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U S T A W A 

 

z dnia                                                     

 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych1)

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 2: 

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to 

rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny pro-

ces udzielania  zamówień publicznych, których 

przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne 

nabywane na podstawie umowy sprzedaży, lub 

usługi powszechnie dostępne;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„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 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.3)), a także realiza-

cja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za po-

mocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego;”, 



 

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umo-

wę zawartą między zamawiającym a jednym lub 

większą liczbą wykonawców, której celem jest 

ustalenie warunków dotyczących zamówień pu-

blicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym 

okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka 

potrzeba przewidywanych ilości;”; 

2) w art. 3: 

a) w ust. 1: 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

  „3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 

i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;”, 

–  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

   „4)  inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli 

zamówienie jest udzielane w celu wykonywa-

nia jednego z rodzajów działalności, o której 

mowa w art. 132, a działalność ta jest wyko-

nywana na podstawie praw szczególnych lub 

wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których 

mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, 

bezpośrednio lub pośrednio przez inny pod-

miot 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 wynikają-

cych z udziałów albo akcji, lub 

d) sprawują nadzór nad organem zarządza-

jącym, lub 
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e) mają prawo do powoływania ponad poło-

wy składu organu zarządzającego;”, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

   „5)  inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli 

ponad 50% wartości udzielanego przez nie 

zamówienia jest finansowane ze środków pu-

blicznych lub przez podmioty, o których mowa 

w pkt 1-3a;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

   „7) podmioty, którym podmioty, o których mowa 

w pkt 1-3a, udzieliły koncesji na roboty bu-

dowlane, w zakresie, w jakim udzielają za-

mówienia w celu jej wykonania.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Prawami szczególnymi lub wyłącznymi, w rozumie-

niu 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 wa-

runków uzyskania takiego prawa nie powoduje 

obowiązku jego przyznania.”; 

3) w art. 4: 

a) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„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 Rze-

cząpospolitą Polską a jednym lub wieloma pań-

stwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, 

dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia 
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przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewidu-

je inne niż ustawa procedury udzielania zamó-

wień;”, 

b) w pkt 3: 

–  uchyla się lit. c i d, 

–  lit. f i g otrzymują brzmienie: 

 „f) uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listo-

pada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicz-

nym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpie-

czeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315), 

  g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koproduk-

cja materiałów programowych przeznaczonych 

do emisji przez nadawców radiowych lub telewi-

zyjnych,”, 

–  lit. i i j otrzymują brzmienie: 

„i)  nabycie własności nieruchomości oraz innych 

praw do nieruchomości, w szczególności dzier-

żawy i najmu, 

 j)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, 

kupnem lub transferem papierów wartościowych 

lub innych instrumentów finansowych, w szcze-

gólności związane z transakcjami mającymi na 

celu uzyskanie dla zamawiającego środków pie-

niężnych lub kapitału;”, 

c) uchyla się pkt 4a, 

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiają-

cemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któ-

remu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji ad-
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ministracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia 

tych usług;”, 

e) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się 

pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10) zamówień udzielanych w celu wykonywania dzia-

łalności polegającej na udostępnianiu lub eksplo-

atacji publicznej sieci telekomunikacyjnej albo 

świadczeniu publicznie dostępnych usług tele-

komunikacyjnych oraz usług poczty elektronicz-

nej za pomocą takiej sieci; 

 11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych 

od centralnego zamawiającego lub od wykonaw-

ców wybranych przez centralnego zamawiające-

go.”; 

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których 

przedmiotem są usługi: 

1) w zakresie ochrony, z wyjątkiem związanych 

z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności, 

2) socjalne, 

3) hotelarskie lub restauracyjne, 

4) transportu kolejowego, 

5) transportu morskiego lub żeglugi śródlądowej, 

6) prawnicze, 

7) rekrutacji lub pozyskiwania personelu, 

8) szkoleniowe lub edukacyjne, 

9) zdrowotne, 

10) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem 

usług kablowej sieci radiowej i telewizyjnej, 

11) detektywistyczne 
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– zamawiający może nie stosować przepisów ustawy 

dotyczących terminów składania wniosków o dopusz-

czenie do udziału w postępowaniu lub terminów składa-

nia ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny 

ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych 

niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru 

trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłosze-

nia, zapytania o cenę, a dla zamówień określonych 

w pkt 3-11 również przesłanek wyboru trybu zamówie-

nia z wolnej ręki oraz obowiązku zatwierdzania w tych 

przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu.”; 

5) w art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz 

roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do 

udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące 

usług.”; 

6) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, 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.”; 

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie nego-

cjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, nego-

cjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapyta-

nia o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przy-

padkach określonych w ustawie.”; 
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8) w art. 11: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezes Urzędu wzywa do sprostowania ogłoszenia 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicz-

nych, jeżeli ogłoszenie nie zawiera informacji wyma-

ganych przepisami ustawy dotyczącymi ogłoszeń lub 

zawartych we wzorach określonych w  rozporządze-

niu wydanym na podstawie ust. 6. Sprostowanie 

przekazane Prezesowi Urzędu publikuje się w formie 

obwieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w terminie 10 dni od dnia doręczenia do Urzędu.”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Prezes Urzędu może opublikować w Biuletynie Za-

mówień Publicznych ogłoszenie opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Prezes 

Urzędu, na wniosek zamawiającego, może również 

w uzasadnionych przypadkach opublikować w Biule-

tynie Zamówień Publicznych ogłoszenie dotyczące 

zamówienia, którego wartość nie przekracza  

60 000 euro. 

 6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-

dzenia, wzory ogłoszeń przekazywanych Prezesowi 

Urzędu, mając na względzie rodzaj ogłoszenia.”, 

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-

skich ogłoszenia przekazuje się zgodnie z wzorami 

określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiają-

cym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń 

w ramach procedur udzielania zamówień publicz-

nych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE 

i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

 7



(Dz.Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 1), jeżeli wartość 

zamówienia lub konkursu przekracza kwoty określo-

ne w przepisach rozporządzenia wydanego na pod-

stawie ust. 8. 

 8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-

dzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, 

od których przekroczenia jest uzależniony obowią-

zek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na wzglę-

dzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 

Unii Europejskiej.”; 

9) w art. 12: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-

skich ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewi-

dzianych w ustawie drogą elektroniczną za pomo-

cą formularza umieszczonego na stronie interne-

towej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dy-

rektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordy-

nacji procedur udzielenia zamówień publicznych 

na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust. 

3 załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parla-

mentu 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, zwanej dalej „stroną internetową 

określoną w dyrektywie”. 
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3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować: 

1) dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzę-

du lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspól-

not Europejskich, w szczególności przechowy-

wać dowód jego nadania; 

2) publikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, w szczególności przechowywać 

dowód jego publikacji.”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Jeżeli ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzę-

dowym Unii Europejskiej zawiera błędy polegające 

na niezgodności tego ogłoszenia z treścią ogło-

szenia przekazanego do publikacji, zamawiający 

niezwłocznie przesyła sprostowanie ogłoszenia 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-

skich. 

 5.  Zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjal-

nych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie, 

którego publikacja ze względu na wartość zamó-

wienia lub konkursu nie jest obowiązkowa.”; 

10) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1.  Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu 

albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie 

z obowiązującymi zamawiającego przepisami, 

statutem lub umową, a w przypadku zama-

wiających, którzy nie sporządzają planu fi-

nansowego –  raz w roku, może przekazać 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu-

ropejskich lub zamieścić na własnej stronie 

internetowej w miejscu wyodrębnionym dla 

zamówień, zwanym dalej „profilem nabywcy”, 
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wstępne ogłoszenie informacyjne o planowa-

nych w terminie następnych 12 miesięcy za-

mówieniach lub umowach ramowych, których 

wartość: 

1) dla robót budowlanych – przekracza kwotę 

określoną w przepisach rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, od 

której przekroczenia jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń o za-

mówieniach na roboty budowlane Urzę-

dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu-

ropejskich; 

2) zsumowana dla dostaw o wartości prze-

kraczającej kwoty określone w przepisach 

rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 11 ust. 8, w ramach danej grupy okre-

ślonej w rozporządzeniu (WE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 

z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.4)), zwa-

nym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamó-

wień”, przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 750 000 euro; 

3) zsumowana dla usług o wartości przekra-

czającej kwoty określone w przepisach 

rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 11 ust. 8, w ramach kategorii 1-16 

określonej w załączniku nr 3 do Wspólne-

go Słownika Zamówień, przekracza wyra-

żoną w złotych równowartość kwoty 

750 000 euro. 
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2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zama-

wiający może zamieścić w profilu nabywcy po 

przekazaniu ogłoszenia o profilu nabywcy 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu-

ropejskich, drogą elektroniczną za pomocą 

formularza umieszczonego na stronie interne-

towej określonej w dyrektywie. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowa-

nych zamówień na usługi, o których mowa 

w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień 

udzielanych w trybie innym niż przetarg nie-

ograniczony, przetarg ograniczony, negocja-

cje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny.”; 

11) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamó-

wienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie 

trzeciej.”; 

12) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. Centralny zamawiający może przygotowy-

wać i przeprowadzać postępowania o udzie-

lenie zamówienia, udzielać zamówień lub 

zawierać umowy ramowe na potrzeby za-

mawiających administracji rządowej, jeżeli 

zamówienie jest związane z działalnością 

więcej niż jednego zamawiającego. 

2. Zamawiający administracji rządowej mogą 

udzielać zamówień na podstawie umowy 

ramowej zawartej przez centralnego zama-

wiającego, o ile umowa ramowa to przewi-

duje. 
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3. Centralny zamawiający może dokonywać 

czynności, o których mowa w ust. 1, również 

na potrzeby innych zamawiających. 

4. Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć, 

w drodze zarządzenia, spośród jednostek 

organizacyjnie mu podległych, centralnego 

zamawiającego. 

5. Prezes Rady Ministrów może, w drodze za-

rządzenia, zobowiązać jednostki organiza-

cyjnie mu podległe do nabywania określo-

nych rodzajów zamówień od centralnego 

zamawiającego lub od wykonawców wybra-

nych przez centralnego zamawiającego oraz 

do udzielania zamówień na podstawie umo-

wy ramowej zawartej przez centralnego za-

mawiającego, a także określić zakres infor-

macji przekazywanych centralnemu zama-

wiającemu przez te jednostki, niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania oraz 

sposób współdziałania z centralnym zama-

wiającym. 

6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje 

się odpowiednio do centralnego zamawiają-

cego.”; 

13) w art. 16: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister kierujący działem administracji rządowej 

może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć spo-

śród jednostek organizacyjnie mu podległych 

jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowa-

dzenia postępowania i udzielenia zamówienia na 
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rzecz tych jednostek, a także może zobowiązać 

te jednostki do nabywania określonych rodzajów 

zamówień od centralnego zamawiającego lub od 

wykonawców wybranych przez centralnego za-

mawiającego oraz do udzielania zamówień na 

podstawie umowy ramowej zawartej przez cen-

tralnego zamawiającego.”; 

14) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol-

nymi do wykonania zamówienia;”; 

15) w art. 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, 

została wybrana, zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicz-

nego, umowy regulującej współpracę tych wyko-

nawców.”; 

16) w art. 24: 

a) w ust. 1: 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wykonawców, w stosunku do których otwarto li-

kwidację lub których upadłość ogłoszono, z wy-

jątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawo-

mocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez li-

kwidację majątku upadłego;”, 

– pkt 4-8 otrzymują brzmienie: 

„4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postę-

powaniem o udzielenie zamówienia, przestęp-

stwo przeciwko prawom osób wykonujących 
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pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodar-

czemu lub inne przestępstwo popełnione w ce-

lu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związ-

ku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonu-

jących pracę zarobkową, przestępstwo prze-

kupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi go-

spodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub prze-

stępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mającym na celu popełnienie prze-

stępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka 

zarządu prawomocnie skazano za przestęp-

stwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo prze-

ciwko prawom osób wykonujących pracę za-

robkową, przestępstwo przekupstwa, przestęp-

stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnię-

cia korzyści majątkowych, a także za przestęp-

stwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zor-

ganizowanej grupie albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestęp-

stwa skarbowego; 
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  7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-

akcyjne, których komplementariusza prawo-

mocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie za-

mówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, prze-

stępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści mająt-

kowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8) osoby prawne, których urzędującego członka 

organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z po-

stępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-

stępstwo przeciwko prawom osób wykonują-

cych pracę zarobkową, przestępstwo przekup-

stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospo-

darczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub prze-

stępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mającym na celu popełnienie prze-

stępstwa lub przestępstwa skarbowego;”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) wykonywali bezpośrednio czynności związane 

z przygotowaniem prowadzonego postępowania 

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności, chyba że udział tych wykonawców 

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
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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;”;  

17) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zamawiający może żądać od wykonawców 

wyłącznie oświadczeń i dokumentów nie-

zbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnianie: 

1) warunków udziału w postępowaniu, za-

mawiający wskazuje w ogłoszeniu o za-

mówieniu lub zaproszeniu do składania 

ofert; 

2) przez oferowane dostawy, usługi lub robo-

ty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, zamawiający wskazuje 

w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub za-

proszeniu do składania ofert.  

