umowie, odniesionej do daty
z jaką strony zawarły umowę. Określenie czasu trwania umowy bez wskazania
kalendarzowej daty jej zakończenia uniezależnia Zamawiającego od procedury
przetargowej. Wykonawca ma pewność, że z powodu przedłużającej się procedury
wyboru, czas realizacji umowy nie ulegnie zmianie.

Hierarchia ważności dokumentów
W umowie jednoznacznie określony jest zbiór dokumentów stanowiących kontrakt.
W Klauzuli 1.5 [Pierwszeństwo dokumentów] ustalona jest hierarchia ważności
tych dokumentów co pozwala, w przypadku rozbieżności między nimi, na
jednoznaczne określenie wymagań. Takie uszeregowanie eliminuje spory na tle
niespójnych i sprzecznych względem siebie dokumentów i ma fundamentalne
znaczenie dla sprawnego zarządzania realizowaną inwestycją.

Wielopłaszczyznowa funkcja Umowy
Warunki kontraktowe, to nie tylko dokument regulujący prawa i obowiązki stron
czy sposób ich realizacji. Zaproponowany przez FIDIC wzorzec to również zbiór
wytycznych do sprawnego zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Opisane w
warunkach kontraktowych procedury nie ograniczając się tylko do określenia
koniecznych działań, wskazują także czas do ich podjęcia i przeprowadzenia. Czas
przypisany Stronom, w tym Inżynierowi jest określony w dniach kalendarzowych
i w każdym przypadku jest wielokrotnością 7 dni. W poszczególnych Rozdziałach
zostały opisane obszary zarządzania projektem i procedury temu towarzyszące.
Dotyczą wszystkich uczestników stron kontraktu, wzajemnej komunikacji,
obejmują funkcję Inżyniera, kontrolę postępu i ocenę jakości robót, zasad płatności
wynagrodzenia a także zarządzania ryzykiem i jego wpływu na zmianę czasu oraz
budżetu inwestycji.
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Procedury Kontraktu na przykładzie „Czerwonej Książki” FIDIC
Rozpoczęcie Robót

Polecenie
Rozpoczęcia
Robót
wydaje
Inżynier
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni na podstawie Klauzuli
8.1[Rozpoczęcie Robót]. Rozpoczęcie robót jest poprzedzone
co najmniej złożeniem przez Wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania Kontraktu wg Klauzuli 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania], ubezpieczeniem szkód i strat w
związku z Kontraktem wg wymagań Klauzuli 18
[Ubezpieczenie] oraz przekazaniem Terenu Budowy na
podstawie Klauzuli 2.1[Prawo dostępu do Terenu Budowy] w
czasie określonym w Załączniku do Oferty

Zarządzanie realizacją
Robót

Za zarządzanie Kontraktem odpowiada Inżynier wyznaczony i
upoważniony przez Zamawiającego na mocy Klauzuli 3.1
[Obowiązki i uprawnienia Inżyniera].
Wykonawca w celu należytej i sprawnej realizacji Kontraktu
zobowiązuje się do zapewnienia zatrudnienia oraz opłacenia,
zakwaterowania, wyżywienia i transportu personelu
kierowniczego i siły roboczej, w tym przedstawiciela
Wykonawcy na mocy Klauzuli 6 [Kadra i robotnicy].
Działania stron, w tym Inżyniera podczas realizacji robót
polegają na wydawaniu zatwierdzeń, zgód, świadectw,
powiadomień, żądań i odbywają się wg zasad określonych
w Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], przy respektowaniu
uprawnień Inżyniera zgodnie z Klauzulą 3.3 [Polecenia
Inżyniera] oraz Klauzulą 3.5 [Ustalenia].
Kontrola postępu Robót odbywa się w oparciu o inspekcje oraz
dokumenty dostarczone przez Wykonawcę. W trybie Klauzuli
8.3 [Program] Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
harmonogramu Robót oraz zgodnie z Klauzulą 4.21[Raporty o
postępie] składania comiesięcznych Raportów z wykonywania
robót i wszystkich czynności w związku z Kontraktem.
Kontrola materiałów i urządzeń przeznaczonych do
wbudowania odbywa się w trybie Rozdziału 7 [Urządzenia,
materiały i Wykonawstwo] poprzez próby, inspekcje nie tylko
na terenie budowy ale również w miejscach pozyskiwania oraz
produkcji materiałów i urządzeń. System zapewnienia jakości
zgodny w wymaganiami Kontraktu ustanawia Wykonawca w
trybie Klauzuli 7.9 [Zapewnienie jakości]. Jakość robót
kontrolowana jest poprzez próby i badania, które zgodnie z
Klauzulą 7.4 [Próby] oraz Rozdziałem 9 [Próby Końcowe]
przeprowadza Wykonawca na swój koszt, po dostarczeniu
stosownych dokumentów. Przed potwierdzeniem zakończenia
prób z wynikiem pozytywnym i przejęciem robót.
Ważnym elementem kontroli Robót w umowie wg „Żółtej
Książki” i „Srebrnej Książki” FIDIC są próby eksploatacyjne
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na podstawie Rozdziału 12 [Próby eksploatacyjne] prowadzone
przez zamawiającego po zakończeniu robót, podczas próbnej
eksploatacji, dla potwierdzenia osiągnięcia efektu końcowego
zadania projektowanego przez Wykonawcę.
Przejęcie Robót

Przejęcie Robót reguluje Rozdział 10 [Przejęcie przez
Zamawiającego]. Procedurę przeprowadza Inżynier w czasie
28 dni od powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru. Decyzja Inżyniera o przejęciu robót skutkuje
wydaniem Świadectwa Przejęcia, w którym ustalona zostaje
data z jaką roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.
Wg Klauzuli 10.1[Przejęcie Robót i Odcinków] przejęcie
dotyczy zarówno całości robót ale może dotyczyć również
odcinków robót, o ile zostały zdefiniowane w Załączniku do
Oferty. Ponadto istnieje możliwość na każdym etapie realizacji
dokonać przejęcia części robót na wyłączny wniosek
Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 10.2 [Przejęcie części
Robót.]

Okres Zgłaszania Wad

Procedury towarzyszące okresowi zgłaszania i usuwania wad
reguluje Rozdział 11 [Odpowiedzialność za wady]. Okres ten
liczony jest od daty, którą Inżynier wskazał jako potwierdzenie
ukończenia Robót lub Odcinków i jest wskazany w Załączniku
do Oferty. Zgodnie z Kontraktem jest zabezpieczony gwarancją
wykonania.
Nie ma odpowiednika takiego Okresu w prawie polskim, stąd
wymagane jest odniesienie go do okresu Gwarancji jakości i
Rękojmi wynikającego z Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

Okoliczności i procedury
Zmian

Zgodnie z warunkami kontraktu FIDIC zmiany, które wpływają
na cenę Kontraktu i/lub termin ukończenia dotyczą zarówno
zmian dla Robót oraz innych okoliczności, na które
Wykonawca nie miał wpływu w związku z zawartą umową.
Zmiany Robót określone są w Klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian]
i sprowadzają się do możliwości wystąpienia zamiennych
rozwiązań projektowych, robót dodatkowych, zaniechania
robót oraz zmian wprowadzonych przez zamawiającego w
kolejności i terminach wykonywania robót. W takim przypadku
Kontrakt przewiduje procedurę wg Klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian], w wyniku której przysługujące
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie będzie zapłacone z
tzw. rezerwy finansowej zgodnie z Klauzulą 13.5 [Kwoty
Warunkowe] o ile jej wartość zostanie określona w Załączniku
do Oferty.
Kontrakt FIDIC przewiduje również korektę wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającej ze zmiany prawa krajowego lub jego
oficjalnej interpretacji. Reguluje to Klauzula 13.7 [Korekty
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uwzględniające zmiany prawne].
Jeśli w Załączniku do Oferty ujęte zostaną wskaźniki
korekcyjne wzrostu lub spadku kosztów robót, materiałów
i urządzeń to zgodnie z Klauzulą 13.8 [Korekty uwzględniające
zmiany kosztu] wpłyną na zmianę ostatecznego wynagrodzenia
Wykonawcy.
Płatności

Przejściowe płatności dla Wykonawcy uzależnione są od
osiągnięcia
minimalnego
progu
wynagrodzenia
dla
wykonanych robót określonego w Załączniku do Oferty.
Świadectwo Płatności wydaje Inżynier w czasie 28 dni od
przyjęcia rozliczenia Wykonawcy na mocy Klauzuli 14.6
[Wystawianie
Przejściowych
Świadectw
Płatności].
Niezależnie Kontrakt umożliwia udzielenie zaliczek
w procedurze Klauzuli 14.2 [Zaliczka] jak również dopuszcza
zatrzymywanie kwot z płatności na poczet dodatkowego
zabezpieczenia należytego wykonania na mocy Klauzuli 14.9
[Wypłata Kwoty Zatrzymanej].

Strony Kontraktu.
Warunki Kontraktowe FIDIC w sposób bardzo szczegółowy określają nie tylko
zobowiązania, ale też uprawnienia stron. W ogólnym ujęciu Wykonawca ma
obowiązek wykonać roboty lub projekt i roboty w terminie umownym a także
usunąć wszelkie wady w Robotach zgodnie z warunkami i standardami
określonymi w kontrakcie, jak również zapewnić wykonanie robót w sposób
bezpieczny dla wszystkich osób biorących udział w kontrakcie oraz dla osób
trzecich i środowiska. Natomiast obowiązki Zamawiającego dotyczą przede
wszystkim zapewnienia Wykonawcy dostępu do terenu budowy, zagwarantowania
finansowania przedsięwzięcia oraz płatności wynagrodzenia za wykonane roboty.
Obowiązki stron określone w ogólnych warunkach kontraktu wymagają
dostosowania do prawa polskiego, w tym prawa zamówień publicznych.
Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego przypisane są
symetrycznie, bez szczególnego uprzywilejowania którejkolwiek ze stron.
Wprost dające się porównać przykłady na podstawie „Czerwonej Książki” FIDIC
zestawiono w poniższej tabeli.
ZAMAWIAJĄCY

Podstawa

WYKONAWCA

Podstawa

Obowiązek wyznaczenia
Inżyniera

Klauzula 3.1

Obowiązek wyznaczenia
Przedstawiciela
Wykonawcy

Klauzula 4.3

Uprawnienie do roszczeń

Klauzula 2.5

Uprawnienie do roszczeń

Klauzula 20.1

Gwarancja finansowania
inwestycji

Klauzula 2.4

Gwarancja wykonania

Klauzula 4.2
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Uprawnienie wskazania
Podwykonawcy

Klauzula 5.0

Uprawnienie
do zatrudnienia
Podwykonawcy

Klauzula 4.4

Obowiązek współpracy
z Wykonawcą

Klauzula 2.3

Obowiązek współpracy z
Zamawiającym

Klauzula 4.6

Rozwiązanie Kontraktu
przez Zamawiającego

Klauzula 15.2

Rozwiązanie Kontraktu
przez Wykonawcę

Klauzula 16.2

Obowiązek powołania
Komisji Rozjemczej

Klauzula 20.2

Obowiązek powołania
Komisji Rozjemczej

Klauzula 20.2

Rola Inżyniera Kontraktu
Procedura FIDIC ustanawia Inżyniera, który wraz ze swoim zespołem ma wypełniać szereg
zadań. Zamawiający nie uczestniczy bezpośrednio w większości codziennych działań
związanych z realizacją inwestycji, a stopień wymaganej ingerencji w procedury
kontraktowe powinien określić poprzez zakres uprawnień Inżyniera kontraktu. W ten sposób
określi, które z uprawnień Inżyniera Kontraktu może on wykonywać samodzielnie,
a w których przypadkach niezbędne jest uzyskanie zgody zamawiającego przed
wykonaniem określonej czynności. Spójne postanowienia w tym zakresie powinny znaleźć
się zarówno w Warunkach Kontraktu łączącego Zamawiającego i Wykonawcę (wykonawca
musi być świadomy zakresu umocowania Inżyniera na Kontrakcie) jak i umowie łączącej
Zamawiającego i Inżyniera.
Instytucja Inżyniera Kontraktu nie jest znana w polskim prawie budowlanym. Rolę
Inżyniera można częściowo porównać z funkcją pełnioną przez inspektora nadzoru
inwestorskiego [art. 25 i nast. ustawy Prawo Budowlane] oraz po części z rolą inwestora
zastępczego. Jednakże uwypuklić należy, że funkcje te nie są tożsame albowiem Inżynier w
kontrakcie FIDIC pełni dodatkowe funkcje, które nie stanowią zadań i obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego. Katalog zadań i obowiązków
Inżyniera Kontraktu określa Klauzula 3 [Inżynier]. Zgodnie z jej postanowieniami Inżynier
jest powołany przed wszystkim do sprawnego i profesjonalnego zarządzania inwestycją
oraz przestrzegania zawartych w kontrakcie procedur, a w szczególności do:
–
kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, w tym w szczególności jakości zastosowanych materiałów
–
czuwania nad przepływem informacji między uczestnikami inwestycji, wdrażania
system obiegu dokumentów.
–
analizy postępu rzeczowo-finansowego kontraktu
–
kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa na budowie i wymagań ochrony
środowiska
–
oceny konieczności zmian i ich skutków
–
potwierdzania i rozliczania wykonanych robot, a także z zarządzaniem wszystkimi
zmianami, jakie następują w trakcie realizacji kontraktu.
–
pośredniczenia w rozstrzyganiu (przynajmniej wstępnym) sporów między stronami
poprzez uzgodnienie sprawy po przeprowadzeniu konsultacji ze stronami
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Inżynier ma prawo interpretować Kontrakt ale nie może zmieniać jego postanowień i nie
ma uprawnienia zwolnienia żadnej ze stron z jakiegokolwiek zobowiązania lub
odpowiedzialności wobec Kontraktu.
Fakt, że Inżynier działa w imieniu Zamawiającego i jest opłacany przez Zamawiającego nie
powinien wpływać na jego ustalenia, które powinny być obiektywne i bezstronne,
zmierzające do uzyskania porozumienia stron w przypadku rozbieżności stanowisk
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Narzędzie do zarządza ryzykiem
Umowa definiuje ryzyka stron Kontraktu i możliwości ich ograniczenia. Informacje te
mogą być pomocne przy konstruowaniu planu zarządzania ryzykiem.
Na podstawie „Czerwonej Książki” Klauzula 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] zawiera
katalog okoliczności stanowiących ryzyko Zamawiającego a mianowicie:
–
zdarzenia spowodowane działaniami ludzkimi niezależne od Wykonawcy (wojna,
działania wojenne, inwazja, terroryzm, rewolucja, wojna domowa, bunt. zamieszki,
materiały wybuchowe, amunicja wojskowa, skażenie radioaktywne, itp.):
–
zdarzenia spowodowane działaniami ludzkimi niezależne od Wykonawcy
(użytkowanie lub zajęcie przez Zamawiającego jakiejkolwiek części robót stałych,
projektowanie części Robót przez personel Zamawiającego);
–
zdarzenia spowodowane działaniem sił natury, co do których nie można w racjonalny
sposób oczekiwać by doświadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziałał.
Skutkiem zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego jest dla Wykonawcy przedłużenie
czasu na ukończenie robót w związku z jakimkolwiek opóźnieniem i/lub dodatkowa
płatność na rzecz Wykonawcy.
Dodatkowo w Rozdziale 19 [Siła Wyższa] Kontrakt definiuje pojęcie siły wyższej, które
w polskim systemie prawnym nie jest zdefiniowane. Lecz w poglądach doktryny prawa
i orzecznictwie sądowym pojęcie siły wyższej wg Kontraktu FIDIC jest zbliżone do
rozumienia jej na gruncie polskiego prawodawstwa.
Zgodnie z Klauzulą 19.1 [Definicja Siły Wyższej] pojęcie „Siła Wyższa" oznacza każde
zdarzenie lub okoliczność spełniające wszystkie poniższe kryteria równocześnie:
–
wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, na którą każda Strona nie ma wpływu;
–
przed którą każda Strona nie mogła się rozsądnie zabezpieczyć przed zawarciem
Kontraktu
–
nie można jej uniknąć ani przezwyciężyć oraz
–
drugiej Stronie nie można przypisać winy.
Zaznaczyć należy różnicę pomiędzy zagrożeniem stanowiącym ryzyko Zamawiającego,
a „Siłą Wyższą". Różnica polega na tym, iż „Ryzyko Zamawiającego" odnosi się do strat
lub szkód w Robotach, Materiałach lub w Dokumentach Wykonawcy wraz z opóźnieniem
lub kosztami wynikającymi z naprawy tych strat lub szkód, natomiast „Siła Wyższa" odnosi
się do sytuacji, w której obie Strony mają uniemożliwione wykonywanie swych
obowiązków wynikających z Kontraktu.
Zdefiniowanie ryzyka stron w związku z Kontraktem umożliwia Zamawiającemu co
najmniej ustalenie racjonalnych wymagań ubezpieczenia Kontraktu na mocy Rozdziału 18
[Ubezpieczenie].
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Rozwiązywanie sporów
W przypadku sporów umowa wskazuje Rozdział 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] opisujący
procedury, które stosowane są w takich przypadkach. Wskazuje narzędzia do ich
polubownego rozwiązania poprzez mianowanie Komisji Rozjemczej, której powołanie ma
dwa zasadnicze cele:
–
oddziaływanie na strony w celu uniknięcia sporu;
–
w razie niepowodzenia takiego oddziaływania i powstania sporu – jego szybkie,
racjonalne, sprawiedliwe rozstrzygnięcie.
Orzeczenia Komisji Rozjemczej są decyzjami podejmowanymi w sposób analogiczny do
orzeczeń podejmowanych przez sąd polubowny w ciągu 84 dni od daty wniesienia sporu.
Jednak orzeczenia Komisji Rozjemczej nie są wobec prawa równe z wyrokami w sądach
powszechnych, gdyż Komisje Rozjemcze nie mogą stosować przymusu w przypadku
niestawiennictwa świadków lub niedostarczenia dowodów. Decyzja Komisji jest wiążąca
dla stron jednak nie ma mocy egzekucyjnej. W przypadku odrzucenia decyzji przez
którąkolwiek ze Stron można ją zaskarżyć do Arbitrażu.
Mimo wielu problemów towarzyszących powoływaniu i działaniu Komisji Rozjemczych
rozjemstwo jako polubowne rozpatrywanie sporów stało się elementem wszystkich
liczących się w skali światowej wzorów umów budowlanych, nie tylko procedur FIDIC.

FIDIC w uchwałach KIO
Uchwała KIO z dnia 6 lipca 2011 r. Sygn. akt: KIO/KD 51/11
/…/ Zamawiający poinformował, że zmiana warunków Kontraktowych z FIDIC
żółty na FIDIC czerwony wymagała od Inżyniera Kontraktu świadczenia
dodatkowych usług nieobjętych wcześniej umową podstawową. /…/
/…/ W celu dokonania poprawnej oceny stanu faktycznego koniecznym jest
odwołanie się do wytycznych FIDIC (Fédération Internationale Des IngénieursConseils) tj. Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, która
osiągnęła międzynarodową pozycję głównie dzięki opracowaniu publikacji
posiadających podstawowe znaczenie dla realizacji inwestycji inżynieryjnobudowlanych. Wzory FIDIC dotyczące procedur przetargowych oraz zawierania
umów i kontraktów budowlanych są zgodne z wymaganiami Banku Światowego,
EBOR i PHARE (europejskie fundusze pomocowe - granty). Wzory te znajdują
powszechne zastosowanie w kontraktach międzynarodowych, ale bywają często
stosowane do zadań lokalnych w takich krajach jak Polska, gdzie brak jest
własnych, uznanych wzorców podobnych do niemieckiego VOB, brytyjskiego JCT
lub GMP czy amerykańskiego AIA.
W celu dokonania poprawnej oceny stanu faktycznego koniecznym jest odwołanie
się do wytycznych FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils)
tj. Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, która osiągnęła
międzynarodową pozycję głównie dzięki opracowaniu publikacji posiadających
podstawowe znaczenie dla realizacji inwestycji inżynieryjno-budowlanych.
Wzory FIDIC dotyczące procedur przetargowych oraz zawierania umów
i kontraktów budowlanych są zgodne z wymaganiami Banku Światowego, EBOR
i PHARE (europejskie fundusze pomocowe - granty). Wzory te znajdują
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powszechne zastosowanie w kontraktach międzynarodowych, ale bywają często
stosowane do zadań lokalnych w takich krajach jak Polska, gdzie brak jest
własnych, uznanych wzorców podobnych do niemieckiego VOB, brytyjskiego JCT
lub GMP czy amerykańskiego AIA. Stronami kontraktu FIDIC są Zamawiający i
Wykonawca.
Inżynier Kontraktu wg. FIDIC jest to przedstawiciel Zamawiającego upoważniony
przez niego do podejmowania działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz
technicznych związanych z realizacją kontraktu. Ze względu na zakres zadań
Inżynier Kontraktu jest zwykle organizacją wieloosobową.
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu wg. FIDIC należy między innymi:
- administrowanie kontraktem - zarządzanie przedsięwzięciem,
- nadzór techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
- kontrola i weryfikacja dokumentacji wykonawcy.
Do jego szczególnych zadań należy poświadczanie płatności należnych wykonawcy
w trakcie realizacji robót oraz sporządzanie raportów dla Zamawiającego.
Inżynier Kontraktu jest znacząco odpowiedzialny za terminowy przebieg budowy
w zgodzie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą.
W związku z powyższym stwierdzić należy, iż stanowisko Zamawiającego, że
wykonywanie usługi nadzoru Inżyniera Kontraktu nad dziewiętnastoma
kontraktami realizowanymi według FIDIC red, trudno utożsamiać z zamówieniem
dotyczącym nadzoru nad trzema kontraktami realizowanymi według warunków
FIDIC yellow, jest błędne o tyle, iż jak to wcześniej już wykazano, zakres usług
wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu jest jednoznaczny. Bez znaczenia jest
również, w ocenie Izby, odmienny charakter prawny obu typu umów kwalifikowany
- co do warunków FIDIC red, jako umowa o roboty budowlane, natomiast co do
FIDIC yellow, jako umowa o dzieło, gdyż istotą przedmiotu oceny jest zakres
czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu. /…/
Uchwała KIO z dnia 19 stycznia 2010 r. Sygn. akt: KIO/KU 01/10
Izba wskazuje, że Zamawiający dopuszczał nie tylko doświadczeniem w zakresie
inwestycji opartych na FIDIC ale także innych równoważnych. /…/ Zamawiający
wymagał, aby osoby zajmujące kluczowe stanowiska i mające znaczący wpływ na
płynność inwestycji miały doświadczenia w wykonaniu projektu realizowanego
właśnie na takich warunkach, czyli preferuje doświadczeniem w zakresie inwestycji
opartych na FIDIC. /…/ Naturalnie zawsze można założyć, że brak takiego
doświadczenia nie wpływa negatywnie na realizacje zamówienia, przy czym
praktyka uczy, że takie prawdopodobieństwo istnieje. Jednakże Zamawiający
dopuścił możliwość wykazania się doświadczeniem równoważnym, czyniąc zadość
konieczności zachowania niezbędnej równowagi między jego interesem,
polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego,
a interesem potencjalnych wykonawców, których nie wolno w drodze
wprowadzenia nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu
(Sąd Okręgowy w Świdnicy z 20.12.2005 r., sygn. akt: Ca 584/05). /…/ Chodzi
bowiem o sam fakt pracy przy realizacji kontraktów zawierających ustalone
i zestandaryzowane procedury pracy o warunki kontraktowe FIDIC (lub w oparciu
o procedury równoważne).
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V. Ustawa Pzp – tekst ujednolicony
Data wejścia zmian:
16 września 2010 r.
2 stycznia 2011 r.
23 lutego
2011 r.
1 marca
2011 r.
11 maja
2011 r.
1 stycznia 2012 r.
11 lutego
2012 r.
21 lipca
2012 r.
5 listopada 2012 r.
1 stycznia 2013 r.
1 stycznia 2013 r.
20 lutego
2013 r.