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze roz-

porządzenia, rodzaje dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich dokumenty te mogą być skła-

dane, mając na uwadze, że potwierdzeniem 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia może być zamiast 

dokumentu również oświadczenie złożone 

przed właściwym organem oraz że potwier-

dzeniem niekaralności wykonawcy może być 

w szczególności informacja z Krajowego Re-

jestru Karnego, a potwierdzeniem, że ofero-

wane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
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odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego może być w szczególności 

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości, a także że formy dokumentów 

powinny umożliwiać udzielanie zamówień 

również drogą elektroniczną.”; 

18) w art. 26 uchyla się ust. 4; 

19) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przeka-

zują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pi-

semnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

2.  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazu-

ją oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocz-

nie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze do-

puszczalna jest forma pisemna, z zastrzeże-

niem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu 

o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu przekazywane 

faksem były potwierdzane pisemnie lub 

w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecz-

nym podpisem elektronicznym weryfikowa-

nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 
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5. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszcze-

nie do udziału w postępowaniu może być 

przekazana telefonicznie. Wniosek uważa się 

za złożony w terminie, jeżeli przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu został on wysłany 

pisemnie zamawiającemu.”; 

20) uchyla się art. 28; 

21) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pocho-

dzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może 

opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecz-

nie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towa-

rzyszą wyrazy „lub równoważne”.”; 

22) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 

za pomocą cech technicznych i jakościowych, 

przy przestrzeganiu Polskich Norm przeno-

szących europejskie normy zharmonizowane 

lub norm innych państw członkowskich Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego przeno-

szących te normy. 

2. W przypadku braku Polskich Norm przeno-

szących europejskie normy zharmonizowane 

lub norm innych państw członkowskich Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego przeno-

szących te normy uwzględnia się w kolejno-

ści: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 

2)  wspólne specyfikacje techniczne; 
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3)  normy międzynarodowe; 

4)  inne techniczne systemy odniesienia usta-

nowione przez europejskie organy norma-

lizacyjne. 

3. W przypadku braku Polskich Norm przeno-

szących europejskie normy zharmonizowane 

lub norm innych państw członkowskich Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego przeno-

szących 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 równo-

ważne opisywanym. 

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiąza-

nia równoważne do opisanych przez zama-

wiającego, jest obowiązany wykazać, że ofe-

rowane przez niego dostawy, usługi lub robo-

ty budowlane spełniają wymagania określone 

przez zamawiającego.  

6. Zamawiający może odstąpić od opisywania 

przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny 

opis przedmiotu zamówienia poprzez wska-

zanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania 
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te mogą obejmować opis oddziaływania na 

środowisko. 

7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się 

nazwy i kody określone we Wspólnym Słow-

niku Zamówień.”; 

23) w art. 32: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamó-

wień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, przy usta-

laniu wartości zamówienia uwzględnia się war-

tość zamówień uzupełniających.”, 

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest 

łączna wartość zamówień objętych tym syste-

mem, których zamawiający zamierza udzielić 

w okresie trwania dynamicznego systemu zaku-

pów. 

  7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość 

zamówień, których zamawiający zamierza udzie-

lić w okresie trwania umowy ramowej.”; 

24) w art. 34: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na 

usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 

jest łączna wartość zamówień tego samego ro-

dzaju: 

1) udzielonych w terminie poprzednich 12 mie-

sięcy lub w poprzednim roku budżetowym, 

z uwzględnieniem zmian ilościowych zama-

wianych usług lub dostaw oraz prognozowa-

nego na dany rok średniorocznego wskaźnika 
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cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogó-

łem, albo 

2) których zamawiający zamierza udzielić w ter-

minie 12 miesięcy następujących po pierw-

szej usłudze lub dostawie.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 

1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest 

wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 

miesięcy wykonywania zamówienia; 

2) oznaczony: 

a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 

zamówienia jest wartość ustalona z uwz-

ględnieniem okresu jego trwania; 

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamó-

wienia jest wartość ustalona z uwzględ-

nieniem okresu jego trwania wraz z warto-

ścią końcową przedmiotu umowy w spra-

wie zamówienia publicznego.”; 

25) art. 36 otrzymuje brzmienie:  

„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) opis warunków udziału w postępowaniu 

oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków; 

6) informację o oświadczeniach i dokumen-

tach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
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w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu; 

7) informacje o sposobie porozumiewania się 

zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, 

wskazanie osób uprawnionych do poro-

zumiewania się z wykonawcami; 

8) wymagania dotyczące wadium; 

9) termin związania ofertą; 

10) opis sposobu przygotowywania ofert; 

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia 

ofert; 

12) opis sposobu obliczenia ceny; 

13) opis kryteriów, którymi zamawiający bę-

dzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert;  

14) informacje o formalnościach, jakie powin-

ny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamó-

wienia publicznego; 

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia na-

leżytego wykonania umowy; 

16) istotne dla stron postanowienia, które zo-

staną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publiczne-

go, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na ta-

kich warunkach; 
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17) pouczenie o środkach ochrony prawnej 

przysługujących wykonawcy w toku po-

stępowania o udzielenie zamówienia. 

  2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stano-

wią inaczej, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia zawiera również: 

1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiają-

cy dopuszcza składanie ofert częścio-

wych; 

2) maksymalną liczbę wykonawców, z któ-

rymi zamawiający zawrze umowę ramo-

wą, jeżeli  zamawiający przewiduje za-

warcie umowy ramowej; 

3) informację o przewidywanych zamówie-

niach uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 

pkt 3, oraz okoliczności, po których zaist-

nieniu będą one udzielane, jeżeli zama-

wiający przewiduje udzielenie takich za-

mówień; 

4) opis sposobu przedstawiania ofert warian-

towych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, je-

żeli zamawiający dopuszcza ich składa-

nie; 

5) adres poczty elektronicznej lub strony in-

ternetowej zamawiającego, jeżeli zama-

wiający dopuszcza porozumiewanie się 

drogą elektroniczną; 

6) informacje dotyczące walut obcych, w ja-

kich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, je-
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żeli zamawiający przewiduje rozliczenia 

w walutach obcych; 

7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję 

elektroniczną: 

a) informację o przewidywanym wyborze 

oferty najkorzystniejszej z zastosowa-

niem aukcji elektronicznej, 

b) wymagania dotyczące rejestracji 

i identyfikacji wykonawców, w tym 

wymagania techniczne urządzeń in-

formatycznych,  

c)  informację, które spośród kryteriów 

oceny ofert będą stosowane w toku 

aukcji elektronicznej; 

8) wysokość zwrotu kosztów udziału w po-

stępowaniu, jeżeli zamawiający przewidu-

je ich zwrot. 

  3. W postępowaniach, w których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowarto-

ści kwoty 60 000 euro, specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia może nie zawierać in-

formacji, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 15.  

 4. Zamawiający żąda wskazania przez wyko-

nawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonaw-

com, a także  może zwrócić się o podanie 

nazw (firm) proponowanych podwykonawców. 

 5. Zamawiający może określić w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, która część 

zamówienia nie może być powierzona pod-

wykonawcom.”; 
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26) w art. 37 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 

i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istot-

nych warunków zamówienia na własnej stronie in-

ternetowej.”; 

27) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiają-

cego o wyjaśnienie treści specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia. Zamawiający 

jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyja-

śnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 

mniej niż 6 dni przed terminem składania 

ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego 

oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi 

pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na 

mniej niż 4 dni przed terminem składania 

ofert. 

 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zama-

wiający przekazuje jednocześnie wszystkim 

wykonawcom, którym doręczono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujaw-

niania źródła zapytania, a także zamieszcza 

na własnej stronie internetowej, jeżeli specyfi-

kacja jest udostępniana na tej stronie. 

 3. Zamawiający może zwołać zebranie wszyst-

kich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpli-

wości dotyczących treści specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia; w takim przy-

padku sporządza informację zawierającą 

zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnie-

nie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, 

bez wskazywania źródeł zapytań. Informację 
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z zebrania doręcza się niezwłocznie wyko-

nawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia. 

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfiko-

wać treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfi-

kację przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfika-

cję istotnych warunków zamówienia, a także 

zamieszcza się na stronie internetowej za-

mawiającego, jeżeli specyfikacja jest udo-

stępniana na tej stronie. 

 5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia nie może dotyczyć kryte-

riów oceny ofert, a także warunków udziału w 

postępowaniu oraz sposobu oceny ich speł-

niania, chyba że jest dokonywana w wyniku 

wyroku: 

1) zespołu arbitrów; 

2) sądu okręgowego, o którym mowa 

w art. 195 ust. 1, o ile wniesiono skargę na 

wyrok zespołu arbitrów – jeżeli wartość 

zamówienia dla robót budowlanych prze-

kracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub 

usług – 10 000 000 euro. 

 6. Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specy-

fikacji istotnych warunków zamówienia nie-

zbędny jest dodatkowy czas na wprowadze-

nie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość 
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zamówienia przekracza kwoty określone 

w przepisach rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 11 ust. 8, termin przedłuża się 

o co najmniej 7 dni.  

 7. O przedłużeniu terminu składania ofert za-

mawiający niezwłocznie zawiadamia wszyst-

kich wykonawców, którym przekazano specy-

fikację istotnych warunków zamówienia, 

a także zamieszcza tę informację na własnej 

stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na tej stronie.”; 

28) w art. 40 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2.  Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a nie 

przekracza kwot określonych w przepisach rozpo-

rządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, 

zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu 

Prezesowi Urzędu. 

  3.  Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty okre-

ślone w przepisach rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje 

ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Pu-

blikacji Wspólnot Europejskich. 

  4.  Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi  

– 10 000 000 euro, zamawiający zamieszcza ogło-

szenie o zamówieniu również w dzienniku lub cza-

sopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.”; 
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29) w art. 41: 

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia oraz jej cenę, jeżeli 

jej udostępnienie jest odpłatne, a także adres 

własnej strony internetowej, na której jest udo-

stępniana specyfikacja istotnych warunków za-

mówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na 

tej stronie; 

  4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 

składania ofert częściowych;”, 

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 12-14 w brzmieniu: 

„12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 

 13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicz-

nego systemu zakupów  wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone do-

datkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów; 

 14) informację o przewidywanym wyborze oferty naj-

korzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektro-

nicznej wraz z adresem strony internetowej, na 

której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.”; 

30) w art. 43: 

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a nie 

przekracza kwot określonych w przepisach roz-

porządzenia wydanego na podstawie art. 11 

ust. 8, termin składania ofert nie może być krót-
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szy niż 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu Prezesowi Urzędu. 

 3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty 

określone w przepisach rozporządzenia wydane-

go na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania 

ofert nie może być krótszy niż: 

1) 45 dni – od dnia przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną 

za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) 52 dni – od dnia przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, w inny sposób. 

 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, zama-

wiający może wyznaczyć termin składania ofert 

nie krótszy niż 37 dni, jeżeli informacja o tym 

zamówieniu została zawarta we wstępnym ogło-

szeniu informacyjnym dotyczącym zamówień 

planowanych w terminie 12 miesięcy, przekaza-

nym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co 

najmniej na 52 dni przed dniem przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich.”, 

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Zamawiający może wyznaczyć terminy, o których 

mowa w ust. 2-4, krótsze o 5 dni, jeżeli udostęp-

nia specyfikację istotnych warunków zamówienia 

na własnej stronie internetowej od dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 
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 6.  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, 

jeżeli z przyczyn leżących po stronie zamawiają-

cego wykonawca otrzymał specyfikację istotnych 

warunków zamówienia na mniej niż 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert. O przedłużeniu 

terminu składania ofert zamawiający niezwłocz-

nie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, a także zamieszcza tę informację 

na własnej stronie internetowej, jeżeli specyfika-

cja jest udostępniana na tej stronie.”; 

31) w art. 45 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert czę-

ściowych lub udziela zamówienia w częściach, okre-

śla kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 

stosuje się odpowiednio.”; 

32) w art. 48 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średni-

kiem i dodaje się pkt 12-14 w brzmieniu: 

„12) adres strony internetowej, na której jest udostęp-

niana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie; 

 13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 

 14)  informację o przewidywanym wyborze oferty najko-

rzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

wraz z adresem strony internetowej, na której bę-

dzie prowadzona aukcja elektroniczna.”; 

33) w art. 49 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a nie 

przekracza kwot określonych w przepisach rozpo-

rządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, ter-
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min składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż: 

1) 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o za-

mówieniu Prezesowi Urzędu, drogą elektro-

niczną za pomocą formularza umieszczonego 

na stronie internetowej Urzędu; 

2) 37 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o za-

mówieniu Prezesowi Urzędu, w inny sposób. 

 3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty okre-

ślone w przepisach rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 11 ust. 8, termin składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczo-

nym nie może być krótszy niż: 

1) 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o za-

mówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną za 

pomocą formularza umieszczonego na stronie in-

ternetowej określonej w dyrektywie; 

2) 37 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o za-

mówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, w inny sposób. 

 4.  Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówie-

nia, zamawiający może, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 2 i 3, wyznaczyć krótszy termin składa-

nia wniosków o dopuszczenie do udziału w przetar-

gu ograniczonym, jednak nie krótszy niż: 

1) 10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o za-

mówieniu Prezesowi Urzędu drogą elektroniczną 

za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

internetowej Urzędu albo Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektro-
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niczną za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o za-

mówieniu Prezesowi Urzędu lub Urzędowi Ofi-

cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w in-

ny sposób.”; 

34) w art. 51: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a.  O wynikach oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnia-

nia tych warunków, zamawiający niezwłocznie in-

formuje wykonawców, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wa-

runki udziału w postępowaniu, jest większa niż 

określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza 

do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali 

najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wy-

konawcę niezaproszonego do składania ofert 

traktuje się jak wykluczonego z postępowania  

o udzielenie zamówienia.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zama-

wiający przekazuje wykonawcy specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje 

dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia o za-

mówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów 

art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się.”; 

35) w art. 52: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Jeżeli wartość zamówienia przekracza: 
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1) wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

60 000 euro, a nie przekracza kwot określo-

nych w przepisach rozporządzenia wydanego 

na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania 

ofert nie może być krótszy niż 26 dni od dnia 

przekazania zaproszenia do składania ofert; 

2) kwoty określone w przepisach rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, termin 

składania ofert nie może być krótszy niż 

40 dni od dnia przekazania zaproszenia do 

składania ofert. 

 3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za-

mawiający może wyznaczyć termin składania 

ofert nie krótszy niż 36 dni, jeżeli informacja 

o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym 

ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień 

planowanych w terminie 12 miesięcy, przekaza-

nym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co 

najmniej na 52 dni przed dniem przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zamawiający może wyznaczyć terminy, o których 

mowa w ust. 2, krótsze o 5 dni, jeżeli udostępnia 

specyfikację istotnych warunków zamówienia na 

własnej stronie internetowej od dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej do upływu terminu składania ofert.”; 
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36) w dziale II w rozdziale 3: 

a) oddział 3 otrzymuje brzmienie:  

„Oddział 3 

Negocjacje z ogłoszeniem 

Art. 54.  Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia 

zamówienia, w którym, po publicznym ogło-

szeniu o zamówieniu, zamawiający zapra-

sza wykonawców dopuszczonych do udzia-

łu w postępowaniu do składania ofert wstęp-

nych niezawierających ceny, prowadzi ne-

gocjacje, a następnie zaprasza do składania 

ofert. 

Art. 55. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia 

w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli 

zachodzi co najmniej jedna z następują-

cych okoliczności: 

1) w postępowaniu prowadzonym uprzed-

nio w trybie przetargu nieograniczone-

go, przetargu ograniczonego albo dia-

logu konkurencyjnego wszystkie oferty 

zostały odrzucone, a pierwotne warun-

ki zamówienia nie zostały w istotny 

sposób zmienione; 

2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charak-

ter dostaw, usług lub robót budowla-

nych lub związane z nimi ryzyko unie-

możliwia wcześniejsze dokonanie ich 

wyceny; 

3) nie można z góry określić szczegóło-

wych cech zamawianych usług w taki 

sposób, aby umożliwić wybór najko-

rzystniejszej oferty w trybie przetargu 
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nieograniczonego lub przetargu ogra-

niczonego; 

4) przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane prowadzone wyłącznie 

w celach badawczych, doświadczal-

nych lub rozwojowych, a nie w celu 

zapewnienia zysku lub pokrycia ponie-

sionych kosztów badań lub rozwoju; 

5) wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 60 000 euro.  

2.  Jeżeli wartość zamówienia na roboty bu-

dowlane przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 20 000 000 euro, 

a na dostawy lub usługi – 10 000 000 eu-

ro, zastosowanie trybu negocjacji z ogło-

szeniem wymaga uprzedniej zgody Pre-

zesa Urzędu, wyrażonej w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Art. 56. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie ne-

gocjacji 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 odpowied-

nio. 

Art. 57. 1. O wynikach oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i otrzymanych 

ocenach spełniania tych warunków, za-

mawiający niezwłocznie informuje wyko-

nawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu. 

 35



2.  Zamawiający zaprasza do składania ofert 

wstępnych wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w licz-

bie, określonej w ogłoszeniu, zapewniają-

cej konkurencję, nie mniejszej niż 5, a je-

żeli wartość zamówienia na roboty budow-

lane przekracza wyrażoną w złotych rów-

nowartość kwoty 20 000 000 euro, a na 

dostawy lub usługi – 10 000 000 euro, nie 

mniejszej niż 7. Przepisy art. 82-84, art. 89 

ust. 1 pkt 1-3, 5, 8 i ust. 2 oraz art. 93 

ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2-4 stosuje się od-

powiednio. 

3.  Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnia-

ją warunki udziału w postępowaniu, jest 

większa niż określona w ogłoszeniu, za-

mawiający zaprasza do składania ofert 

wstępnych wykonawców, którzy otrzymali 

najwyższą ocenę spełniania tych warun-

ków. Wykonawcę niezaproszonego do 

składania ofert wstępnych traktuje się jak 

wykluczonego z postępowania o udziele-

nie zamówienia. 

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnia-

ją warunki udziału w postępowaniu, jest 

mniejsza niż określona w ogłoszeniu, za-

mawiający zaprasza do składania ofert 

wstępnych wszystkich wykonawców speł-

niających te warunki. 

5.  Wraz z zaproszeniem do składania ofert 

wstępnych zamawiający przekazuje spe-

cyfikację istotnych warunków zamówienia. 
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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 na przygotowanie i złożenie 

oferty wstępnej, z tym, że termin ten nie 

może być krótszy niż 10 dni od dnia prze-

kazania zaproszenia do składania ofert 

wstępnych. 

Art. 58. 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty wstępne niepodlegające odrzuce-

niu, wskazując dzień i miejsce opubliko-

wania ogłoszenia o zamówieniu.  

2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu 

doprecyzowania lub uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia lub warunków 

umowy w sprawie zamówienia publiczne-

go. 

3. Prowadzone negocjacje mają charakter 

poufny. Żadna ze stron nie może bez zgo-

dy drugiej strony ujawnić informacji tech-

nicznych i handlowych związanych z ne-

gocjacjami.  

4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i infor-

macje, a także dokumenty związane z ne-

gocjacjami są przekazywane wykonaw-

com na równych zasadach. 

Art. 59. 1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający 

może doprecyzować lub uzupełnić specy-

fikację istotnych warunków zamówienia, 
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wyłącznie w zakresie, w jakim była ona 

przedmiotem negocjacji.  

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, nie może 

prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu 

zamówienia lub pierwotnych warunków 

zamówienia.  

Art. 60.  1. Zamawiający zaprasza wykonawców, 

z którymi prowadził negocjacje, do skła-

dania 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 niezbędne-

go na przygotowanie i złożenie oferty, 

z tym że termin ten nie może być krótszy 

niż 10 dni od dnia przekazania zaprosze-

nia do składania ofert. 

4. W przypadku gdy zamawiający dokonał 

zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1, 

wraz z zaproszeniem, o którym mowa 

w ust. 1, przekazuje specyfikację istotnych 

warunków zamówienia lub zamieszcza ją 

na własnej stronie internetowej, jeżeli spe-

cyfikacja jest udostępniana na tej stronie.”, 
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b)  po oddziale 3 dodaje się oddział 3a w brzmieniu: 

„Oddział 3a 

Dialog konkurencyjny 

Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia za-

mówienia, w którym po publicznym ogło-

szeniu o zamówieniu, zamawiający prowa-

dzi z wybranymi przez siebie wykonawcami 

dialog, a następnie zaprasza ich do składa-

nia ofert.  

Art. 60b. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia 

w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli 

zachodzą łącznie następujące okoliczno-

ści: 

1) nie jest możliwe udzielenie zamówie-

nia w trybie przetargu nieograniczo-

nego lub przetargu ograniczonego ze 

względu na szczególnie złożony cha-

rakter zamówienia, w szczególności 

gdy nie jest możliwe opisanie przed-

miotu zamówienia zgodnie z art. 30 

i 31 lub obiektywne określenie uwa-

runkowań prawnych lub finansowych 

wykonania zamówienia; 

2) cena nie jest jedynym kryterium wybo-

ru najkorzystniejszej oferty. 

 2. Jeżeli wartość zamówienia na roboty bu-

dowlane przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 20 000 000 euro, 

a na dostawy lub usługi – 10 000 000 eu-

ro, zastosowanie trybu dialogu konkuren-

cyjnego wymaga uzyskania uprzedniej 
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zgody Prezesa Urzędu, wyrażonej w dro-

dze decyzji administracyjnej. 

Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie dia-

logu konkurencyjnego przepisy art. 40 

i art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio, 

z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera 

również opis potrzeb i wymagań zamawia-

jącego określonych w sposób umożliwia-

jący przygotowanie się wykonawców do 

udziału w dialogu lub informację o sposo-

bie uzyskania tego opisu.  

 2.  Do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w dialogu przepisy art. 49 i 50 

stosuje się odpowiednio.  

Art. 60d. 1. O wynikach oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i otrzymanych 

ocenach spełniania tych warunków, za-

mawiający niezwłocznie informuje wyko-

nawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. Zamawiający zaprasza do dialogu wyko-

nawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, w liczbie, określonej 

w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniają-

cej konkurencję, nie mniejszej niż 5, a je-

żeli wartość zamówienia na roboty budow-

lane przekracza wyrażoną w złotych rów-

nowartość kwoty 20 000 000 euro, a na 

dostawy lub usługi – 10 000 000 euro, nie 

mniejszej niż 7. 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnia-

ją warunki udziału w postępowaniu, jest 

większa niż określona w ogłoszeniu, za-
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mawiający zaprasza do dialogu wykonaw-

ców, którzy otrzymali najwyższą ocenę 

spełniania tych warunków. Wykonawcę 

niezaproszonego do dialogu traktuje się 

jak wykluczonego z postępowania.  

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnia-

ją warunki udziału w postępowaniu, jest 

mniejsza niż określona w ogłoszeniu, za-

mawiający zaprasza do dialogu wszyst-

kich wykonawców spełniających te warun-

ki. 

5. Zaproszenie do dialogu zawiera co naj-

mniej: 

1) informację o dniu i miejscu opubliko-

wania ogłoszenia o zamówieniu; 

2) opis potrzeb i wymagań zamawiające-

go określonych w sposób umożliwiają-

cy przygotowanie się wykonawców do 

udziału w dialogu lub informację o spo-

sobie uzyskania tego opisu; 

3) informację o miejscu i terminie rozpo-

częcia dialogu.  

6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i infor-

macje, a także dokumenty związane z dia-

logiem są przekazywane wykonawcom na 

równych zasadach.  

7. Prowadzony dialog ma charakter poufny 

i może dotyczyć wszelkich aspektów za-

mówienia. Żadna ze stron nie może bez 

zgody drugiej strony ujawnić informacji 

technicznych i handlowych związanych 

z dialogiem.  
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Art. 60e. 1. Zamawiający prowadzi dialog do momen-

tu, gdy jest w stanie określić, w wyniku po-

równania rozwiązań proponowanych przez 

wykonawców, o ile jest to konieczne, roz-

wiązanie lub rozwiązania najbardziej speł-

niające jego potrzeby. O zakończeniu dia-

logu zamawiający niezwłocznie informuje 

uczestniczących w nim wykonawców.  