Podstawa prawna
Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078
Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 143
Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13
Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 484
Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386
Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429
Dz. U. z 2012 r. poz. 769
Dz. U. z 2012 r. poz. 1101
Dz. U. z 2012 r. poz. 951
Dz. U. z 2012 r. poz. 1529
Dz. U. z 2012 r. poz. 1271

art.:
art. 152

art. 21
art. 8
art. 30
art. 160
art. 1

USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – tekst ujednolicony)
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Rozdział 1
Przedmiot regulacji
Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony
prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach
uregulowanych w ustawie.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.);
1a) cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy
istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe,
produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie,
testowanie, wycofanie i usuwanie;
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz
leasingu;
2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie
elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są
dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi
powszechnie dostępne;
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3)

kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie
z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania
zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego;
4) (uchylony);
5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie
można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego;
5a) newralgicznych robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane
do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych,
wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;
5b) newralgicznym sprzęcie - należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa,
który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania
lub je zawiera;
5c) newralgicznych usługach - należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa,
które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania
lub je zawierają;
5d) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych
w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie
spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;
6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia
publicznego;
7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie
z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny
niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;
7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania
zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu
dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki wynegocjowania postanowień takiej umowy;
8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także
realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego;
8a) sprzęcie wojskowym - należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie
zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia
jako broń, amunicja lub materiały wojenne;
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8b) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć:
a) wojnę,
b) konflikt zbrojny,
c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda,
wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu
codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne
następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu
dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;
9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych;
9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym
a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków
dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie,
w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;
10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są
roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 2a lub art. 2b;
11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego;
11a) zakupach cywilnych - należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówienia,
o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy
niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych;
12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do
stosowania ustawy;
13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane.
Art. 2a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług
o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Art. 2b. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług
o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy
i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.
Art. 2c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót
budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
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Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych.
Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej
„zamówieniami", przez:
1)

2)

jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie
oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny
podmiot:
a) finansują je w ponad 50 % lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub
zarządzającego;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa
w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu
wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność
ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli
podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub
pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
a) finansują je w ponad 50 % lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące
okoliczności:
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności
w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych,
rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół
wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub
usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
6) (uchylony);
7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie
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ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.
Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106,
poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa
przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu
wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli
spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie
powoduje obowiązku ich przyznania.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie
projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
zamówień udzielanych na podstawie:
a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej
w ustawie,
b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa
procedury udzielania zamówień,
c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej
wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta
przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;
2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
a) wykonywaniem
zadań
dotyczących
realizacji
polityki
pieniężnej,
a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą,
kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych,
b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
f)
gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń
pieniężnych;
2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na
podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części
dotyczącej:
– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń
pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej,
finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz
refinansowania akcji kredytowej,
b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania
1)
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c)

3)

długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa,
związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, w części dotyczącej:
- otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych
rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz
refinansowania akcji kredytowej;

zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona),
d) (uchylona),
e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług
badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,
f) (uchylona),
g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
h) zakup czasu antenowego,
i)
nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości,
w szczególności dzierżawy i najmu,
j)
usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów
wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane
z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków
pieniężnych lub kapitału,
k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji
emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji,
l)
usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu
terytorialnego;
4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony);
5) zamówień, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes
bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego;
5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki
wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami
wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie
zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji
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6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

1)

na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone
wyłącznie do celów wojskowych;
zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne
prawo do świadczenia tych usług;
przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro;
(uchylony);
zamówień, których głównym celem jest:
a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą
publicznej sieci telekomunikacyjnej;
nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od
wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego,
koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy
publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są
spełnione następujące warunki:
a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę
odpowiadającą
kontroli
sprawowanej
nad
własnymi
jednostkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie
na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami
instytucji,
c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji
gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.).
Art. 4a. (uchylony).
Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień, o których mowa w art. 131a ust. 1:
podlegających:
a) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi
członkami Unii Europejskiej, lub porozumienia zawieranego na szczeblu
ministerialnym,
b) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu
ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących
przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,
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c)

2)
3)
4)

5)

6)

szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienia muszą
być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą;
w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby zamawiającego
do przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi
interesami bezpieczeństwa państwa;
udzielanych do celów działalności wywiadowczej;
udzielanych w ramach programu współpracy opartego na badaniach i rozwoju,
prowadzonych wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno państwo
członkowskie Unii Europejskiej nad opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie
ma to zastosowanie, do późniejszych etapów całości lub części cyklu życia tego
produktu:
udzielanych w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, w tym zakupów
cywilnych realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz sił, do których
podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy
operacyjne wymagają ich udzielenia wykonawcom usytuowanym w strefie
prowadzenia działań;
udzielanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związanych z:

a)
b)

dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu,
robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi z takim sprzętem,
lub
c) robotami budowlanymi i usługami do szczególnych celów wojskowych lub
newralgicznymi robotami budowlanymi lub usługami;
7) których przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług ubezpieczeniowych.
2. Zamawiający nie może korzystać z zasad, procedur, programów, układów lub
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b
oraz w art. 4b ust, 1, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
3. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający po wszczęciu
programu jest obowiązany informować Komisję Europejską o części wydatków na badania
i rozwój dotyczących ogólnych kosztów programu współpracy, porozumieniu dotyczącym
podziału kosztów oraz o planowanych zamówieniach dla każdego państwa członkowskiego.
Art. 4c. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra
Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw
zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania
w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na
uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego
sprzętu wojskowego.
Art. 5. 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi
o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b,
nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku
żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości
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wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.
1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć
postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki
także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub
art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co
najmniej jedną z następujących okoliczności:
1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;
2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
3) poniesieniem straty w mieniu publicznym;
4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.
1b. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na
wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami
orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli
wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się
przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz
przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.
2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz
inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy
dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu
jest największy.
3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień
określonych ustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1.
Art. 6. 1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty
budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego
przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub
instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje
się przepisy dotyczące dostaw.
3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy
niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy
dotyczące robót budowlanych.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne
do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
Art. 6a. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia
na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części
zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty
80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod
warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.
Rozdział 2
Zasady udzielania zamówień
Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców.
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2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy.
Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio.
Art. 9. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na
złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest
udzielane.
Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony
oraz przetarg ograniczony.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę
albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Rozdział 3
Ogłoszenia
Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie:
1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”;
2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może
zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające
w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.
5. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie,
którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie
jest obowiązkowe.
6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń
oraz wartość zamówienia albo konkursu.
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7. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenia przekazuje się, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe
formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych
zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1), jeżeli wartość zamówienia lub konkursu jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej,
mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
Art. 12. 1. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się drogą
elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego
Urzędu.
2. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą elektroniczną zgodnie z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII
do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi albo w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych, zwanej dalej "stroną internetową określoną w dyrektywie".
3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować:
1) zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności
przechowywać dowód jego zamieszczenia;
2) publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności
przechowywać dowód jego publikacji.
4. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zamawiający może zmienić, przekazując Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
5. Zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, którego publikacja ze względu na
wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowa.
Art. 12a. 1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że
w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:
1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej - w trybie
przetargu nieograniczonego;
2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni,
a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania
zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji
Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza
informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Art. 13. 1. Zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego
zgodnie z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku
zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej lub
zamieścić na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień,
zwanym dalej "profilem nabywcy", wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w
terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość:
1) dla robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej;
2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach danej grupy określonej
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE
L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6,
t. 7, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, jest równa
lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro;
3) zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach kategorii 1-16 określonej
w załączniku nr 2 do Wspólnego Słownika Zamówień, jest równa lub przekracza
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilu
nabywcy po przekazaniu ogłoszenia o profilu nabywcy Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa
w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny.
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DZIAŁ II
Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 1
Zamawiający i wykonawcy
Art. 14. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
Art. 15. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza
zamawiający.
2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego.
Art. 15a. 1. Centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać
postępowania o udzielenie zamówienia, udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na
potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związane
z działalnością więcej niż jednego zamawiającego.
2. Zamawiający z administracji rządowej mogą udzielać zamówień na podstawie
umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, jeżeli umowa ramowa to
przewiduje.
3. Centralny zamawiający może dokonywać czynności, o których mowa w ust. 1,
również na potrzeby innych zamawiających.
4. Prezes Rady Ministrów może wskazać centralnego zamawiającego spośród organów
administracji rządowej lub jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez
nie nadzorowanych.
5. Prezes Rady Ministrów, wskazując centralnego zamawiającego, może, w drodze
zarządzenia, polecić zamawiającym z administracji rządowej nabywanie określonych
rodzajów zamówień od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez
centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej
zawartej przez centralnego zamawiającego, a także określić zakres informacji
przekazywanych centralnemu zamawiającemu przez tych zamawiających, niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oraz sposób współdziałania z centralnym zamawiającym.
6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego
zamawiającego.
Art. 16. 1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić
zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. (uchylony).
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia,
wskazać, spośród podległych jemu jednostek organizacyjnych lub przez niego
nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania i
udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także polecić tym jednostkom nabywanie
określonych rodzajów zamówień od wskazanego albo centralnego zamawiającego lub od
wykonawców wybranych przez wskazanego albo centralnego zamawiającego oraz polecić
udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo
centralnego zamawiającego.
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4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród
podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą
do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
5. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o
których mowa w ust. 1.
Art. 17. 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają,
pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku
lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę
podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których
mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych
niewpływających na wynik postępowania.
Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w
postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik
zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności,
określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
3. Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik
zamawiającego, przepisy dotyczące kierownika zamawiającego stosuje się odpowiednio do
tego organu.
Art. 19. 1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”, jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
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2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję
przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się.
3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do
przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.
Art. 20. 1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika
zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie
innych, niż określone w ust. 1, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy
niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego
propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej
oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik
zamawiającego.
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres
obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej
działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz
przejrzystości jej prac.
4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości
specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji
przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się.
Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych
przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,
zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.
4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,
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powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia.
5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich
spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania
udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego
przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub
instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności,
kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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5)

6)

7)

8)

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)

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

10)

wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

11)
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się
na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Art. 24a. Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi,
o których mowa w art. 154b ust. 1. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpisu
orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a.
Art. 24b. 1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki
wykluczenia wykonawcy.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady
uczciwej konkurencji.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26
ust. 2d.
Art. 25. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od
wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:
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1)
2)

warunków udziału w postępowaniu,
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą
być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu również
oświadczenie złożone przed właściwym organem, potwierdzeniem niekaralności
wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz że formy dokumentów powinny
umożliwiać udzielanie zamówień również drogą elektroniczną, a także potrzebę
zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych
informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach
o ochronie informacji niejawnych.
Art. 26. 1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2a. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
2d. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
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wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin
składania ofert.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
5. (uchylony).
Art. 27. 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem
zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były
potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może
być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on
wysłany w formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od
dnia upływu terminu składania wniosków.
Art. 28. (uchylony).
Rozdział 2
Przygotowanie postępowania
Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję.
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
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określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane
z realizacją zamówienia, dotyczące:
1) zatrudnienia osób:
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których
mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym
- lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej
czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach;
3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej
w pkt 2.
Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych
i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących
te normy.
2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących
te normy uwzględnia się w kolejności:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy międzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia
się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest
obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
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6. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia
poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis
oddziaływania na środowisko.
7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień.
Art. 31. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za
pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający
opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym
podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
4. Minister
właściwy
do
spraw
budownictwa
lokalnego
planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres i formę:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) programu funkcjonalno-użytkowego
- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika
Zamówień.
Art. 31a. 1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,
może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji
w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.
2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich
rozwiązań.
Art. 31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu
technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej.
Art. 31c. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego
w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.
Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego
z należytą starannością.
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić
zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości
zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela
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zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,
wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca
samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością,
wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych
przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność
finansową.
6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych
tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego
systemu zakupów.
7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający
zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.
Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także
wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez
zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym
- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość
zamówienia.
1)

Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy
powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym,
z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz
prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po
pierwszej usłudze lub dostawie.
2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające
się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
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3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas:
nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu
48 miesięcy wykonywania zamówienia;
2) oznaczony:
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona
z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona
z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień,
których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu
lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością
zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu
wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia
z uwzględnieniem prawa opcji.
Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem
zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane.
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających
wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje
zmiany wartości zamówienia.
3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze
rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania
wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania
zamówień.
Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
1)
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12)
13)
14)
15)
16)

17)

opis sposobu obliczenia ceny;
opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych
warunków zamówienia zawiera również:
1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
3) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień;
4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych;
7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej,
b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych,
c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji
elektronicznej;
8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot;
9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie
w szczególności:
a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego
zatrudnienia tych osób,
b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1,
lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
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3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, specyfikacja istotnych
warunków zamówienia może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom,
z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający
zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia
nie może być powierzona podwykonawcom.
Art. 37. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie,
z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2.
2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do
upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.
Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania
zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację
z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
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4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, zamawiający:
1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8;
2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie
z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne
dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
5. (uchylony).
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się
odpowiednio.
7. (uchylony).
Rozdział 3
Tryby udzielania zamówień
Oddział 1
Przetarg nieograniczony
Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy.
Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu
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Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
4. (uchylony).
5. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób
niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu
ogólnopolskim.
5a. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności
świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis
ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
6. Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa
w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób:
1) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
3) zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jego przekazania Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej.
Art. 41. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co
najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych;
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania ofert;
11) termin związania ofertą;
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
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aukcja elektroniczna;
informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień.
Art. 42. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu
składania ofert.
2. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych
warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.
Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że
w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż:
1) 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w sposób inny niż określony w pkt 1.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało
wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są
dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni
i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż:
1) 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w sposób inny niż określony w pkt 1.
Art. 44. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków, również te dokumenty.
Art. 45. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.