 2. Zamawiający może przed zaproszeniem 

do składania ofert dokonać zmiany będą-

cych przedmiotem dialogu wymagań tech-

nicznych i jakościowych dotyczących 

przedmiotu zamówienia. 

 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, 

opierających się na rozwiązaniach przed-

stawionych podczas dialogu, zamawiający 

przekazuje specyfikację istotnych warun-

ków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 

pkt 5 i 6 nie stosuje się. 

 4. Zamawiający wyznacza termin składania 

ofert z uwzględnieniem czasu niezbędne-

go na przygotowanie i złożenie oferty, 

z tym że termin ten nie może być krótszy 

niż 10 dni od dnia przekazania zaprosze-

nia do składania ofert. Przepisy art. 45 i 46 

stosuje się.”;  

37) w art. 62: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w try-

bie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o do-

puszczenie do udziału w postępowaniu, nie zo-
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stały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta-

ły 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;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3.  Przed wszczęciem postępowania w trybie nego-

cjacji bez ogłoszenia na podstawie ust. 1 pkt 1, 

jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty 

określone w przepisach rozporządzenia wydane-

go na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający jest 

obowiązany przekazać Komisji Europejskiej in-

formację o unieważnieniu postępowania, o ile 

Komisja Europejska wystąpi o jej przekazanie.”; 

38) art. 65 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 

ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się od-

powiednio.”; 

39) w art. 67: 

a) w ust. 1: 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa 

w art. 110, w którym nagrodą było zaprosze-

nie do negocjacji w trybie zamówienia z wol-

nej ręki autora wybranej pracy konkursowej;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w prowadzonych kolejno postępowaniach 

o udzielenie zamówienia, z których co naj-

mniej jedno prowadzone było w trybie prze-
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targu nieograniczonego albo przetargu ogra-

niczonego, nie wpłynął żaden wniosek o do-

puszczenie do udziału w postępowaniu, nie 

zostały złożone żadne oferty lub wszystkie 

oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2, a pierwotne warunki zamówienia 

nie zostały w istotny sposób zmienione;”, 

 – w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 8-10 w brzmieniu: 

„8) możliwe jest udzielenie zamówienia na do-

stawy na szczególnie korzystnych warunkach 

w związku z likwidacją działalności innego 

podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym al-

bo upadłościowym; 

 9)  zamówienie na dostawy jest dokonywane na 

giełdzie towarowej, w rozumieniu przepisów 

o giełdach towarowych, w tym na giełdzie to-

warowej innych państw członkowskich Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego; 

  10) zamówienie jest udzielane przez placówkę 

zagraniczną w rozumieniu przepisów o służ-

bie zagranicznej, a jego wartość nie przekra-

cza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

60 000 euro.”,  

b) ust. 3 otrzymuje  brzmienie: 

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku za-

mówień udzielanych na podstawie ust. 1: 

1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: 

a) dostawy wody za pomocą sieci wodocią-

gowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 

kanalizacyjnej, 
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b) dostawy energii elektrycznej z sieci elek-

troenergetycznej, 

c) dostawy gazu z sieci gazowej, 

d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

e) powszechne usługi pocztowe w rozumie-

niu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  

– Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1188, z późn. zm.5)), 

f) usługi przesyłowe energii elektrycznej, 

ciepła i paliw gazowych; 

2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki ze-

wnętrzne, którego nie można było przewi-

dzieć z pewnością, w szczególności zagraża-

jącego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi 

lub grożącego powstaniem szkody w znacz-

nych rozmiarach; 

3) pkt 8 i 9.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Decyzję o wszczęciu postępowania w przypadku 

zamówień, o których mowa w ust. 3 pkt 2,  po-

dejmuje zamawiający i niezwłocznie zawiadamia 

o tym Prezesa Urzędu, podając wartość i przed-

miot zamówienia oraz uzasadnienie faktyczne 

i prawne.”; 

40) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68. 1.  Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawia-

jący przekazuje informacje niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania. Przepisy 

art. 36 ust. 1 pkt 1-7, pkt 15-17  i ust. 2 pkt 5 

i 6 stosuje się odpowiednio. 
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2. Najpóźniej z zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wykonawca składa 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 60 000 euro, również dokumenty po-

twierdzające spełnianie tych warunków. Prze-

pis art. 25 stosuje się odpowiednio.”; 

41) w art. 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający 

przesyła specyfikację istotnych warunków zamówie-

nia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.”; 

42) w dziale II w rozdziale 3 tytuł oddziału 7 otrzymuje 

brzmienie: „Licytacja elektroniczna”; 

43) użyty w art. 74-81 w różnym przypadku wyraz „aukcja” 

zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem 

„licytacja”; 

44) w art. 85 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budow-

lanych przekracza wyrażoną w złotych równowar-

tość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług 

– 10 000 000 euro;”; 

45) w art. 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu nie można zapoznać się przed upły-

wem terminu ich składania, a z zawartością ofert 

przed upływem terminu ich otwarcia.”; 

46) w art. 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żą-

dać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, w tym treści dokumentów potwier-

dzających spełnianie warunków udziału w postępo-
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waniu. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, doko-

nywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Przepis 

stosuje się odpowiednio do wniosków o dopuszcze-

nie do udziału w postępowaniu.”; 

47) w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

wykonawców, których oferty zostały odrzucone, 

o odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie fak-

tyczne i prawne.”; 

48) w art. 90: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się pisemnie do wykonawcy 

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty 

określone w przepisach rozporządzenia wydane-

go na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający za-

wiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Euro-

pejską o odrzuceniu ofert, które według zama-

wiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu 

udzielenia pomocy publicznej niezgodnej z pra-

wem w rozumieniu przepisów o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”; 

49) w art. 91 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, 
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zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym na-

byciu 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.”; 

50) po art. 91 dodaje się art. 91a-91c w brzmieniu: 

„Art. 91a.  1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w try-

bie przetargu nieograniczonego, przetargu 

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem 

na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawia-

jący, po dokonaniu oceny ofert, w celu wy-

boru 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, a także jeżeli podawana 

w ofercie cena nie jest ceną ryczałtową.  

   3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektro-

nicznej są wyłącznie kryteria określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia, umożliwiające automatyczną ocenę 

oferty bez ingerencji zamawiającego, wska-

zane spośród kryteriów, na podstawie któ-

rych dokonano oceny ofert przed otwarciem 

aukcji elektronicznej.  

   4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.  

 Art. 91b. 1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną 

do udziału w aukcji elektronicznej wszyst-
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kich wykonawców, którzy złożyli oferty nie-

podlegające 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. 

   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 elektro-

nicznej powinien obejmować przeliczanie 

postąpień na punktową ocenę oferty, 

z uwzględnieniem punktacji otrzymanej 

przed otwarciem aukcji elektronicznej. 

 Art. 91c.  1. W toku aukcji wykonawcy za pomocą formu-

larza umieszczonego na stronie interneto-

wej, umożliwiającego wprowadzenie nie-

zbędnych danych w trybie bezpośredniego 

połączenia z tą stroną, składają kolejne ko-

rzystniejsze postąpienia, podlegające auto-

matycznej 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, skła-

da się opatrzone bezpiecznym podpisem 
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elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.   

   3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na 

bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy in-

formację o pozycji złożonej przez niego ofer-

ty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji 

najkorzystniejszej oferty. Do momentu za-

mknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia 

się informacji umożliwiających identyfikację 

wykonawców. 

   4. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w za-

kresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofer-

tę 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.”; 

51) art. 92 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 92.  1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zama-

wiający zawiadamia niezwłocznie wykonaw-

ców, którzy złożyli oferty niepodlegające od-

rzuceniu, a jeżeli wartość zamówienia prze-

kracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 60 000 euro – również Prezesa Urzę-

du, za pomocą formularza umieszczonego 

na stronie internetowej Urzędu, podając na-

zwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wybo-

ru. 

   2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w ust.1, również na własnej 

stronie internetowej, jeżeli taką posiada, 
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oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie.”;  

52) w art. 93: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji 

elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski 

o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicz-

nej albo nie zostały złożone oferty przez co naj-

mniej dwóch wykonawców niepodlegających wy-

kluczeniu;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie za-

mówienia zamawiający zawiadamia równocze-

śnie 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.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający na wnio-

sek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 

zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 

postępowania.”;   

53) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówie-

nia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabez-

pieczenia należytego wykonania umowy, zamawia-
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jący może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponow-

nej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1.”; 

54) art. 95 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 95. 1. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ra-

mowej przekracza wyrażoną w złotych rów-

nowartość kwoty 60 000 euro, a nie przekra-

cza kwot określonych w przepisach rozporzą-

dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, 

zamawiający niezwłocznie po zawarciu umo-

wy w sprawie zamówienia publicznego albo 

umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie 

o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu. 

2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ra-

mowej przekracza kwoty określone w prze-

pisach rozporządzenia wydanego na podsta-

wie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

albo umowy ramowej, zamawiający przekazu-

je ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzę-

dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-

skich. 

3. Zamawiający nie przekazuje ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienia  

udziela się na podstawie  umowy ramowej. 

4. W przypadku udzielania zamówień objętych 

dynamicznym systemem zakupów zamawia-

jący może odstąpić od przekazywania ogło-

szeń zgodnie z ust. 1 lub 2 i przekazywać 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia raz na 3 

miesiące.”; 
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55) w art. 96: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącz-

niki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnie-

niu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 

od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu po upływie terminu 

ich składania.”, 

c) uchyla się ust. 4; 

56) w art. 98: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo-

rządzenia, zakres informacji zawartych w spra-

wozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywa-

nia, 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 zastoso-

wania, a jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro 

dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla 

dostaw lub usług – także sposób wykonania za-

mówień.”; 
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57) dział III otrzymuje brzmienie: 

„DZIAŁ III 

Przepisy szczególne 

Rozdział 1 

Umowy ramowe 

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po 

przeprowadzeniu postępowania, stosując odpo-

wiednio przepisy dotyczące udzielania zamówie-

nia w trybie przetargu nieograniczonego, prze-

targu ograniczonego lub negocjacji z ogłosze-

niem.  

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 za-

warta na okres dłuższy. 

 2. Zawarcie umowy ramowej na okres dłuższy 

niż 4 lata wymaga uzyskania uprzedniej 

zgody Prezesa Urzędu wyrażonej w drodze 

decyzji administracyjnej. 

  3. Umowę ramową zawiera się z: 

1) jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn 

technicznych lub organizacyjnych za-

warcie umowy z większą liczbą wyko-

nawców byłoby dla zamawiającego nie-

korzystne; 

2) co najmniej trzema wykonawcami, chyba 

że oferty niepodlegające odrzuceniu zło-

żyło mniej wykonawców. 

  4. Zamawiający nie może wykorzystywać 

umowy ramowej do ograniczania konkuren-

cji. 
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Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego 

przedmiot jest objęty umową ramową w try-

bie: 

1) zamówienia z wolnej ręki – jeżeli zawarł 

umowę ramową tylko z jednym wyko-

nawcą; przepisów art. 67 ust. 1 i 2 nie 

stosuje się; 

2) negocjacji bez ogłoszenia – jeżeli za-

warł umowę ramową z więcej niż jed-

nym wykonawcą.  

  2.  Udzielając zamówienia, o którym mowa 

w ust. 1, zamawiający może dokonać zmia-

ny warunków zamówienia w stosunku do 

określonych w umowie ramowej, o ile zmia-

na ta nie jest istotna. Zamawiający nie może 

dokonać zmiany kryteriów oceny ofert okre-

ślonych w umowie ramowej. 

  3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

zamawiający zaprasza do składania ofert 

wyłącznie wykonawców, z którymi zawarł 

umowę ramową. Przepisu art. 62 i 63 nie 

stosuje się. 

  4. Do zamówień, których przedmiot objęty jest 

umową ramową przepisów art. 26, art. 167 

ust. 2 i 3 oraz art. 177 i 178 nie stosuje się. 

Rozdział 2 

Dynamiczny system zakupów 

Art. 102. 1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny 

system zakupów oraz udzielać zamówień 

objętych tym systemem, stosując odpo-

wiednio przepisy dotyczące udzielania za-

mówienia w trybie przetargu nieograniczo-
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nego, o ile 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 szcze-

gólny interes zamawiającego system może 

być ustanowiony na okres dłuższy. 

  3. Ustanowienie dynamicznego systemu zaku-

pów na okres dłuższy niż 4 lata wymaga 

uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzę-

du wyrażonej w drodze decyzji administra-

cyjnej. 

  4. Zamawiający nie może wykorzystywać dy-

namicznego systemu zakupów do ograni-

czania konkurencji.  

Art. 103. 1. W postępowaniu prowadzonym w celu usta-

nowienia dynamicznego systemu zakupów 

oraz w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia objętego dynamicznym systemem 

zakupów zamawiający i wykonawcy przeka-

zują oświadczenia, dokumenty, wnioski, 

zawiadomienia, zaproszenia i inne informa-

cje drogą elektroniczną. 

  2. W postępowaniach, o których mowa 

w ust. 1, oferty składa się, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej, opa-

trzone bezpiecznym podpisem elektronicz-

nym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

  3. Ogłoszenia przekazuje się Prezesowi Urzę-

du drogą elektroniczną za pomocą formula-

rza umieszczonego na stronie internetowej 
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Urzędu, a Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną 

za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej określonej w dyrekty-

wie. 

Art. 104. 1. Od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

zamawiający udostępnia na stronie interne-

towej specyfikację istotnych warunków za-

mówienia oraz informacje dotyczące dyna-

micznego systemu zakupów, w szczególno-

ści: 

1) określenie przedmiotu zamówień obję-

tych dynamicznym systemem zakupów;  

2) czas trwania dynamicznego systemu za-

kupów; 

3) przewidywane terminy dokonywania za-

mówień; 

4) wymagania techniczne dotyczące urzą-

dzeń teleinformatycznych niezbędnych 

do porozumiewania się zamawiającego 

z wykonawcami, w tym przesyłania ofert. 

  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówie-

nia oraz informacje, o których mowa 

w ust. 1, są dostępne na stronie interneto-

wej przez cały okres trwania dynamicznego 

systemu zakupów. 

Art. 105. 1. W celu dopuszczenia do udziału w dyna-

micznym systemie zakupów wykonawcy 

mogą składać oferty, zwane dalej „ofertami 

orientacyjnymi”, przez cały okres trwania 
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dynamicznego systemu zakupów. Przepi-

sów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz 

art. 83-86 nie stosuje się. 

  2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca skła-

da oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawia-

jący żąda dokumentów potwierdzających 

spełnienie tych warunków również te doku-

menty. 

  3. Oferta orientacyjna może być w każdym 

czasie uaktualniona poprzez złożenie nowej 

oferty orientacyjnej. W przypadku uaktual-

niania oferty orientacyjnej przepisu ust. 2 

nie stosuje się. 

  4. Zamawiający dokonuje oceny oferty orien-

tacyjnej w terminie nie dłuższym niż 15 dni 

od dnia jej otrzymania. 

  5. Zamawiający informuje niezwłocznie wyko-

nawcę o dopuszczeniu do udziału w dyna-

micznym systemie zakupów albo o odmowie 

dopuszczenia, podając uzasadnienie fak-

tyczne i prawne. 

  6. Zamawiający może przedłużyć termin, 

o którym mowa w ust. 4, z tym że w okresie 

przedłużenia nie może wszcząć postępo-

wania o udzielenie zamówienia objętego 

dynamicznym systemem zakupów.  

Art. 106. 1. Przed wszczęciem postępowania o udziele-

nie zamówienia objętego dynamicznym sys-

temem zakupów zamawiający zamieszcza 

na własnej stronie internetowej uproszczone 
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ogłoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 

ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

  2. Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu za-

wiera co najmniej: 

1) dzień i miejsce opublikowania ogłosze-

nia o zamówieniu dotyczącego ustano-

wienia 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 wa-

runków zamówienia oraz informacje, 

o których mowa w art. 104 ust. 1; 

5) termin składania ofert orientacyjnych. 

  3. Zamawiający może, przed publikacją 

uproszczonego ogłoszenia, zmodyfikować 

treść specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia. O dokonanej modyfikacji zama-

wiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców dopuszczonych do udziału w 

dynamicznym systemie zakupów, a także 

zamieszcza tę informację na własnej stronie 

internetowej. Przepisów art. 38 ust. 4, 6 i 7 

nie stosuje się. 

Art.  107.1. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie 

o zamówieniu wykonawca, który dotychczas 

nie był dopuszczony do udziału w dyna-

micznym systemie zakupów, składa ofertę 

orientacyjną w wyznaczonym przez zama-

wiającego terminie, nie krótszym niż 15 dni 

od dnia przekazania tego ogłoszenia. 
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  2. Zamawiający niezwłocznie dokonuje oceny 

ofert orientacyjnych. Art. 105 ust. 5 stosuje 

się. 

Art. 108. 1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert 

orientacyjnych, zamawiający wszczyna po-

stępowanie o udzielenie zamówienia obję-

tego dynamicznym systemem zakupów za-

praszając do składania ofert wszystkich wy-

konawców dopuszczonych do tego syste-

mu.  

  2. Zamawiający wyznacza termin składania 

ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

na przygotowanie i złożenie oferty. 

Art. 109. 1. Oferty składane w postępowaniu o udziele-

nie zamówienia objętego dynamicznym sys-

temem zakupów ocenia się wyłącznie na 

podstawie kryteriów określonych w specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia, o któ-

rej mowa w art. 104. 

  2. Oferta składana przez wykonawcę w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia objętego 

dynamicznym systemem zakupów nie może 

być mniej korzystna od oferty orientacyjnej. 

  3. Wykonawca składa dokumenty potwierdza-

jące spełnianie warunków udziału w postę-

powaniu, jeżeli zamawiający żąda ich za-

praszając do składania ofert. 

Rozdział 3 

Konkurs 

Art. 110.  Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, 

w którym przez publiczne ogłoszenie zamawia-

jący przyrzeka nagrodę za wykonanie i przenie-
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sienie prawa do wybranej przez sąd konkurso-

wy pracy konkursowej, w szczególności z za-

kresu planowania przestrzennego, projektowa-

nia urbanistycznego, architektoniczno-budowla-

nego oraz przetwarzania danych. 

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

1) nagroda pieniężna lub rzeczowa; 

2) zaproszenie do negocjacji w trybie ne-

gocjacji bez ogłoszenia co najmniej 

dwóch autorów wybranych prac konkur-

sowych lub 

3) zaproszenie do negocjacji w trybie za-

mówienia 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 konkurso-

wej. 

  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 dodatko-

wych, jeżeli zamawiający przewidział takie 

nagrody. 

  5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy 

art. 35 stosuje się odpowiednio.  

Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. 

Przepis art. 18 ust. 1 stosuje się odpowied-

nio. 
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  2.  Kierownik zamawiającego powołuje sąd 

konkursowy oraz określa organizację, skład 

i tryb pracy sądu konkursowego. 

  3. Sąd konkursowy składa się z co najmniej 

3 osób powoływanych i odwoływanych 

przez kierownika zamawiającego. 

  4. Do członków sądu konkursowego przepisy 

art. 17 stosuje się odpowiednio. 

  5. Członkami sądu konkursowego są wyłącz-

nie osoby posiadające kwalifikacje umożli-

wiające ocenę zgłoszonych prac konkurso-

wych, z tym że, jeżeli przepisy szczególne 

wymagają posiadania uprawnień do opra-

cowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 

członków sądu konkursowego, w tym jego 

przewodniczący, posiada wymagane 

uprawnienia. 

Art. 113. 1. Sąd konkursowy jest zespołem pomocni-

czym kierownika zamawiającego powoła-

nym do oceny spełniania przez uczestników 

konkursu wymagań określonych w regula-

minie konkursu, oceny prac konkursowych 

oraz wyboru najlepszych prac konkurso-

wych. 

  2. Sąd konkursowy w szczególności sporzą-

dza informacje o pracach konkursowych, 

przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia 

konkursu, a także, w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem 

o unieważnienie konkursu. 

  3. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o któ-

rych mowa w ust. 1 i 2, jest niezależny. 
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  4. Kierownik zamawiającego może powierzyć 

sądowi konkursowemu inne niż określone 

w ust. 1 czynności związane z przygotowa-

niem oraz przeprowadzeniem konkursu. 

Art. 114.  Kierownik zamawiającego albo osoba przez 

niego upoważniona sprawuje nadzór nad są-

dem konkursowym w zakresie zgodności kon-

kursu z przepisami ustawy i regulaminem kon-

kursu, w szczególności: 

1) unieważnia konkurs; 

2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. 

Art. 115. 1.  Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o kon-

kursie w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie oraz na własnej stronie 

internetowej, jeżeli posiada taką stronę. 

  2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co naj-

mniej: 

1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiające-

go; 

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 za-

proszenie do negocjacji w trybie zamó-

wienia z wolnej ręki autora wybranej 

pracy konkursowej, przepis art. 22 sto-

suje się odpowiednio; 

4) kryteria oceny prac konkursowych wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów; 
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5) określenie sposobu uzyskania regula-

minu konkursu; 

6) termin składania prac konkursowych; 

7) rodzaj i wysokość nagród. 

  3.  Jeżeli wartość konkursu przekracza wyra-

żoną w złotych równowartość kwoty 

60 000 euro, a nie przekracza kwoty okre-

ślonej w przepisach rozporządzenia wyda-

nego na podstawie art. 11 ust. 8, zamawia-

jący przekazuje ogłoszenie o konkursie Pre-

zesowi Urzędu. 

  4. Jeżeli wartość konkursu przekracza kwotę 

określoną w przepisach rozporządzenia wy-

danego na podstawie art. 11 ust. 8, zama-

wiający przekazuje ogłoszenie o konkursie 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich.  

  5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie 

przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpo-

wiednio. 

Art. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na 

podstawie ustalonego przez siebie regula-

minu konkursu. 

  2. Regulamin konkursu określa w szcze-

gólności: 

1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz 

adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) 

zamawiającego; 

2) formę konkursu; 

3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu; 
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4) maksymalny planowany łączny koszt 

wykonania prac realizowanych na pod-

stawie pracy konkursowej; 

5)  w przypadkach, o których mowa 

w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szcze-

gółowego opracowania pracy konkur-

sowej stanowiącego przedmiot zamó-

wienia udzielanego w trybie negocjacji 

bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia 

z wolnej ręki; 

6) informację o oświadczeniach i doku-

mentach, jakie mają dostarczyć uczest-

nicy konkursu w celu potwierdzenia 

spełnienia stawianych im wymagań, 

przepis art. 25 stosuje się odpowiednio; 

7) sposób porozumiewania się zamawia-

jącego z uczestnikami konkursu oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumen-

tów; 

8) miejsce i termin składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w konkursie; 

9) zakres rzeczowy i formę opracowania 

oraz sposób prezentacji pracy konkur-

sowej; 

 10) miejsce i termin składania prac konkur-

sowych przez uczestników dopuszczo-

nych do udziału w konkursie; 

 11) kryteria oceny prac konkursowych wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów; 

 12) skład sądu konkursowego; 

 13) rodzaj i wysokość nagród; 
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 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 przygotowa-

nia prac konkursowych, jeżeli  zama-

wiający przewiduje ich zwrot; 

 16) postanowienia dotyczące przejścia au-

torskich praw majątkowych do wybranej 

pracy wraz ze szczegółowym określe-

niem pól eksploatacji prac konkurso-

wych, a w przypadkach, o których mo-

wa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, również 

istotne postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do umowy; 

 17) sposób podania do publicznej wiado-

mości wyników konkursu; 

 18) sposób udzielania wyjaśnień dotyczą-

cych regulaminu konkursu; 

 19) pouczenie o środkach ochrony prawnej 

przysługujących uczestnikom konkursu. 

  3. Zamawiający przekazuje uczestnikowi kon-

kursu regulamin konkursu w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia wniosku o jego przeka-

zanie. Cena, jakiej wolno żądać za regula-

min konkursu, może pokrywać jedynie kosz-

ty jego druku oraz przekazania. 

  4. Do porozumiewania się zamawiającego 

z uczestnikami konkursu przepisy art. 27 

stosuje się odpowiednio. 
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Art. 117. 1. Konkurs może być zorganizowany jako jed-

noetapowy lub dwuetapowy. 

  2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym 

etapie zostają wyłonione opracowania stu-

dialne, odpowiadające wymaganiom okre-

ślonym w regulaminie konkursu. W drugim 

etapie sąd konkursowy, na podstawie kryte-

riów określonych w regulaminie konkursu, 

ocenia prace konkursowe wykonane na 

podstawie opracowań studialnych wyłonio-

nych w pierwszym etapie. 

Art. 118. 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fi-

zyczne, osoby prawne oraz jednostki orga-

nizacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej. 