15)
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2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia
wadium.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości
zamówienia.
5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia
w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się
odpowiednio.
5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium dla
wartości zamówienia podstawowego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
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5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Oddział 2
Przetarg ograniczony
Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi
na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do
udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Art. 48. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy
art. 40 stosuje się odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków, a także znaczenie tych warunków;
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
8a) opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona
w ogłoszeniu o zamówieniu;
9) informację na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
12) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;
13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna;
15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień.
Art. 49. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza

190
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin
ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż:
1) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Publikacji Unii Europejskiej,
drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie;
2) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, w inny sposób niż określony w pkt 1.
3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może,
w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż:
1) 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej faksem.
Art. 50. 1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli
zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te
dokumenty.
2. W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie zwraca
wniosek. W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
Art. 51. 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej
konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.
1a. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych
ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców,
którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert
wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków wyłonionych
w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania
ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania
ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
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4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów art. 36 ust. 1
pkt 5 i 6 nie stosuje się.
Art. 52. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin
ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla
dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni
od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało
wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są
dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni
i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 22 dni.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia
zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.
5. Zamawiający może wyznaczyć termin, o którym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni,
jeżeli udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej nie
później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Art. 53. Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 45 i 46.
Oddział 3
Negocjacje z ogłoszeniem
Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych
do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi
z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Art. 55. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały
odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub
związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;
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3)
4)
5)

nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby
umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub
przetargu ograniczonego;
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach
badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub
pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.

Art. 56. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem
przepisy art. 49 i 50 stosuje się odpowiednio.
Art. 57. 1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje
wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu,
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie
mniejszej niż 5. Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2-4
stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych
wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków wyłonionych
w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania
ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych
wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie
stosuje się.
6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin ten nie może być
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych.
Art. 58. 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu
przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody
drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane
z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
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Art. 59. 1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić
specyfikację istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona
przedmiotem negocjacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmiany
przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia.
Art. 60. 1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do
składania ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się.
2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o:
1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;
2) obowiązku wniesienia wadium;
3) terminie związania ofertą.
3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy
niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
4. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1,
wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazuje specyfikację istotnych warunków
zamówienia lub zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana
na tej stronie.
Oddział 3a
Dialog konkurencyjny
Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie
wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Art. 60b. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu
konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub
przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter
zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub
obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania
zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. (uchylony).
Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera
również:
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie
uzyskania tego opisu;
2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody.
1a. Jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie
postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, w ogłoszeniu o zamówieniu
zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego. Przepisu art. 48 ust. 2 pkt 10 nie stosuje się.
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2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy art. 49 ust. 1
i 2 oraz art. 50 stosuje się odpowiednio.
Art. 60d. 1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje
wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu,
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie
mniejszej niż 5.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców
wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do
dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich
wykonawców spełniających te warunki.
5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:
1) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie
uzyskania tego opisu;
3) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.
6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane
z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów
zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji
technicznych i handlowych związanych z dialogiem.
Art. 60e. 1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić,
w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to
konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.
O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim
wykonawców.
2. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany
wymagań będących przedmiotem dialogu.
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych
podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się.
4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy
niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się.
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Oddział 4
Negocjacje bez ogłoszenia
Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi
przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Art. 62. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było
zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac
konkursowych;
3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych,
doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia
poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie
można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na
dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia
Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania
trybu udzielenia zamówienia.
2a. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może
odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co
najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie
ust. 1 pkt 1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający jest obowiązany przekazać
Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska
wystąpi o jej przekazanie.
Art. 63. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
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2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:
nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych;
3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej
konkurencję, nie mniejszej niż 5, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter
zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza
niż 2.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiający zaprasza do
negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu
nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 stosuje się.
1)
2)

Art. 64. 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.
2. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wniesienia wadium. Przepisy art. 45 ust. 3-8 i art. 46 stosuje się.
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.
Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2
stosuje się odpowiednio.
Oddział 5
Zamówienie z wolnej ręki
Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający
zamierza udzielić zamówienia.
Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę:
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych
przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub
artystycznej;
przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy
konkursowej;
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe
wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych
trybów udzielenia zamówienia;
w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co
najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu
ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione;
w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
dodatkowych,
nieobjętych
zamówieniem
podstawowym
zamówień
i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych
do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego;
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego;
w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie
więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu
dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy
o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
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o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego;
8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych
warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem
egzekucyjnym albo upadłościowym;
9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu
przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów
o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu
przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na
dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia
Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania
trybu udzielenia zamówienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie
ust. 1:
1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci
kanalizacyjnej,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) (uchylona),
e) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw
gazowych;
2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach;
3) pkt 8 i 9.
4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 13 i art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz
pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3.
Art. 68. 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje
niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie
stosuje się. Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
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2. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio.
Oddział 6
Zapytanie o cenę
Art. 69. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający
kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania
ofert.
Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych
standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 71. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę,
zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach
prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia,
która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.
Art. 72. 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Art. 73. Do zapytania o cenę przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Oddział 7
Licytacja elektroniczna
Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za
pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie
niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają
kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 75. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej
stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie
minimalnych wysokości postąpień;
informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej;
warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
termin związania ofertą;
termin wykonania zamówienia;
wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.

Art. 76. 1. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w licytacji elektronicznej nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do
składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu,
określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą
cenę.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez
niego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji
elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający otwiera licytację elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu
o zamówieniu, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
wykonawcom zaproszenia do składania ofert.
Art. 77. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia
licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.
Art. 78. 1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej.
2. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na
podstawie ceny.
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę
korzystniejszą.
Art. 79. 1. Licytacja elektroniczna może być jednoetapowa albo wieloetapowa.
2. Zamawiający może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdego etapu
licytacji elektronicznej nie zakwalifikować do następnego etapu licytacji elektronicznej tych
wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień, informując ich o tym niezwłocznie.
3. W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje
wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie
wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, a także o cenach
złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie
ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
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Art. 80. 1. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:
w terminie określonym w ogłoszeniu;
jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub
po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.
2. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod
ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Art. 81. Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje się.

1)
2)
3)

Rozdział 4
Wybór najkorzystniejszej oferty
Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą
zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli
cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli
przedmiot zamówienia jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe
na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę
części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
Art. 84. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca
ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Art. 85. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:
1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług 10.000.000 euro;
3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Art. 86. 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu
otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
1a. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania
i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania
treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest
dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Art. 88. (uchylony).
1)
2)
3)
4)

Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
jest niezgodna z ustawą;
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
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5)
6)
7)
8)

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. (uchylony).

Art. 90. 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz
Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco
niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem
w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,
koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
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złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż
14 dni, zamawiający wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewidział takie nagrody.
8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena
obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając
na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.
Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1,
zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przepisów art. 91 ust. 4-6 nie
stosuje się.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień w zakresie działalności
twórczej lub naukowej.
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umożliwiające automatyczną ocenę oferty
bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano
oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
Art. 91b. 1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji
elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający informuje wykonawców o:
1) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od
dnia przekazania zaproszenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmować przeliczanie
postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed
otwarciem aukcji elektronicznej.
Art. 91c. 1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych
danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze
postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1 i 2,
art. 83 i 84 oraz art. 86-89 nie stosuje się.
2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem
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elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu
wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o
punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie
ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
4. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą
ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej
dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została
złożona żadna oferta;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na
tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
o cenę.
2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do
unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
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a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu
konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia
wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze; lub
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub
3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie
wykluczono żadnego wykonawcy,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania
na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
4) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku
wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia
odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
Art. 95. 1. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
3. Zamawiający może przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli
zamówienia udziela się na podstawie umowy ramowej.
4. W przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
zamawiający może odstąpić od przekazywania ogłoszeń zgodnie z ust. 2 i przekazywać
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia raz na 3 miesiące.
Rozdział 5
Dokumentowanie postępowań
Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany
dalej "protokołem", zawierający co najmniej:
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1)
2)
3)
4)
5)