  2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają po-

siadania uprawnień do opracowania pracy 

konkursowej, uczestnikami konkursu mogą 

być wyłącznie osoby fizyczne posiadające 

wymagane uprawnienia lub podmioty posłu-

gujące się osobami fizycznymi posiadają-

cymi wymagane uprawnienia. 

  3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać 

udział w konkursie. Przepisy dotyczące 

uczestnika konkursu stosuje się odpowied-

nio do uczestników konkursu biorących 

wspólnie udział w konkursie. 

Art. 119.  Zamawiający wyznacza termin składania wnio-

sków o dopuszczenie do udziału w konkursie,  

z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaga-

nych dokumentów, z tym że termin ten nie mo-

że być krótszy niż 21 dni od dnia przekazania 

ogłoszenia o konkursie: 
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1) Prezesowi Urzędu; 

2) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich – jeżeli wartość konkursu 

przekracza kwotę określoną w przepisach 

rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 11 ust. 8. 

Art. 120. 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w kon-

kursie i zaprasza do składania prac konkur-

sowych uczestników konkursu spełniających 

wymagania określone w regulaminie kon-

kursu. 

  2. Uczestnicy konkursu niespełniający wyma-

gań określonych w regulaminie konkursu 

podlegają wykluczeniu. 

Art. 121. 1.  Uczestnicy konkursu składają prace konkur-

sowe wraz z informacjami o planowanych 

łącznych kosztach wykonania prac realizo-

wanych na podstawie pracy konkursowej, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

  2. Uczestnicy konkursu składają prace konkur-

sowe bez informacji, o których mowa 

w ust. 1, jeżeli ze względu na specyfikę 

przedmiotu pracy konkursowej nie jest moż-

liwe określenie kosztów. 

  3. Z zawartością prac konkursowych sąd kon-

kursowy nie może zapoznać się do upływu 

terminu ich składania. 

  4. Do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd kon-

kursowy niemożliwe jest zidentyfikowanie 

autorów prac konkursowych. 

Art. 122. 1.  Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe 

zgodnie z kryteriami określonymi w ogło-
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szeniu o konkursie. Przepis art. 87 ust. 1 

stosuje się odpowiednio. 

  2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybie-

rając spośród prac konkursowych najlepszą 

pracę konkursową lub najlepsze prace kon-

kursowe. 

  3. Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji 

wszystkich prac konkursowych po rozstrzy-

gnięciu konkursu albo jego unieważnieniu. 

Art. 123.  1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkur-

su zamawiający zawiadamia uczestników 

konkursu o wynikach i otrzymanych oce-

nach, podając imię i nazwisko albo nazwę 

(firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania 

(siedzibę) autora wybranej pracy konkurso-

wej albo autorów wybranych prac konkur-

sowych. 

  2. Z przebiegu prac sądu konkursowego spo-

rządza się protokół. 

Art. 124.  Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie zo-

stał złożony żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w konkursie lub żadna praca konkurso-

wa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 

ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkurso-

we albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do 

unieważnienia konkursu przepis art. 93 ust. 1 

pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

Art. 125. W terminie określonym w regulaminie konkur-

su, nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia 

wyników konkursu, zamawiający wydaje (wy-

płaca) nagrodę, a w przypadkach, o których 

mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 – odpowiednio 
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zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej 

ręki. 

Art. 126. 1. Jeżeli wartość konkursu przekracza wyra-

żoną w złotych równowartość kwoty  

60 000 euro, a nie przekracza kwoty okre-

ślonej w przepisach rozporządzenia wyda-

nego na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocz-

nie po ustaleniu wyników konkursu zama-

wiający przekazuje ogłoszenie o jego wyni-

kach Prezesowi Urzędu. 

  2. Jeżeli wartość konkursu przekracza kwoty 

określone w przepisach rozporządzenia wy-

danego na podstawie art. 11 ust. 8, nie-

zwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, 

zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego 

wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich.  

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 kon-

kursu, których prace konkursowe nie zostały 

wybrane, zwraca złożone przez nich prace 

konkursowe. 

Rozdział 4 

Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane 

Art. 128. 1. Postępowanie mające na celu udzielenie 

koncesji na roboty budowlane, zwanej dalej 

„koncesją”, wszczyna zamawiający, o któ-

rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, zamiesz-
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czając ogłoszenie o koncesji w miejscu pu-

blicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz 

na własnej stronie internetowej, jeżeli taką 

posiada. 

  2. Jeżeli wartość koncesji przekracza wyrażo-

ną w złotych równowartość kwoty  

60 000 euro, a nie przekracza kwoty okre-

ślonej w przepisach rozporządzenia wyda-

nego na podstawie art. 11 ust. 8, od której 

przekroczenia jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń o zamówieniach 

na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawia-

jący przekazuje ogłoszenie o koncesji Pre-

zesowi Urzędu. 

  3. Jeżeli wartość koncesji przekracza kwotę 

określoną w przepisach rozporządzenia wy-

danego na podstawie art. 11 ust. 8, od któ-

rej jest uzależniony obowiązek przekazywa-

nia ogłoszeń o zamówieniach na roboty bu-

dowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, zamawiający prze-

kazuje ogłoszenie o koncesji Urzędowi Ofi-

cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

  4. Ogłoszenie o koncesji zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

2) określenie przedmiotu koncesji; 

3) określenie trybu, w jakim udzielana bę-

dzie koncesja; 

4) termin składania wniosków o dopusz-

czenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert; 
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5) opis warunków udziału w postępowaniu 

oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, a w przypad-

ku udzielania koncesji w trybie przetargu 

ograniczonego albo negocjacji z ogło-

szeniem także znaczenie warunków 

udziału w postępowaniu; 

6) informację o oświadczeniach i dokumen-

tach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warun-

ków udziału w postępowaniu; 

7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

  5. Do ogłoszenia o koncesji przepisy art. 40 

ust.  5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

  6. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, 

mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający 

warunki udziału w postępowaniu określone 

przez zamawiającego. 

  7. Koncesji udziela się stosując odpowiednio 

przepisy dotyczące udzielania zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego, prze-

targu ograniczonego albo negocjacji z ogło-

szeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 

  8. Jeżeli wartość koncesji przekracza wyrażo-

ną w złotych równowartość kwoty  

60 000 euro, a nie przekracza kwoty okre-

ślonej w przepisach rozporządzenia wyda-

nego na podstawie art. 11 ust. 8, od której 

przekroczenia uzależniony jest obowiązek 

przekazywania ogłoszeń o zamówieniach 

na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich, termin 
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składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu nie może być krót-

szy niż: 

1) 45 dni – od dnia przekazania ogłoszenia 

o koncesji Prezesowi Urzędu, drogą 

elektroniczną za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej 

Urzędu; 

2) 52 dni – od dnia przekazania ogłoszenia 

o koncesji Prezesowi Urzędu, w inny 

sposób.  

  9. Jeżeli wartość koncesji przekracza kwotę 

określoną w przepisach rozporządzenia wy-

danego na podstawie art. 11 ust. 8, od któ-

rej przekroczenia uzależniony jest obowią-

zek przekazywania ogłoszeń o zamówie-

niach na roboty budowlane Urzędowi Ofi-

cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 

termin składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu nie może być 

krótszy niż: 

1) 45 dni – od dnia przekazania ogłoszenia 

o koncesji Urzędowi Oficjalnych Publi-

kacji Wspólnot Europejskich, drogą 

elektroniczną za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej 

określonej w dyrektywie; 

2) 52 dni – od dnia przekazania ogłoszenia 

o koncesji Urzędowi Oficjalnych Publi-

kacji Wspólnot Europejskich, w inny 

sposób. 
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Art. 129. W postępowaniu mającym na celu udzielenie 

koncesji do oceny ofert nie stosuje się przepisu 

art. 91 ust. 3. 

Art. 130. 1. Zamawiający w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia może żądać, aby wy-

konawca, któremu udzielono koncesji (kon-

cesjonariusz), zawarł z innymi podmiotami 

umowy o podwykonawstwo o wartości sta-

nowiącej co najmniej 30% wartości koncesji. 

  2. Umowy zawarte między wykonawcami 

w celu wspólnego ubiegania się o udziele-

nie koncesji oraz umowy z podmiotami bę-

dącymi w stosunku do wykonawcy podmio-

tami dominującymi lub zależnymi w rozu-

mieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowa-

dzania instrumentów finansowych do zorga-

nizowanego systemu obrotu oraz o spół-

kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) 

nie są uważane za umowy o podwykonaw-

stwo w rozumieniu ust. 1. 

  3. Wykonawca składa wraz z ofertą listę pod-

miotów, o których mowa w ust. 2; w przy-

padku zaistnienia zmian w stosunkach po-

między wykonawcą a tymi podmiotami, wy-

konawca jest obowiązany złożyć aktualną li-

stę. 

Art. 131. 1. Koncesjonariusz, który jest zamawiającym 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest 

obowiązany stosować przepisy ustawy do 

udzielania zamówień wynikających z wyko-

nywania koncesji. 
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  2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiają-

cym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, 

przy udzielaniu zamówień na roboty budow-

lane, których wartość przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, 

wynikających z wykonywania koncesji: 

1) jest obowiązany do stosowania przepi-

sów ustawy dotyczących: 

a) ogłoszenia o zamówieniu, 

b) ustalania wartości zamówienia na 

roboty budowlane, 

c) określania terminów składania wnio-

sków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu zgodnie z art. 49 

ust. 2 i 3 oraz terminów składania 

ofert zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2; 

2) jest obowiązany do prowadzenia postę-

powań z zachowaniem zasad, o których 

mowa w art. 7 ust. 1; 

 3) może nie stosować przepisów, o któ-

rych mowa w pkt 1, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. 

  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania 

zamówień podmiotom będącym w stosunku 

do wykonawcy podmiotami dominującymi 

lub zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-

kach wprowadzania instrumentów finanso-

wych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych oraz podmio-

tom, z którymi koncesjonariusz zawarł 
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umowę w celu wspólnego ubiegania się 

o udzielenie koncesji. 

Rozdział 5 

Zamówienia sektorowe 

Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 

do zamówień udzielanych przez zamawiają-

cych, 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, zwa-

nych dalej „zamówieniami sektorowymi”, 

z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli 

zamówienie jest udzielane w celu wykony-

wania jednego z następujących rodzajów 

działalności: 

1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydo-

bywania gazu ziemnego, ropy naftowej 

oraz jej naturalnych pochodnych, węgla 

brunatnego, węgla kamiennego i innych 

paliw stałych; 

2) zarządzania lotniskami, portami morski-

mi lub śródlądowymi oraz udostępniania 

ich przewoźnikom powietrznym, morskim 

i śródlądowym; 

3) tworzenia sieci przeznaczonych do 

świadczenia publicznych usług związa-

nych z produkcją, przesyłaniem lub dys-

trybucją energii elektrycznej, gazu lub 

ciepła lub dostarczania energii elek-

trycznej, gazu albo ciepła do takich sieci 

lub kierowania takimi sieciami; 

4) tworzenia sieci przeznaczonych do 

świadczenia publicznych usług związa-
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nych z produkcją lub dystrybucją wody 

pitnej lub dostarczania wody pitnej do 

takich sieci lub kierowania takimi siecia-

mi; 

5) obsługi sieci świadczących publiczne 

usługi w zakresie transportu kolejowego, 

tramwajowego, trolejbusowego, koleją li-

nową lub przy użyciu systemów automa-

tycznych; 

6) obsługi sieci świadczących publiczne 

usługi w zakresie transportu autobuso-

wego; 

7) świadczenia usług pocztowych. 

  2. Zamawiający udzielający zamówień, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy 

niniejszego rozdziału również do zamówień 

związanych z kanalizacją i oczyszczaniem 

ścieków oraz działalnością związaną z po-

zyskiwaniem wody pitnej. 

  3. Zamawiający udzielający zamówień, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 7, stosują przepisy 

niniejszego rozdziału również do zamówień 

związanych ze świadczeniem usług: zarzą-

dzania usługami pocztowymi, przesyłania 

zakodowanych dokumentów za pośrednic-

twem elektronicznych środków komunikacji, 

zarządzania bazami adresowymi, przesyła-

nia poleconej poczty elektronicznej, finan-

sowych, filatelistycznych i logistycznych 

w szczególności przewozu przesyłek towa-

rowych oraz ich konfekcjonowania i maga-

zynowania. 
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Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych usta-

wę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia 

przekracza odpowiednie kwoty określone 

w przepisach rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 11 ust. 8, od których przekro-

czenia jest uzależniony obowiązek przeka-

zywania ogłoszeń o zamówieniach sektoro-

wych Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich. 

  2. Zamawiający udzielający zamówień sekto-

rowych są obowiązani uwzględniać w spra-

wozdaniu, o którym mowa w art. 98, infor-

macje dotyczące udzielonych zamówień 

sektorowych, których wartość przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

6 000 euro. 

  3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się 

przepisów art. 62 ust. 2, art. 100 ust. 2, 

art. 102 ust. 3 i art. 142 ust. 2, a w przypad-

ku zamówień udzielanych na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 2-5 i 7-9 i art. 134 ust. 6 

pkt 2 i 3 nie stosuje się również przepisu 

art. 67 ust. 2. 

Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia 

sektorowego w trybie przetargu nieograni-

czonego, przetargu ograniczonego oraz ne-

gocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie 

stosuje się. 

  2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramo-

wą po przeprowadzeniu postępowania, sto-

sując odpowiednio przepisy dotyczące 

udzielania zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego 
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oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu 

art. 55 nie stosuje się. 

  3. W postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu ograniczonego lub negocjacji 

z ogłoszeniem zamawiający może wyzna-

czyć: 

1) termin składania ofert nie krótszy niż 10 

dni, z uwzględnieniem czasu potrzeb-

nego na przygotowanie i złożenie oferty; 

2) dowolny termin składania ofert, jeżeli 

wszyscy wykonawcy, którzy zostaną 

zaproszeni do składania ofert, wyrazili 

na to zgodę. 

  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za-

mawiający może wybrać najkorzystniejszą 

ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicz-

nej. 

  5. Zamówienia sektorowego można udzielić 

w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli: 

1) zachodzi jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 62 ust. 1; 

2) w postępowaniu prowadzonym uprzed-

nio w trybie negocjacji z ogłoszeniem  

nie zostały złożone żadne oferty lub 

wszystkie oferty zostały odrzucone, 

a pierwotne warunki zamówienia nie zo-

stały w istotny sposób zmienione.  

  6. Zamówienia sektorowego można udzielić 

w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 

1)  zachodzi jedna z okoliczności, o któ-

rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5  

i pkt 7-9; 
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2) w związku z trwającymi przez bardzo 

krótki okres szczególnie korzystnymi 

okolicznościami możliwe jest udzielenie 

zamówienia po cenie znacząco niższej 

od cen rynkowych; 

3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychcza-

sowemu wykonawcy robót budowlanych 

zamówień uzupełniających, stanowią-

cych nie więcej niż 20% wartości za-

mówienia podstawowego i polegających 

na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień, jeżeli zamówienie podsta-

wowe zostało udzielone w trybie prze-

targu nieograniczonego, przetargu 

ograniczonego lub negocjacji z ogło-

szeniem, a zamówienie uzupełniające 

było przewidziane w ogłoszeniu o za-

mówieniu dla zamówienia podstawowe-

go i dotyczy przedmiotu zamówienia 

w nim określonego.  

Art. 135. 1. Zamawiający,  co najmniej raz w roku, może 

przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich lub zamieścić w pro-

filu nabywcy, okresowe ogłoszenie informa-

cyjne o planowanych w terminie następnych 

12 miesięcy zamówieniach sektorowych lub 

umowach ramowych, których wartość dla: 

1) robót budowlanych – przekracza kwotę 

określoną w przepisach rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, 

od której przekroczenia jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń 
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o zamówieniach na roboty budowlane 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspól-

not Europejskich; 

2) dostaw – zsumowana w ramach danej 

grupy Wspólnego Słownika Zamówień, 

z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, prze-

kracza wyrażoną w złotych równowar-

tość 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, prze-

kracza wyrażoną w złotych równowar-

tość kwoty 750 000 euro. 

  2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, za-

mawiający może zamieścić w profilu na-

bywcy po przekazaniu ogłoszenia o profilu 

nabywcy do Urzędu Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną 

za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej określonej w dyrekty-

wie. 

  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowa-

nych zamówień na usługi, o których mowa 

w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień 

udzielanych w trybie innym niż przetarg nie-

ograniczony, przetarg ograniczony, nego-

cjacje z ogłoszeniem lub dialog konkuren-

cyjny. 

  4. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

przepis art. 43 ust. 4 stosuje się odpowied-

nio. 
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  5. Okresowe ogłoszenie informacyjne o pla-

nowanych zamówieniach sektorowych może 

zawierać zaproszenie do ubiegania się 

o zamówienie sektorowe. W takim przypad-

ku zamawiający, udzielając zamówienia 

w trybie przetargu ograniczonego oraz ne-

gocjacji z ogłoszeniem, może odstąpić od 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

  6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, za-

mawiający zaprasza wykonawców, którzy 

po opublikowaniu okresowego ogłoszenia 

informacyjnego poinformowali zamawiają-

cego, że są zainteresowani udziałem w po-

stępowaniu, do potwierdzenia tego zainte-

resowania, informując jednocześnie o ter-

minie składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. 

  7. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, 

przepis art. 48 ust. 2 stosuje się odpowied-

nio.  

Art. 136. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych na usługi lub roboty budowlane 

udzielanych podmiotom: 

1) z którymi zamawiający sporządzają 

roczne skonsolidowane sprawozdania fi-

nansowe w rozumieniu przepisów o ra-

chunkowości, 

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 posia-

dają prawo mianowania ponad połowy 
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składu organu nadzorczego lub zarzą-

dzającego, 

3) które posiadają ponad połowę udziałów 

albo akcji zamawiającego, posiadają po-

nad połowę głosów wynikających 

z udziałów albo akcji zamawiającego, 

sprawują nadzór nad jego organem za-

rządzającym lub posiadają prawo mia-

nowania ponad połowy składu jego or-

ganu nadzorczego lub zarządzającego, 

4) które wspólnie z zamawiającym podlega-

ją określonemu w pkt 3 wpływowi innego 

przedsiębiorcy 

– jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co naj-

mniej 80% przeciętnych przychodów tych 

podmiotów osiąganych ze świadczenia 

usług lub wykonywania robót budowlanych 

pochodziło ze świadczenia usług lub wyko-

nywania robót budowlanych na rzecz za-

mawiającego lub podmiotów, o których mo-

wa w pkt 1-4.  

W przypadku gdy okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy niż 3 lata, uwzględnia 

się przychody uzyskane w okresie tej dzia-

łalności oraz przychody, które przewiduje 

się uzyskać w okresie pozostałym do upły-

wu 3 lat. 

  2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych na usługi lub roboty budowlane 

udzielanych przez podmiot utworzony przez 

zamawiających w celu wspólnego wykony-

wania działalności, o której mowa  

w art. 132: 
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1) jednemu z tych zamawiających lub 

2) podmiotowi powiązanemu z jednym 

z tych zamawiających w sposób okre-

ślony w ust. 1, jeżeli w okresie poprzed-

nich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych 

przychodów tego podmiotu osiąganych 

ze świadczenia usług lub wykonywania 

robót budowlanych pochodziło ze 

świadczenia usług lub wykonywania ro-

bót budowlanych na rzecz podmiotów, 

z którymi  jest powiązany w sposób, 

o którym mowa w ust. 1.  

  3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych udzielanych podmiotowi utworzo-

nemu przez zamawiających w celu wspól-

nego wykonywania działalności, o której 

mowa w art. 132, przez jednego z tych za-

mawiających, 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 wyko-

nuje takie same lub podobne roboty budow-

lane na rzecz zamawiającego, uwzględnia 

się całkowity przychód wszystkich tych 

podmiotów, osiągany ze świadczenia usług 

lub wykonywania robót budowlanych. 
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Art. 137. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych 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 nie-

zbędną 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 łącz-

nie z rokiem, w którym udziela się za-

mówienia, nie przekracza 20% przecięt-

nych obrotów wykonawcy. 

  2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych udzielanych w celu wykonywania 

działalności polegającej na dostarczaniu 

energii elektrycznej do sieci, o których mo-

wa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli: 

1) produkcja energii elektrycznej jest nie-

zbędna do prowadzenia działalności in-

nej niż określona w art. 132 oraz 

2) dostarczanie energii elektrycznej jest 

uzależnione wyłącznie od własnego zu-

życia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z 

rokiem, w którym udziela się zamówie-

nia, nie przekracza 30% łącznej produk-

cji.  

  3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych udzielanych w celu wykonywania 

działalności polegającej na dostarczaniu 
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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 okre-

ślona 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 zamó-

wienia, nie przekracza 30% łącznej pro-

dukcji. 

Art. 138. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych udzielanych w celu odsprzedaży lub 

wynajmu przedmiotu zamówienia osobom 

trzecim, pod warunkiem, że zamawiający 

nie posiada szczególnego lub wyłącznego 

prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmio-

tu zamówienia, a inne podmioty mogą go 

bez ograniczeń sprzedawać lub wynajmo-

wać na tych samych warunkach co zama-

wiający.  

  2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sekto-

rowych, jeżeli są udzielane w celu wykony-

wania działalności, o której mowa  

w art. 132, poza obszarem Unii Europej-

skiej, o ile do jej wykonywania nie jest wyko-

rzystywana sieć znajdująca się na obszarze 

Unii Europejskiej lub obszar Unii Europej-

skiej. 

  3. Zamawiający jest obowiązany na wniosek 

Komisji Europejskiej przekazać informacje 

w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2. 
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Art. 138a. 1. Zamawiający prowadzący działalność, 

o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie 

stosują ustawy do udzielania zamówień sek-

torowych na dostawy energii elektrycznej 

lub ciepła oraz paliw do wytwarzania ener-

gii. 

   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 przewoźni-

ków na tym samym obszarze i tych samych 

warunkach.  

Art. 138b. 1. Udzielając zamówienia sektorowego, kie-

rownik zamawiającego może odstąpić od 

powołania komisji przetargowej. 

   2. Odstępując od powołania komisji przetar-

gowej, kierownik zamawiającego określa 

sposób prowadzenia postępowania zapew-

niający sprawność udzielania zamówień, in-

dywidualizacje odpowiedzialności za wyko-

nywane czynności oraz przejrzystość prac, 

a także odpowiednie stosowanie art. 178 

ust. 1. 

Art. 138c. 1. Zamawiający może: 

1) zobowiązać wykonawców do zachowa-

nia poufnego charakteru informacji 
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przekazywanych im w toku postępowa-

nia o udzielenie zamówienia; 

2) żądać przedstawienia także innych do-

kumentów niż określone w przepisach 

rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnie-

nie warunków udziału w postępowaniu, 

jeżeli jest to niezbędne do oceny speł-

niania przez wykonawców tych warun-

ków; 

3)  odstąpić od obowiązku żądania wadium 

oraz zabezpieczenia należytego wyko-

nania umowy; 

4) w przypadku zamówienia na dostawy, 

odrzucić ofertę, w której udział towarów 

pochodzących z państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw, z którymi 

Wspólnota Europejska zawarła umowy 

o równym traktowaniu przedsiębiorców 

nie przekracza 50%, jeżeli przewidział 

to w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

   2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzyst-

niejszej ze względu na to, że złożono dwie 

lub więcej ofert o takiej samej cenie lub 

przedstawiających taki sam bilans ceny i in-

nych kryteriów oceny ofert, a w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia nie przewi-

dziano 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 równe, o ile różnica między ceną najko-
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rzystniejszej oferty a cenami innych ofert, 

które nie mogłyby zostać odrzucone na 

podstawie ust. 1 pkt 4, nie przekracza 3%. 

Art. 138d. 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 

zamówienia sektorowego, których interes 

prawny doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy lub prawa Unii Europej-

skiej dotyczącego zamówień publicznych, 

mogą wnioskować do Komisji Europejskiej 

o wszczęcie postępowania koncyliacyjnego, 

polegającego na rozpatrzeniu wniosku 

przez rozjemców akredytowanych przy Ko-

misji Europejskiej. 

   2. Wniosek o wszczęcie postępowania koncy-

liacyjnego wnosi się na piśmie do Komisji 

Europejskiej za pośrednictwem Prezesa 

Urzędu. Prezes Urzędu wniosek o wszczę-

cie postępowania koncyliacyjnego przeka-

zuje niezwłocznie Komisji Europejskiej. 

Art. 138e. 1. Zamawiający mogą poddać swoje procedu-

ry związane z udzielaniem zamówień okre-

sowemu badaniu w celu uzyskania świadec-

twa, że w danym czasie procedury te są 

zgodne z ustawą oraz prawem Unii Euro-

pejskiej dotyczącym udzielania zamówień. 