opis przedmiotu zamówienia;
informację o trybie udzielenia zamówienia;
informacje o wykonawcach;
cenę i inne istotne elementy ofert;
wskazanie wybranej oferty lub ofert.
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa
w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią
załączniki do protokołu.
2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które
uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis
przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy
stanowi element protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do
składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia
poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. (uchylony).
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, mając na
względzie wartość zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, a także
mając na celu zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do treści protokołu przez
osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia;
2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami,
mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 97. 1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiały.
Art. 98. 1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach,
zwane dalej "sprawozdaniem".
2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia
1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. (uchylony).
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji
zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie
wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym
rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość udzielonych
zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania,
a jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
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20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług - także
sposób wykonania zamówień, oraz biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania Komisji
Europejskiej informacji o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie
wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz
art. 136-138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku
stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8.
DZIAŁ III
Przepisy szczególne
Rozdział 1
Umowy ramowe
Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu
postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze
względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może
być zawarta na okres dłuższy.
2. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający niezwłocznie
zawiadamia Prezesa Urzędu, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3. Umowę ramową zawiera się:
1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie
umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne;
2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu
złożyło mniej wykonawców.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania
konkurencji.
Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową
ramową:
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych
niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio;
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert;
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio.
2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać
zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli
zmiana ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert
określonych w umowie ramowej.
3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być
mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy
ramowej.
4. Do zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową, nie stosuje się
przepisów art. 26 oraz art. 169 ust. 2.
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Rozdział 2
Dynamiczny system zakupów
Art. 102. 1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać
zamówień objętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
2. Dynamiczny system zakupów ustanawia się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że
ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego system może być
ustanowiony na okres dłuższy.
3. W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż
4 lata zamawiający w terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa Urzędu, podając wartość
dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do
ograniczania konkurencji.
Art. 103. 1. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym
systemem zakupów zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty,
wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną.
2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty składa się, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną
za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu,
a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający
udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów, a w szczególności:
1) określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów;
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówień;
4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa
w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej przez cały okres trwania dynamicznego
systemu zakupów.
Art. 105. 1. W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów
wykonawcy mogą składać oferty, zwane dalej "ofertami orientacyjnymi", przez cały okres
trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz
art. 83-86 nie stosuje się.
2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających
spełnienie tych warunków, również te dokumenty.
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3. Oferta orientacyjna może być w każdym czasie uaktualniona poprzez złożenie
nowej oferty orientacyjnej. W przypadku uaktualniania oferty orientacyjnej przepisu ust. 2
nie stosuje się.
4. Zamawiający dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłuższym niż
15 dni od dnia jej otrzymania.
5. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu do udziału
w dynamicznym systemie zakupów albo o odmowie dopuszczenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
6. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, z tym że w okresie
przedłużenia nie może wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia objętego
dynamicznym systemem zakupów.
Art. 106. 1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia objętego
dynamicznym systemem zakupów zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
uproszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
2. Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:
1) termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów;
2) nazwę (firmę) zamawiającego;
3) określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia;
4) adres strony internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków
zamówienia oraz informacje, o których mowa w art. 104 ust. 1;
5) termin składania ofert orientacyjnych.
3. Zamawiający może, przed publikacją uproszczonego ogłoszenia, zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O dokonanej zmianie zamawiający informuje
niezwłocznie wszystkich wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym
systemie zakupów, a także zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Przepisów
art. 38 ust. 4 i 6 nie stosuje się.
Art. 107. 1. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawca,
który dotychczas nie był dopuszczony do udziału w dynamicznym systemie zakupów,
składa ofertę orientacyjną w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż
15 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
2. Zamawiający niezwłocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis art. 105
ust. 5 stosuje się.
Art. 108. 1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert orientacyjnych zamawiający
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem
zakupów, zapraszając do składania ofert wszystkich wykonawców dopuszczonych do tego
systemu.
2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty.
Art. 109. 1. Oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego
dynamicznym systemem zakupów ocenia się wyłącznie na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 104.
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2. Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
objętego dynamicznym systemem zakupów nie może być mniej korzystna od oferty
orientacyjnej.
3. Wykonawca składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli zamawiający żąda ich, zapraszając do składania ofert.
Rozdział 3
Konkurs
Art. 110. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne
ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do
wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania
przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz
przetwarzania danych.
Art. 111. 1. Nagrodami w konkursie mogą być:
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch
autorów wybranych prac konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy
konkursowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest
szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
3. Wartością konkursu jest wartość nagród.
4. Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych,
jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.
5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio.
Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz
art. 18 stosuje się odpowiednio.
2. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację,
skład i tryb pracy sądu konkursowego.
3. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 osób powoływanych i odwoływanych
przez kierownika zamawiającego.
4. Do członków sądu konkursowego przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio.
5. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje
umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym że jeżeli przepisy szczególne
wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, co najmniej
1/3 członków sądu konkursowego, w tym jego przewodniczący, posiada wymagane
uprawnienia.
Art. 113. 1. Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego
powołanym do oceny spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych
w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac
konkursowych.
2. Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych,
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przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, a także, w zakresie, o którym mowa
w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu.
3. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezależny.
4. Kierownik zamawiającego może powierzyć sądowi konkursowemu inne niż
określone w ust. 1 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem
konkursu.
Art. 114. Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje
nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy
i regulaminem konkursu, w szczególności:
1) unieważnia konkurs;
2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.
Art. 115. 1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu konkursu;
3) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodą
w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co
najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22
stosuje się odpowiednio;
4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
5) określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu;
6) termin składania prac konkursowych;
7) rodzaj i wysokość nagród.
3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się
odpowiednio.
Art. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie
regulaminu konkursu.
2. Regulamin konkursu określa w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę)
zamawiającego;
2) formę konkursu;
3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowego
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opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego
w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki;
6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy
konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przepis art. 25
stosuje się odpowiednio;
7) sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów;
8) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
9) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
10) miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do
udziału w konkursie;
11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
12) skład sądu konkursowego;
13) rodzaj i wysokość nagród;
14) termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 111
ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub
w trybie zamówienia z wolnej ręki;
15) wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot;
16) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy
wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych,
a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, również istotne
postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy;
17) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;
18) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu;
19) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu.
3. Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno żądać za regulamin
konkursu, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania.
4. Do porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu przepisy art. 27
stosuje się odpowiednio.
Art. 117. 1. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania
studialne, odpowiadające wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. W drugim
etapie sąd konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu,
ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych
w pierwszym etapie.
Art. 118. 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy
konkursowej, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające
wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi
wymagane uprawnienia.
3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące
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uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie
udział w konkursie.
Art. 119. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie, z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym
że termin ten nie może być krótszy niż:
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień
Publicznych;
2) 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej - jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 120. 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania
prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone
w regulaminie konkursu.
2. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu
podlegają wykluczeniu.
3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3
i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 121. 1. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami
o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o których mowa
w ust. 1, jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu pracy konkursowej nie jest możliwe
określenie kosztów.
3. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się do
upływu terminu ich składania.
4. Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy
niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.
Art. 122. 1. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami
określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Przepis art. 87 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych
najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe.
3. Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po
rozstrzygnięciu konkursu.
Art. 123. 1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadamia
uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo
nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora wybranej pracy
konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.
2. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół.
Art. 124. Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku,
o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie
rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje
się odpowiednio.
Art. 125. W terminie określonym w regulaminie konkursu, nie krótszym niż 15 dni od
dnia ustalenia wyników konkursu, zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę,
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a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do
negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Art. 126. 1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników
konkursu zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu,
zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.
Art. 127. 1. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od
dnia ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
2. Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie
zostały wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe.
Rozdział 4
Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych
Art. 128. (uchylony).
Art. 129. (uchylony).
Art. 130. (uchylony).
Art. 131. 1. Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub
usługi, zwany dalej „koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień
wynikających z wykonywania koncesji.
2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a
i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub
przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
wynikających z wykonywania koncesji:
1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących:
a) ogłoszenia o zamówieniu,
b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane,
c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz terminów składania ofert zgodnie
z art. 52 ust. 2;
2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad, o których mowa
w art. 7 ust. 1;
3) może nie stosować przepisów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu
wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji, a także podmiotom, na zasobach których
koncesjonariusz polegał, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji
na roboty budowlane lub usługi, ubiegając się o udzielenie koncesji.
4. Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę
o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji.
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5. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się
o udzielenie koncesji, umowy z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
a także umowy z podmiotami, na zasobach których koncesjonariusz polegał, zgodnie
z przepisem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane
lub usługi, ubiegając się o uzyskanie koncesji na roboty budowlane, nie stanowią umów
o podwykonawstwo.
6. Koncesjonariusz przekazuje wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz aktualizuje ją w każdym przypadku zaistnienia zmian w stosunkach
między koncesjonariuszem a tymi podmiotami.
Rozdział 4a
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych
udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej
„zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, jeżeli przedmiotem
zamówienia są:
1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub
podzespołów;
2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub
podzespołów;
3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym
mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych
z cyklem życia tego produktu;
4) roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne
roboty budowlane lub usługi.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do zamówień obejmujących
równocześnie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz inne
zamówienia, do których zastosowanie mają przepisy ustawy, jeżeli udzielenie jednego
zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia, co do których wyłączono
stosowanie ustawy, jeżeli udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione z przyczyn
obiektywnych.
4. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur określonych w ustawie łączyć
innych zamówień z zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 131b. Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 131c. 1. Zamawiający, po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego
zgodnie z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku
zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy wstępne
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ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do
udzielenia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się:
1) dla robót budowlanych - podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na roboty
budowlane, których zamawiający zamierza udzielić;
2) dla dostaw - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy,
w podziale na grupy produktów, w ramach danej grupy określonej we Wspólnym
Słowniku Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie następnych
12 miesięcy;
3) dla usług - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na usługi, w każdej
z kategorii usług określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający
zamierza udzielić w terminie następnych 12 miesięcy.
Art. 131d. 1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym
z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę
międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, że o zamówienie
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się również wykonawcy z innych
państw, niż wymienione w ust. 1.
Art. 131e. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa wyklucza się:
1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2;
2) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio
taką osobę, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza,
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za:
a) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.),
b) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
3) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio,
taka osoba, wspólnik, partner lub członek zarządu, komplementariusz, urzędujący
członek organu zarządzającego:
a) naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa
dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
zamówienia,
b) wprowadził w błąd co do okoliczności będących podstawą uznania przez
zamawiającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw
do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków;
4) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio,
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w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu,
komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku
z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję
o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji
lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności
niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny
sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych;
6) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż
państwa, o których mowa w art. 131d ust. 1, z zastrzeżeniem art. 131d ust. 2.
2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w ust. 1.
3. Informacje stanowiące przesłankę utraty wiarygodności wykonawcy, wskazujące na
możliwość utraty przez niego zdolności ochrony informacji niejawnych, podlegają ochronie
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
4. Zamawiający odstępuje od uzasadnienia decyzji o wykluczeniu, w przypadku gdy
informacje otrzymane od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, stanowiące podstawę wykluczenia wykonawcy
z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, są informacjami niejawnymi i
przekazujący je zastrzegł, iż nie wyraża zgody na udzielanie informacji o treści dokumentu.
5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie
zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
Art. 131f. 1. Zamawiający przekazuje wykonawcy, który ubiega się o udzielenie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, informacje niejawne niezbędne do
wykonania zamówienia, pod warunkiem że wykonawca daje rękojmię zachowania
tajemnicy informacji niejawnych w sposób określony w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
2. Zamawiający informuje wykonawcę o ciążącym na nim obowiązku zapewnienia
ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu,
w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
3. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawców
o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po
jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Art. 131g. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych zamawiający
określa w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania związane z realizacją
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia może określić w szczególności:
1) zobowiązanie wykonawcy i podwykonawcy do zachowania poufnego charakteru
informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się
w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych;
2) zobowiązanie wykonawcy do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci
podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego
charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi
zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
3) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących
nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych,
które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje
wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których
mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy
o podwykonawstwo;
4) prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać
udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli
wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to
konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zamawiający określa w opisie
przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania związane z realizacją zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
może określić w szczególności:
1) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej spełnianie
wymogów w zakresie wywozu, transferu lub tranzytu towarów związanych
z zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym wszelkich
dokumentów towarzyszących uzyskanych od danego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej;
2) zobowiązanie wykonawcy do określenia ograniczeń obowiązujących zamawiającego
w zakresie ujawniania, transferu lub wykorzystania produktów i usług lub rezultatów
związanych z tymi produktami i usługami będących wynikiem postanowień
dotyczących kontroli wywozu lub bezpieczeństwa;
3) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej, że organizacja i
lokalizacja realizowanych dostaw umożliwia mu spełnienie wymogów zamawiającego
w zakresie bezpieczeństwa dostaw określonych w dokumentacji zamówienia, a także
zobowiązanie do zagwarantowania, że ewentualne zmiany w realizacji dostaw w
trakcie realizacji zamówienia nie wpłyną negatywnie na zgodność z tymi wymogami;
4) zobowiązanie, na uzgodnionych warunkach, wykonawcy do zapewnienia możliwości
realizacji zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego w wyniku sytuacji
kryzysowej;
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5)

zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji otrzymanej od władz
państwowych wykonawcy dotyczącej zapewnienia możliwości realizacji zamówienia
w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego, wynikających z sytuacji kryzysowej;
6) zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia utrzymania, modernizacji lub adaptacji
dostaw stanowiących przedmiot zamówienia:
7) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej
zmianie, jaka zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw lub strategii przemysłowej,
mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec zamawiającego;
8) zobowiązanie wykonawcy, na uzgodnionych warunkach, do zapewnienia, w przypadku
gdy nie będzie on już w stanie zapewnić dostaw zamawiającemu, wszelkich
szczególnych środków produkcji części zamiennych, elementów oraz specjalnego
wyposażenia testowego, w tym rysunków technicznych, licencji i instrukcji użytkowania.
3. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane
z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie
podwykonawstwa, dotyczące:
1) wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie
podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem
umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani - w przypadku, w którym
wykonawca nie jest zobowiązany przez zamawiającego do wyboru podwykonawców
zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale;
2) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców,
które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia;
3) stosowania przewidzianej w przepisach mniejszego rozdziału procedury wyboru
podwykonawców wszystkich lub niektórych części zamówienia, które wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom;
4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131p ust. 1.
4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w ust. 2,
nie może skutkować zobowiązaniem wykonawcy do uzyskania od władz państwa
członkowskiego Unii Europejskiej zobowiązania ograniczającego swobodę tego państwa
w zakresie stosowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego
lub unijnego, swoich krajowych kryteriów dotyczących zezwoleń na eksport, transfer lub
tranzyt.
Art. 131h. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem.
Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa
w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może
wybrać najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Przepisy art. 91a91c stosuje się odpowiednio.
3. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie
dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub

222
negocjacji z ogłoszeniem, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter
zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub
obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania
zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
w trybie negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, może określić
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
iż postępowanie będzie toczyć się w następujących po sobie etapach, do udziału w których
zamawiający zaprasza wykonawców, których oferty otrzymały najwięcej punktów
w wyniku zastosowania kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane jedynie do celów prac badawczych
i rozwojowych z wyjątkiem produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie zysku lub
pokrycie poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego,
negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie
zostały w istotny sposób zmienione;
3) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą z sytuacji kryzysowej
nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie
można zachować terminów, w rym terminów skróconych, określonych dla przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
5) przedmiot zamówienia na usługi lub dostawy jest przeznaczony do celów usług
badawczych lub rozwojowych, innych niż usługi, o których mowa w art. 4 pkt 5b;
6) w przypadku zamówień związanych ze świadczeniem usług transportu lotniczego
i morskiego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił, do których zadań
należy ochrona bezpieczeństwa, związanych z uczestniczeniem w misji zagranicznej,
jeżeli zamawiający musi zwrócić się o takie usługi do wykonawców, którzy gwarantują
ważność swoich ofert jedynie przez tak krótki okres, że terminy przewidziane dla
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, w tym skrócone terminy, nie
mogą być dotrzymane, lub
7) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego,
negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały
odrzucone, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione i zamawiający uwzględni w tym postępowaniu wszystkich
wykonawców, którzy podczas wcześniejszego postępowania prowadzonego w trybie
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego
złożyli oferty.
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6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 5, 8 i 9;
2) ze względu na sytuację kryzysową wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia, a nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych,
określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po strome
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe
wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów, w tym terminów
skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
4) zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego
wykonawcę, których celem jest częściowe wznowienie dostaw lub odnowienie
instalacji, lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa instalacji istniejących, jeżeli zmiana
wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych
właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; przy czym
czas trwania takich zamówień nie może przekraczać 5 lat;
5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające
tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, i jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
7. W nadzwyczajnych okolicznościach związanych z oczekiwanym okresem
funkcjonowania dostarczonych urządzeń, instalacji lub systemów, a także trudnościami
technicznymi, jakie może spowodować zmiana wykonawcy, do zamówień w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie:
1) ust. 6 pkt 4 - nie stosuje się wymogu, aby czas trwania takiego zamówienia nie
przekraczał 5 lat;
2) ust. 6 pkt 5 - nie stosuje się wymogu udzielenia zamówienia w okresie 5 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego.
Art. 131i. 1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania,
stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego.
2. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 7 lat.
3. Umowę ramową można zawrzeć na okres dłuższy niż 7 lat, jeżeli jest to konieczne
ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, przy uwzględnianiu
oczekiwanego okresu funkcjonowania dostarczonych urządzeń, instalacji lub systemów,
a także trudności technicznych, jakie może spowodować zmiana wykonawcy.
4. W przypadku zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat zamawiający
podaje w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia uzasadnienie nadzwyczajnych okoliczności,
o których mowa w ust. 3.
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5. Przepis art. 101 stosuje się.
Art. 131j. 1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego, zaprasza do składania odpowiednio ofert, ofert wstępnych albo udziału
w dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie
określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
zbyt niska, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, zamawiający może:
1) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając,
z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nowy termin
składania wniosków odpowiednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego oraz informując o tym wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo
2) unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zamawiający zaprasza do udziału
w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub
drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Art. 131k. 1. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, w szczególności kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2 lub kryteria takie,
jak koszt cyklu życia produktu, rentowność, serwis posprzedażny i pomoc techniczna,
bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 ust. 8 nie
stosuje się.
2. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo
negocjacji bez ogłoszenia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria
oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobem oceny
ofert.
Art. 131l. 1. Zamawiający może:
odrzucić ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki,
o których mowa w art. 89 ust. 1,
2) unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia postępowania
innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a
pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
przesłanek odrzucenia oferty lub przesłanek unieważnienia postępowania określonych przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1)
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3. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepis
art. 92 stosuje się odpowiednio.
4. O unieważnieniu postępowania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Art. 131m. 1. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do zawarcia umowy
o podwykonawstwo, określając w ogłoszeniu o zamówieniu przedział wartości
obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy
o podwykonawstwo.
2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o umowie o podwykonawstwo
- należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu
wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym
przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem.
3. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie zobowiązany
zawrzeć, nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy.
4. Każdy procent wartości umowy o podwykonawstwo mieszczący się w przedziale,
o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniający wymogi dotyczące podwykonawstwa,
które wykonawca jest zobowiązany zlecić podwykonawcy.
5. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, wskazuje w ofercie część zamówienia,
którą powierzy podwykonawcom, w celu spełnienia obowiązku zawarcia umowy
o podwykonawstwo.
6. Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w zakresie procentowej wartości
umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jakiej wymaga
od niego zamawiający.
7. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
wobec zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa.
Art. 131n. 1. Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo,
zgodnie z art. 131m ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo. Wykonawca stosuje
odpowiednio przepisy o ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W ogłoszeniu o zamówieniu na podwykonawstwo wykonawca opisuje sposób
dokonywania oceny spełnienia warunków przez podwykonawcę.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku spełnienia co najmniej jednej
z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia
z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7.
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4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
o podwykonawstwo części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
udzielonego wykonawcy, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 131o. Wykonawca może spełnić wymagania zamawiającego dotyczące wyboru
podwykonawcy także przez zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia
podwykonawstwa.
Art. 131p. 1. Wykonawca, w ofercie, może zaproponować realizację w ramach
podwykonawstwa części wartości urnowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, która wykracza poza przedział, o którym mowa w art. 131m ust. 1.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca wskazuje w ofercie, na żądanie
zamawiającego, części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz
podaje nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli zostali wybrani.
Art. 131r. 1. Zamawiający, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa albo w czasie wykonywania umowy w sprawie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia zgody
na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę w przypadku
niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla
wykonawcy zamówienia.
2. Do oceny spełnienia przez podwykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1,
stosuje się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru
wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo.
3. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na
zawarcie umowy z podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których
proponowany podwykonawca nie spełnia.
4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do
podwykonawców.
Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy
art. 32-35 stosuje się odpowiednio.
2. Przepisów art. 131n ust. 1-3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia wykonania
części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy,
jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca, zawierając umowę
o podwykonawstwo, stosuje zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności dotyczące równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
1)
2)

Art. 131t. Wykonawca nie udziela zamówienia o podwykonawstwo, jeżeli:
żaden z podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru
podwykonawców nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub
żadna z ofert złożonych przez podwykonawców biorących udział w postępowaniu
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w sprawie wyboru podwykonawców nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu o podwykonawstwo
i może to skutkować niespełnieniem przez wykonawcę wymogów wynikających
z umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 131u. 1. Za podwykonawcę nie uznaje się:
1) podmiotu, na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio,
dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na
wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca podlega dominującemu wpływowi
innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad
określających jego działanie, w związku z:
a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod
dominującym wpływem lub
b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego
podmiotu, lub
c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub
nadzorczego tego podmiotu:
2) grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części
zamówienia udzielonego wykonawcy;
3) podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2, w sposób określony w pkt 1.
2. Wykonawca podaje w ofercie wykaz podmiotów, które nie mogą być uznane za
podwykonawców, i aktualizuje go po zaistnieniu zmian w stosunkach między podmiotami.
Art. 131v. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa:
1) w zakresie udzielania informacji, przepisy art. 8 ust. 3, art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1,
art. 60d ust. 1, art. 92 i art. 93 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio, jednak zamawiający
może odmówić udzielania informacji, jeżeli jej ujawnienie mogłoby utrudnić
stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym,
w szczególności z interesami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem, lub
mogłoby szkodzić zgodnym z prawem interesom handlowym wykonawców, lub
mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy nimi;
2) wykonawca może przedstawić inny dokument, potwierdzający w sposób
wystarczający spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli
z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
posiadanej wiedzy, doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymaganych przez
zamawiającego;
3) podmioty uczestniczące w nim mogą zapoznać się z dokumentami niejawnymi
w czytelni w kancelarii tajnej zamawiającego, pod warunkiem posiadania
poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych.
Art. 131w. 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli:
1) możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, lub
2) wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
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z wolnej ręki.
2. Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 25% wartości wynagrodzenia
wykonawcy;
2) zasady udzielania zaliczek zostały określone w zaproszeniu do negocjacji i pozostaną
niezmienne w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia.
3. Przepisy art. 151a ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 5
Zamówienia sektorowe
Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami
sektorowymi", z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu
wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności:
1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej
naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych;
2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania
przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym;
3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych
z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub
dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania
takimi sieciami;
4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych
z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci
lub kierowania takimi sieciami;
5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego,
tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów
automatycznych;
6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;
7) świadczenia usług pocztowych.
2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują
przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z kanalizacją
i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
3. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosują
przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych ze świadczeniem usług:
zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania zakodowanych dokumentów za
pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, zarządzania bazami adresowymi,
przesyłania poleconej poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych
w szczególności przewozu przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowania
i magazynowania.
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Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzielonych
zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2
i art. 102 ust. 3.
Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55
nie stosuje się.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania,
stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55
nie stosuje się.
3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem zamawiający może wyznaczyć:
1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy
niż:
a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej drogą elektroniczną lub faksem,
b) 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w inny sposób niż określony w lit. a,
c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na
przygotowanie i złożenie oferty;
3) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni
do składania ofert, wyrazili na to zgodę.
3a. W przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu,
w szczególności dotyczących określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia,
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania,
zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach, z tym że termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż
15 dni od dnia przekazania zmiany treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Przepisu art. 12a ust. 2 pkt 2 nie stosuje się.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wybrać
najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli:
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1)
2)

1)
2)
3)

4)

zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1;
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;
w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi
okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen
rynkowych;
udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim
określonego;
w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu
dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy
o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające
było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Art. 134a. 1. Zamawiający może ustanowić system kwalifikowania wykonawców, do
udziału w którym dopuszcza wykonawców spełniających warunki wskazane przez
zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień
sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców.
2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób
umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w systemie
i ich aktualizację przez cały okres trwania systemu.
Art. 134b. 1. Zamawiający, w celu ustanowienia systemu kwalifikowania
wykonawców, przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców.
2. W przypadku systemu kwalifikowania wykonawców ustanowionego na okres
dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej co roku.
3. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu systemu
kwalifikowania wykonawców przez cały okres trwania systemu.
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Art. 134c. 1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie
kwalifikowania wykonawców składa wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu
warunków określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu
kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków, również te dokumenty.
2. Zamawiający, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
wybiera wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców.
Art. 134d. 1. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu
albo odmowie dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców
wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii
zamówień sektorowych, prowadzonego przez zamawiającego i aktualizowanego przez cały
okres trwania systemu.
3. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców nie
są zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
wskazanych w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania wykonawców przy kolejnych
zamówieniach objętych tym systemem, o ile złożone dokumenty są aktualne, w rozumieniu
odrębnych przepisów.
Art. 134e. 1. Zamawiający może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia
sektorowego w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przez
zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców zgodnie
z art. 134b ust. 1.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za dopuszczonych do udziału
w postępowaniu uważa się wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie
kwalifikowania wykonawców, w określonej kategorii zamówień sektorowych.
Art. 135. 1. Zamawiający, co najmniej raz w roku, może przekazać Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy okresowe ogłoszenie
informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach
sektorowych lub umowach ramowych, których wartość dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej;
2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień,
z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 750.000 euro;
3) usług - zsumowana w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3 do
Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilu
nabywcy po przekazaniu ogłoszenia o profilu nabywcy Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie.

232
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa
w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem.
4. Jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniu
informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym
lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający może w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczyć termin
składania ofert nie krótszy niż:
1) 24 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 31 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, w inny sposób niż określony w pkt 1.
5. Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych
może zawierać zaproszenie do ubiegania się o zamówienie sektorowe. W takim przypadku
zamawiający, udzielając zamówienia w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji
z ogłoszeniem, może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiający zaprasza wykonawców, którzy
po opublikowaniu okresowego ogłoszenia informacyjnego poinformowali zamawiającego,
że są zainteresowani udziałem w postępowaniu, do potwierdzenia tego zainteresowania,
informując jednocześnie o terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
7. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, przepis art. 48 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
Art. 136. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty
budowlane, a w przypadku gdy wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 3 lub 4, również na dostawy, jeżeli są udzielane podmiotom:
1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe
w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
2) w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, posiadają ponad
połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, sprawują nadzór nad organem
zarządzającym lub posiadają prawo mianowania ponad połowy składu organu
nadzorczego lub zarządzającego,
3) które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, posiadają ponad
połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji zamawiającego, sprawują nadzór
nad jego organem zarządzającym lub posiadają prawo mianowania ponad połowy
składu jego organu nadzorczego lub zarządzającego,
4) które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt 3 wpływowi innego
przedsiębiorcy
- jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodów tych
podmiotów osiąganych ze świadczenia usług, dostaw lub wykonywania robót budowlanych
pochodziło ze świadczenia usług, dostaw lub wykonywania robót budowlanych na rzecz
zamawiającego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4; w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata, uwzględnia się przychody uzyskane
w okresie tej działalności oraz przychody, które przewiduje się uzyskać w okresie
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pozostałym do upływu 3 lat.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlane
udzielanych przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego
wykonywania działalności, o której mowa w art. 132:
1) jednemu z tych zamawiających lub
2) podmiotowi powiązanemu z jednym z tych zamawiających w sposób określony w ust.
1, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodów tego
podmiotu osiąganych ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych
pochodziło ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz
podmiotów, z którymi jest powiązany w sposób, o którym mowa w ust. 1.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych podmiotowi
utworzonemu przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o której
mowa w art. 132, przez jednego z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten
został utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego został
utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną jego członkami w tym okresie.
4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać
informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3.
5. Jeżeli spośród podmiotów, o których mowa w ust. 1, więcej niż jeden podmiot
świadczy takie same lub podobne usługi albo wykonuje takie same lub podobne roboty
budowlane na rzecz zamawiającego, uwzględnia się całkowity przychód wszystkich tych
podmiotów osiągany ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych.
Art. 137. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu
wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, o których
mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1) produkcja gazu lub ciepła stanowi niezbędną konsekwencję prowadzenia działalności
innej niż określona w art. 132 oraz
2) dostarczanie gazu lub ciepła ma na celu wyłącznie ekonomiczne wykorzystanie
produkcji i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się
zamówienia, nie przekracza 20 % przeciętnych obrotów wykonawcy.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania
działalności polegającej na dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, o których mowa w art.
132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1) produkcja energii elektrycznej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż
określona w art. 132 oraz
2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzależnione wyłącznie od własnego zużycia
i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie
przekracza 30 % łącznej produkcji.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu wykonywania
działalności polegającej na dostarczaniu wody pitnej do sieci, o których mowa w art. 132
ust. 1 pkt 4, jeżeli:
1) produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona
w art. 132 oraz
2) dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia i w okresie
ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30 %
łącznej produkcji.
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Art. 138. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu
odsprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że
zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu
przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub
wynajmować na tych samych warunkach co zamawiający.
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych mających na celu udzielenie
koncesji na roboty budowlane, jeżeli koncesje takie są udzielane w celu wykonywania
działalności, o której mowa w art. 132.
3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane w celu
wykonywania działalności, o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej,
jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć znajdująca się na obszarze Unii
Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej.
4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać
informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
Art. 138a. 1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1
pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii
elektrycznej lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii.
2. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie
stosują ustawy do udzielania zamówień na dostawy wody.
3. Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność, o której
mowa w art. 132 ust. 1 pkt 6, nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularne mogą być
świadczone także przez innych przewoźników na tym samym obszarze i tych samych
warunkach.
Art. 138b. 1. Udzielając zamówienia sektorowego, kierownik zamawiającego może
odstąpić od powołania komisji przetargowej.
2. Odstępując od powołania komisji przetargowej, kierownik zamawiającego określa
sposób prowadzenia postępowania zapewniający sprawność udzielania zamówień,
indywidualizację odpowiedzialności za wykonywane czynności oraz przejrzystość prac.
1)
2)

3)
4)

5)

Art. 138c. 1. Zamawiający może:
zobowiązać wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji
przekazywanych im w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych
warunków;
odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie
przekracza 50 %, jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do
których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3,
jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono dwie
lub więcej ofert o takiej samej cenie lub przedstawiających taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidziano
odrzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4, zamawiający wybiera ofertę, która nie mogłaby
zostać odrzucona na podstawie ust. 1 pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach są takie same,
jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszej oferty a cenami innych ofert, które nie
mogłyby zostać odrzucone na podstawie ust. 1 pkt 4, nie przekracza 3 %.
Art. 138d. (uchylony).
Art. 138e. (uchylony).
Art. 138f. 1. Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji
Europejskiej działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, nie
stosują przepisów ustawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku niewydania
przez Komisję Europejską decyzji w terminie 7 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
o którym mowa w ust. 2.
2. Organ właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego może po
przeprowadzeniu analizy właściwego rynku wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem
o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący działalność, o której mowa w art. 132, działają
na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.
3. Organ właściwy przeprowadza analizę rynku w zakresie danej działalności
i sporządza wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji Europejskiej
z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącej szczegółowych zasad stosowania procedury
przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7).
Wniosek uzgadnia się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
z Prezesem Urzędu.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do
występowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie rodzaj
działalności oraz zakres działania organów, a także znajomość przez te organy
funkcjonowania rynku w zakresie danej działalności.
DZIAŁ IV
Umowy w sprawach zamówień publicznych
Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej
„umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Art. 140. 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. (uchylony).
3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Art. 141. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Art. 142. 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe
lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie
spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu
czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub
zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.
3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający,
w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze
zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów:
1) kredytu i pożyczki;
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
4) (uchylony);
5) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Art. 143. 1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są
dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej
sieci;
2) (uchylony);
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepła z sieci ciepłowniczej;
5) licencji na oprogramowanie komputerowe.
1a. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są
usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się.
Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
Art. 144a. 1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:
1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3;
2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1;
3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia
lub zmiany umowy.
Art. 145. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
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powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub
zamówienia z wolnej ręki;
2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie
przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli
uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;
4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym
dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił
wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;
5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;
6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.
2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby
sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie
Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; lub
2) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiający miał uzasadnione
podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie
terminu określonego w art. 94 ust. 1.
3. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem
art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b.
4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie można żądać stwierdzenia
nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).
5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia
umowy na podstawie art. 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku
dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności
z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
Art. 147. 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
Art. 148. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Art. 149. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.
2. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Art. 150. 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny
całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny
jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy.
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą
zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane
dostawy, usługi lub roboty budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest
obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu,
w którym dokonuje zapłaty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia
nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
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Art. 151. 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
Art. 151a. 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zaliczki mogą być udzielane, jeżeli:
1) zamówienie jest finansowane z udziałem:
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) niepodlegających zwrotowi środków innych niż wymienione w lit. a i b,
pochodzących ze źródeł zagranicznych, lub
2) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Ograniczenie to nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków oraz
innych jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub
nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego.
3. Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie
negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki.
4. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca
wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.
5. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki
w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2.
6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość
zaliczek przekracza 20 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
7. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie określa się
formę lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego
wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia
zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.
8. Przepisy ust. 2-4 i 6 nie mają zastosowania do zamawiających, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2-7.
DZIAŁ V
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Rozdział 1
Zakres działania
Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
zamówień publicznych jest Prezes Urzędu.
2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów.
3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.
4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa
Rady Ministrów.
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Art. 153. 1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów
odwołuje Prezesa Urzędu.
2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa
Urzędu.
3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się przez umieszczenie
ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co
najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę
niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
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według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
skład zespołu.
10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
Art. 154. Prezes Urzędu:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;
3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym
zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;
4) (uchylony);
5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej;
5a) prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców,
którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, oraz dokonuje
wykreśleń wykonawców z wykazu;
6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;
7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu
zamówień;
8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu
szkoleń;
9) (uchylony);
10) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych,
regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje
kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie
zamówień;
13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy
uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności
upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału
Konstytucyjnego dotyczące zamówień;
14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne
sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień;
4)
5)
6)
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17)

przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu Krajowej Izby
Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;
18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej;
20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych;
21) przekazuje Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej Izby
Odwoławczej z roku poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie postępowań
o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono unieważnienia umowy ze względu
na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich uzasadnieniem.
Art. 154a. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się
podmioty działające na podstawie przepisów o:
1) izbach gospodarczych;
2) rzemiośle;
3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
2. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes Urzędu
w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 154b. 1. W wykazie wykonawców, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, zamieszcza
się następujące dane:
1) oznaczenie wykonawcy, obejmujące:
a) w odniesieniu do osób fizycznych - imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce
zamieszkania, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą także firmę, adres
prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej,
b) w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej - firmę oraz siedzibę, a także numer wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego
- z tym że w przypadku wykonawców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiednio imię i nazwisko, firmę,
siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz informację o wpisie do
równoważnego rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa jego
siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) wskazanie orzeczenia sądu stwierdzającego wyrządzenie szkody przez wykonawcę,
obejmujące datę jego wydania, sygnaturę akt, określenie sądu, który je wydał, oraz
datę, od której orzeczenie jest prawomocne.
2. Podstawą zamieszczenia wpisu w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, jest
odpis orzeczenia przesłany Prezesowi Urzędu na podstawie art. 24a.
3. Wpis zamieszczony w wykazie podlega wykreśleniu z upływem 3 lat od daty
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stanowiącego podstawę jego zamieszczenia.
Art. 155. 1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie
więcej niż 2 wiceprezesów Urzędu.
2. Wiceprezesów Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urzędu. Prezes Rady
Ministrów odwołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.
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3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje
Prezes Urzędu.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11.
Art. 156. (uchylony).
Rozdział 2
Rada Zamówień Publicznych
Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej „Radą”, która jest
organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu.
2. Rada w szczególności:
1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych
jej przez Prezesa Urzędu;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania
w systemie zamówień;
5) (uchylony).
Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez
Prezesa Rady Ministrów.
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne,
ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje
przedsiębiorców.
3. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady spośród osób, które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
4. Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1,
przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.
5. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.
Art. 159. 1. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierci członka
Rady, jego odwołania albo rezygnacji.
3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać
jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady;
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;
3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.
Art. 160. 1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
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przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na
względzie
pełnioną
funkcję
oraz
zakres
obowiązków
przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady.
Rozdział 3
Kontrola udzielania zamówień
Oddział 1
Przepisy ogólne
Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia
z przepisami ustawy.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania
zamówień dotyczącą dokumentów zawierających informację niejawną, której nadano
klauzulę „tajne” albo „ściśle tajne”, można przeprowadzić w siedzibie zamawiającego.
4. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu
ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego
wynik.
Art. 162. 1. Pracownik Urzędu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli:
1) uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio
związanych z jego przygotowaniem po stronie zamawiającego lub wykonawcy;
2) pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie
zamawiającego lub wykonawcy, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób
prawnych ubiegających się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania pozostawał
w stosunku pracy lub zlecenia z zamawiającym lub wykonawcą albo był członkiem
władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
4) pozostaje z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie
zamawiającego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jego
wyłączenie z udziału w kontroli.
3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia.
Art. 163. 1. Prowadząc postępowanie wyjaśniające lub kontrolę, Prezes Urzędu może:
1) żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez kierownika zamawiającego;
2) żądać od kierownika zamawiającego, od pracowników zamawiającego oraz innych
podmiotów udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;
3) zasięgnąć opinii biegłych, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub
dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych.
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2. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wysokości
ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.).
3. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego
w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności dokumentów
związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii
biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów.
Art. 164. 1. Z kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
5) informację o stwierdzeniu naruszeń.
Oddział 2
Kontrola doraźna
Art. 165. 1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną
w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.
2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy
art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5.
3. Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu kontroli doraźnej albo
o odmowie wszczęcia kontroli doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej,
o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, zwanej dalej "instytucją zarządzającą", jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji
wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego
wynik.
Art. 166. 1. Zakończeniem kontroli doraźnej jest doręczenie zamawiającemu
informacji o wyniku kontroli zawierającej w szczególności:
1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli;
2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.
2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 167 ust. 1,
zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji o ostatecznym
rozpatrzeniu zastrzeżeń.
Art. 167. 1. Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo
zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia
doręczenia informacji o wyniku kontroli.
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2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania.
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do
zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały,
opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania.
4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu.
5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym
rozpatrzeniu zastrzeżeń.
6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia przepis
art. 188 stosuje się odpowiednio.
Art. 168. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:
1) (uchylony);
2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;
3) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części.
Art. 168a. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn
naruszający dyscyplinę finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego
rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Oddział 3
Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Art. 169. 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do zamówień lub umów
ramowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem
umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla:
1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 20.000.000 euro;
2) dostaw lub usług - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
10.000.000 euro.
3. Wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi Urzędu kopii
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli
uprzedniej.
4. Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od
przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie instytucji postępowanie zostało
przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami ustawy. Informację o odstąpieniu od
kontroli Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy.
Art. 170. 1. Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub
postanowienia
kończącego
postępowanie
odwoławcze,
dotyczących
wyboru
najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed
zawarciem umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika
zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.
2. Zamawiający niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu o wniesieniu odwołania lub
skargi po przekazaniu dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu wstrzymuje
wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania przez Izbę wyroku lub postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2.
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3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych
części zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu
może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego niezwłocznie
po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa w ust. 1.
4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia
zakończenia kontroli.
Art. 171. 1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu
informacji o wyniku kontroli zawierającej w szczególności:
1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli;
2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;
3) zalecenia pokontrolne - jeżeli w toku kontroli stwierdzono, że jest zasadne
unieważnienie postępowania lub usunięcie stwierdzonych naruszeń.
2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 171a, zakończeniem
kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.
3. Doręczenie informacji o wyniku kontroli następuje nie później niż w terminie 14 dni
od dnia doręczenia materiałów, o których mowa w art. 163 ust. 1, a w przypadku kontroli
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia
materiałów, o których mowa w art. 163 ust. 1.
4. Do czasu doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie można zawrzeć umowy.
5. Kierownik zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzędu, pisemnie informuje
o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Art. 171a. Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługuje prawo
zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia
doręczenia informacji o wyniku kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2-6 stosuje się.
Rozdział 4
Krajowa Izba Odwoławcza
Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do
rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Organami Izby są:
1) Prezes;
2) wiceprezes;
3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.
3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:
1) reprezentuje Izbę na zewnątrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza łączne
rozpoznanie odwołań;
4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego
przewodniczącego;
5) czuwa nad sprawnością pracy Izby;
6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną
informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa.
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3a. Prezes Izby określi, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacji
pracy Izby.
4. Zgromadzenie ogólne Izby:
1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą
problemy wynikające z orzecznictwa;
2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego;
3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego;
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub zgłoszone przez
członków zgromadzenia ogólnego.
5. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku,
a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego
sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Uchwały zgromadzenia
ogólnego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby; w
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby.
Art. 173. 1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i
odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o
których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Członkiem Izby może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) ma nieposzlakowaną opinię;
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji
publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych,
sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz
występowaniem przed sądami i urzędami;
8) ukończyła 29 lat.
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów
na wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby, którzy posiadają
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o
klauzuli "ściśle tajne" lub złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba
sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa
przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa i wiceprezesa Izby w razie odmowy
wydania albo cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołania
w terminie określonym w akcie powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu. W sprawach nieuregulowanych
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w ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.).
5. Przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przed Prezesem
Rady Ministrów ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję uroczyście wypełniać
obowiązki członka Izby, orzekać bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa,
a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”; składający ślubowanie
może na końcu dodać: „Tak mi dopomóż Bóg”. Złożenie ślubowania członek Izby
potwierdza podpisem pod jego treścią.
6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz
pozostałych członków Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonej w ustawie
budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) dla pracowników państwowej sfery
budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy.
7. Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od
szóstego roku pracy, 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po
każdym roku pracy o 1 %, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Członkom Izby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75 % wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy;
2) 100 % wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy;
3) 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy;
4) 200 % wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy;
5) 300 % wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy;
6) 350 % wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.
9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze. Do obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach
urzędów państwowych.
10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty
bazowej, o której mowa w ust. 6, mając na względzie funkcję pełnioną przez członka Izby
oraz to, że wielokrotność nie może być mniejsza niż 4,5.
11. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd.
Art. 174. 1. Członkostwa w Izbie nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) mandatem radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz
z członkostwem w zarządzie powiatu lub województwa;
3) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorządowym
kolegium odwoławczym;
4) przynależnością do partii politycznej lub prowadzeniem działalności politycznej.
2. Członkowie Izby nie mogą:
1) podejmować dodatkowego zatrudnienia ani innych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem
zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym
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w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników
zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli to zatrudnienie nie przeszkadza w pełnieniu
obowiązków członka Izby;
2) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;
3) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pełnomocnikiem
spółek handlowych;
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające
więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek.
3. Członek Izby składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie:
1) czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz z informacją dotyczącą
przedmiotu postępowania;
2) o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, stosując
odpowiednio formularz, którego wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
4. Członkostwo w Izbie wygasa z powodu śmierci albo odwołania.
5. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Izby w przypadku:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
3) utraty praw publicznych;
4) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka
Izby;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
6) upływu 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1;
7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby;
8) niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 3;
9) odmowy złożenia ślubowania;
10) nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w akcie powołania;
11) złożenia przez członka Izby wniosku o odwołanie.
6. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą
korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
7. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani
wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.
Art. 175. 1. Członek Izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie
swoich obowiązków i uchybienie godności zawodowej.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) usunięcie z zajmowanej funkcji;
3) wykluczenie ze składu Izby.
3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza niemożność sprawowania
przez 3 lata funkcji Prezesa, wiceprezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz członka sądu
dyscyplinarnego.
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4. W sprawach dyscyplinarnych członków Izby orzekają:
w pierwszej instancji - sąd dyscyplinarny w składzie pięciu członków Izby,
powoływany przez zgromadzenie ogólne Izby spośród członków Izby;
2) w drugiej instancji - zgromadzenie ogólne Izby.
5. Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznika
dyscyplinarnego powołuje spośród członków Izby na trzyletnią kadencję Prezes Rady
Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Rzecznik dyscyplinarny może być w każdym czasie
odwołany i pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego rzecznika.
6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji przysługuje
odwołanie do sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze
względu na siedzibę Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.
7. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego oraz tryb wyboru składu
orzekającego sądu dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez zgromadzenie
ogólne Izby.
Art. 176. 1. Prezes Rady Ministrów zawiesza członka Izby w jego prawach
i obowiązkach w przypadku przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa
umyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakończenia
postępowania karnego, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
3. W okresie zawieszenia członek Izby zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.
Art. 176a. 1. Członków Izby wyłania się w drodze postępowania kwalifikacyjnego,
które składa się z:
1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomości przepisów związanych
z udzielaniem zamówień publicznych;
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów na
wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim.
4. Ogłoszenie zawiera:
1) informację o limicie osób, które zostaną powołane w skład Izby w danym
postępowaniu kwalifikacyjnym;
2) określenie terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń na członków Izby; termin nie
może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia;
3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia na członka Izby;
4) określenie terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w ust. 1;
5) informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów.
5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Izby Prezes
Rady Ministrów powołuje komisję kwalifikacyjną, której członkami mogą być wyłącznie
osoby, których wiedza i doświadczenie w zakresie przepisów związanych z udzielaniem
zamówień publicznych oraz autorytet dają rękojmię prawidłowego i bezstronnego przebiegu
postępowania kwalifikacyjnego.
1)
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6. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym minimalną liczbę punktów uzyska mniejsza
liczba osób, niż wynika to z limitu osób określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4
pkt 1, Prezes Rady Ministrów ogłasza uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne na
członków Izby, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego
postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy ust. 1-5 stosuje się.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 6, sposób powoływania komisji
kwalifikacyjnej, a także szczegółowy zakres postępowania kwalifikacyjnego - biorąc pod
uwagę potrzebę zapewnienia obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego
przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania postępowań odwoławczych oraz
okoliczność, że potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa w art. 173 ust. 2,
mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych,
w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Rozdział 5
(uchylony).
Art. 177. (uchylony).
Art. 178. (uchylony).
DZIAŁ VI
Środki ochrony prawnej
Rozdział 1
Przepisy wspólne
Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5.
Rozdział 2
Odwołanie
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
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przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
w art. 27 ust. 2.
Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2.
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób –
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
1)

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia,
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2)

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Art. 183. 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć
umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem".
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane
z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby
wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.
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4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu
niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia.
Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe,
w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną.
Art. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium,
wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano
jako najkorzystniejszą.
Art. 185. 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika,
który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie
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korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 186. 1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na
odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym
bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie,
a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w
odwołaniu po otwarciu rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
Art. 187. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia
pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem
zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu
uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie
odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu
i rozpoznania przez Izbę.
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4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że
w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu
w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie
pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do
wniesienia odwołania.
6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie
w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa
wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby
informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa
zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje się, z tym że
kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
Art. 188. 1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może
zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze
względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku
Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych
członków.
2. Skład orzekający Izby, zwany dalej "składem orzekającym", jest wyznaczany przez
Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby,
jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest
dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy
zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn,
o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach,
o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby
o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy
zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia
rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego
wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu
orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.
Art. 189. 1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli
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zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą
takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem
rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego
postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku
Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż
określone w art. 180 ust. 2;
7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za
konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania,
Izba kieruje sprawę na rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub
w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca
tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w
rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas
wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.
7. Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu
odwołania może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie
informacji niejawnych.
8. W przypadku określonym w ust. 7, Izba może postanowić o rozpatrzeniu odwołania
na rozprawie, której jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes
strony.
9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera
informacje niejawne, Prezes Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wskazuje miejsce
rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Art. 190. 1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani
wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody
na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy
postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
przesłuchanie stron.
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4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych
prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego
sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie
wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli
Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem
rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich
przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie
dla zwłoki.
7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na
podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej
albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.
9. Członkowie Izby zachowują poufność informacji niejawnych lub innych informacji
zawartych w dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz
przystępujących do postępowania odwoławczego i działają w postępowaniu odwoławczym
zgodnie z interesami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Art. 191. 1. Przewodniczący
składu
orzekającego
zamyka
rozprawę
po
przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa
została dostatecznie wyjaśniona.
2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono
okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się
postępowanie odwoławcze.
Art. 192. 1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.
W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które
miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać
wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie
czynności zamawiającego; albo
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna
z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:
a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę
finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy
zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu;
albo
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c)

nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy
w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym
interesie
publicznym,
w
szczególności
w dziedzinach
obronności
i bezpieczeństwa; albo
3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach
dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne
okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje
unieważnienia umowy.
5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes
gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności
konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu zamówienia,
wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia
zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem
umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny
interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje
niewspółmierne konsekwencje.
6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
6a. Izba nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie
dla szerszego programu obrony i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy
związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać
łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba
rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku,
z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Art. 193. Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się
na zamawiającego w wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz
wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest
orzekana.
Art. 194. Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1,
które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego
karę finansową w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego
w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia
zamówienia.
Art. 195. 1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu
Zamówień Publicznych.
2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby
przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego
nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu - wraz z kopią zaskarżonego
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orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się
prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem
wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalającego
skargę.
4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary
finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.
5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 196. 1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym
oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia
orzeczenia.
2. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy
niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego
ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu
orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu orzekającego.
3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia,
w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła,
i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz
wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia
ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania
postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich
pełnomocnikom.
6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe
lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący
składu orzekającego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu.
Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia
o sprostowaniu.
Art. 197. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc
prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona
jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis
orzeczenia Izby.
3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze
egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.
Art. 198. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności
wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie
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elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem, przygotowanie rozprawy,
mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego
przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozprawy;
2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie
zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także
zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do
celowej obrony.
Rozdział 3
Skarga do sądu
Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Art. 198b. 1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
Art. 198c. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub
o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Art. 198d. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Art. 198e. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie
terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona
nie uzupełniła w terminie.
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd
na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na
posiedzeniu niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od
dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
Art. 198f. 1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku
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uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty
sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192-195 stosuje się
odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub
umarza postępowanie.
4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony
w związku z rozpoznaniem odwołania.
Art. 198g. 1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie
nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale
Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
DZIAŁ VII
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.
Art. 200. 1. Zamawiający, który:
1) udziela zamówienia:
a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów
udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
b) bez wymaganego ogłoszenia,
c) bez stosowania ustawy,
2) (uchylony),
3) (uchylony),
4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
- podlega karze pieniężnej.
2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:
1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję,
2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności,
4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie,
5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem
przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia,
6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia
oferty,
7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy
- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
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Art. 201. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się
w zależności od wartości zamówienia.
2. Jeżeli wartość zamówienia:
1) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 kara pieniężna wynosi 3.000 zł;
2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, a jest mniejsza niż 10.000.000 euro dla dostaw lub usług oraz
20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 30.000 zł;
3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro
dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna
wynosi 150.000 złotych.
Art. 202. 1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
1a. Prezes Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku z naruszeniem
przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyli karę finansową.
2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej
wykonalności.
Art. 203. 1. Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
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