   2. Prezes Urzędu opracowuje i upowszechnia 

zasady przeprowadzania badania oraz pro-

wadzi listę podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzania badania, o którym mowa 

w ust. 1, z zachowaniem wymagań określo-

nych w normie PN EN 45503 (Ocena i ate-

stacja procedur udzielania zamówień w jed-
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nostkach działających w sektorach gospo-

darki wodnej, energii, transportu i telekomu-

nikacji). 

   3. Podmiot dokonujący badania nie może po-

zostawać z zamawiającym w takim stosun-

ku prawnym lub faktycznym, że może to bu-

dzić uzasadnione wątpliwości co do jego 

bezstronności. 

   4. Podmiot dokonujący badania, po jego prze-

prowadzeniu, przedstawia zamawiającemu 

pisemne sprawozdanie z wyników. 

   5. Przed przyznaniem świadectwa podmiot 

dokonujący badania jest obowiązany upew-

nić się, czy nieprawidłowości stwierdzone 

podczas badania zostały naprawione oraz 

że zostały podjęte działania zapobiegające 

powstawaniu nieprawidłowości w przyszło-

ści. 

   6. Zamawiający, którzy uzyskali świadectwo, 

o którym mowa w ust. 1, do ogłoszeń publi-

kowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-

ropejskiej oraz Biuletynie Zamówień Pu-

blicznych mogą dołączyć informację 

w brzmieniu: „Zamawiający uzyskał atesta-

cję zgodnie z dyrektywą Rady 92/13/EWG, 

że w dniu (...) jego procedury i praktyki 

związane z udzielaniem zamówień były 

zgodne z prawem Wspólnoty oraz przepi-

sami wprowadzającymi to prawo”. 

   7. Zamawiający, którzy uzyskali świadectwo, 

o którym mowa w ust. 1, przez okres 3 lat 

od jego przyznania nie są obowiązani do 
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stosowania przepisów art. 40 ust. 4, art. 167 

ust. 2 i 3, art. 177 i 178. 

Art. 138f. 1. Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowa-

ną decyzją Komisji Europejskiej działają na 

rynku konkurencyjnym, do którego dostęp 

nie jest ograniczony, nie stosują przepisów 

ustawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio 

w przypadku nie wydania przez Komisję Eu-

ropejską 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 przepro-

wadzeniu analizy właściwego rynku wystą-

pić do Komisji Europejskiej z wnioskiem 

o stwierdzenie, że zamawiający prowadzący 

działalność, o której mowa w art. 132, dzia-

łają na rynku konkurencyjnym, do którego 

dostęp nie jest ograniczony. 

   3. Organ właściwy przeprowadza analizę ryn-

ku w zakresie danej działalności i sporządza 

wniosek zgodnie z wymaganiami określo-

nymi w decyzji Komisji z dnia 7 stycznia 

2005 r. dotyczącej szczegółowych zasad 

stosowania procedury przewidzianej 

w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamen-

tu Europejskiego i Rady w sprawie koordy-

nacji procedur udzielania zamówień pu-

blicznych w sektorach gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i usług pocztowych 

(Dz.Urz. WE L 7 z 11.01.2005, str. 7). 

Wniosek uzgadnia się z Prezesem Urzędu 
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

z  Prezesem Urzędu. 

   4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą-

dzenia, organy właściwe do występowania 

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, ma-

jąc na względzie rodzaj działalności oraz 

zakres działania organów, a także znajo-

mość przez te organy funkcjonowania rynku 

w zakresie danej działalności.”; 

58) w art. 142: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zawarcie umowy, której przedmiotem są świad-

czenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 

4 lata, wymaga zgody Prezesa Urzędu wyrażonej 

w drodze decyzji administracyjnej, udzielonej 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia.”, 

b) w ust. 4 uchyla się pkt 4; 

59) w art. 146 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej;”; 

60) w art. 147 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekra-

cza wyrażoną w złotych równowartość kwoty  

10 000 000 euro, z wyjątkiem umów, o których mo-

wa w art. 142 ust. 4 pkt 1;”; 

61) w art. 154 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogło-

szenia przewidziane ustawą;”; 
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62) w art. 164 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy 

lub dokonanie innych czynności kontrolnych wyma-

ga wiadomości specjalnych, Prezes Urzędu może 

zasięgnąć opinii biegłych. Biegłemu przysługuje wy-

nagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wy-

sokości ustalonej zgodnie z przepisami o należno-

ściach świadków, biegłych i stron w postępowaniu 

sądowym.”; 

63) w art. 166: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Decyzja, o której mowa w art. 169, lub informacja 

o wyniku kontroli, stanowi załącznik do protokołu 

kontroli oraz do protokołu, o którym mowa 

w art. 96.”; 

64) w art. 167: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę uprzed-

nią, jeżeli wartość zamówienia albo umowy ra-

mowej dla: 

1) robót budowlanych – przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 20 000 000 eu-

ro; 

2) dostaw lub usług – przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 10 000 000 eu-

ro.”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

 „4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli zamó-

wienie jest udzielane w trybie z wolnej ręki. 
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  5. W przypadku udzielania zamówienia w czę-

ściach, jeżeli wartość poszczególnych części 

zamówienia nie przekracza kwot, o których mo-

wa w ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od 

przeprowadzenia kontroli uprzedniej, informując 

o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzyma-

niu kopii dokumentacji, o których mowa 

w ust. 3.”;  

65) w art. 168 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej nie moż-

na zawrzeć umowy do dnia: 

1) usunięcia naruszeń wskazanych w decyzji, o któ-

rej mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2; 

2) doręczenia decyzji, o której mowa w art. 169 

ust. 1 pkt 3. 

  4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do dnia, kiedy decyzja, o której 

mowa w art. 169 ust. 1, stanie się ostateczna.”; 

66) art. 169 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 169. 1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest dorę-

czenie decyzji administracyjnej: 

1) niewyrażającej zgody na zawarcie umo-

wy i wskazującej na obowiązek unie-

ważnienia postępowania z uwagi na 

stwierdzenie naruszeń, o których mowa 

w art. 146 ust. 1; 

2) wyrażającej zgodę na zawarcie umowy 

pod warunkiem usunięcia stwierdzonych 

naruszeń; 

3) wyrażającej zgodę na zawarcie umowy  

– w przypadku braku naruszeń albo 

stwierdzenia naruszeń, które nie miały 
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wpływu na wynik postępowania o udzie-

lenie zamówienia.  

  2.  Kierownik zamawiającego pisemnie informu-

je Prezesa Urzędu oraz wykonawcę, które-

go oferta została wybrana, o wykonaniu 

czynności wskazanych w decyzji, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”; 

67) w art. 171 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finan-

sów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych do wła-

ściwej komisji orzekającej;”; 

68) w art. 177 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowania, w których wartość zamówienia albo 

umowy ramowej dla: 

1) robót budowlanych – przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, 

2) dostaw lub usług – przekracza wyrażoną w zło-

tych równowartość kwoty 10 000 000 euro 

– są poddane obowiązkowej kontroli polegającej na 

udziale niezależnego obserwatora. Przepisu nie sto-

suje się do postępowań o udzielenie zamówienia 

w trybie z wolnej ręki.”; 

69) w art. 178 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli w toku postępowania obserwator stwierdzi 

nieprawidłowości skutkujące jego unieważnieniem, 

niezwłocznie zawiadamia pisemnie o tym kierownika 

zamawiającego.”; 
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70) w art. 180: 

a) ust. 1-3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynno-

ści podjętych przez zamawiającego w toku po-

stępowania oraz w przypadku zaniechania przez 

zamawiającego czynności, do której jest obowią-

zany na podstawie ustawy, można wnieść protest 

do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 sto-

suje się odpowiednio. 

  2.  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w któ-

rym powzięto lub można było powziąć wiado-

mość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony 

z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego 

w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego tre-

ścią.  

   3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia wnosi się: 

1) w terminie, o którym mowa w ust. 2, z tym że 

nie później niż 3 dni przed upływem terminu 

składania ofert; 

2) nie później niż 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli wartość zamówienia 

nie przekracza równowartości kwoty  

60 000 euro – nie później niż 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert – w przy-

padku gdy zamawiający udostępnia specyfi-

kację istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego 

postanowień specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert, chyba że protest został 

ostatecznie rozstrzygnięty przed upływem ter-

minu składania ofert. 

  3b. Termin na wniesienie protestu dotyczącego tre-

ści ogłoszenia o zamówieniu upływa wraz 

z upływem terminu na wniesienie protestu doty-

czącego postanowień specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia.”; 

71) w art. 182: 

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia koń-

czącego postępowanie w sprawie przez sąd 

okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo 

z upływem terminu do wniesienia skargi, o któ-

rym mowa w art. 195 ust. 2, jeżeli wartość za-

mówienia dla robót budowlanych przekracza wy-

rażoną w złotych równowartość kwoty 

20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług  

– 10 000 000 euro.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli wartość 

zamówienia dla robót budowlanych przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług  

– 10 000 000 euro.”; 

72) w art. 187 w ust. 4 uchyla się pkt 6; 

73) w art. 188 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zespół arbitrów może powołać biegłego spośród 

osób wpisanych na listę biegłych sądowych ustano-

wionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, je-

żeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy 
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wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przy-

sługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgod-

nie z przepisami o należnościach świadków, bie-

głych i stron w postępowaniu sądowym.”; 

74) w art. 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia ze-

społu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze 

stronom przysługuje skarga do sądu.”; 

75) w art. 196 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług  

– 10 000 000 euro, zamawiający w skardze lub 

w odpowiedzi na skargę  może wnosić o uchylenie 

zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym roz-

strzygnięciem protestu. Wniosek o uchylenie zakazu 

zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnię-

ciem protestu sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego zło-

żenia.”; 

76) w art. 200: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) bez stosowania ustawy;”, 

c)  dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„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, któ-

ry utrudnia uczciwą konkurencję, 
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3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamó-

wienia 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 postę-

powania o udzielenie zamówienia.”; 

77) w art. 201 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

60 000 euro, a nie przekracza 10 000 000 euro dla 

dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót bu-

dowlanych  –  kara pieniężna wynosi 30 000 zł; 

  3) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz  

20 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pie-

niężna wynosi 150 000 zł.”. 

 

Art. 2. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 

dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych, skarg i kontroli, 

które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych 

przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie 

art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4 i art. 98 ust. 4 zachowują moc do czasu wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 

ust. 6, art. 25 ust. 2 i art. 98 ust. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 

dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 4. Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłosze-

nia niniejszej ustawy. 

 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

 

_______________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 
1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koor-

dynacji procedur udzielenia zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. 
UE L 134 z 30.04.2004, str. 114), zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 
28 października 2004 r. zmieniającym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień 
(Dz.Urz. UE L 326 z 29.10.2004, str. 17) oraz dyrektywą Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 
2005 r. zmieniającą załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L 257 
z 1.10.2005, str. 127); 

2)  dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koor-
dynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1), zmienionej roz-
porządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004  z dnia 28 października 2004 r. zmieniającym dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stoso-
wania w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 326 z 29.10.2004, str. 17) oraz dy-
rektywą Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniającą załącznik XX do dyrektywy 
2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 127). 

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone 
w niniejszej ustawie dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, 
Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, 
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, 
poz. 1419. 

4) Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 1). 

5) Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, 
Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808. 

 

06/15/ds 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) weszła  w życie 2 marca 

2004 r. Zapewniła ona przede wszystkim pełne dostosowanie polskiego prawa 

w zakresie zamówień publicznych do wymogów Unii Europejskiej 

obowiązujących w chwili jej uchwalania, rozszerzyła i umocniła istniejące 

w systemie prawa mechanizmy ograniczające zjawiska korupcyjne, a także 

doprowadziła do likwidacji zbędnych obciążeń biurokratycznych i wprowadzenia 

rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do rynku zamówień.  

Konieczność nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych wynika 

w szczególności z publikacji w niespełna dwa miesiące po wejściu w życie 

ustawy nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, które zastąpiły 

dotychczasowe regulacje unijne. Państwa członkowskie zostały zobowiązane 

do wdrożenia nowych dyrektyw do dnia 31 stycznia 2006 r. W związku z tym 

projekt ustawy uwzględnia, obowiązujące od 30 kwietnia 2004 r., następujące 

dyrektywy Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielenia zamówień publicznych na 

roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L 134 z 30.04.2004, 

str. 114), zmienioną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 

28 października 2004 r. zmieniającym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania 

w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 326 z 29.10.2004, 

str. 17), zwaną dalej „dyrektywą klasyczną”; 

2) dyrektywę 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 (Dz.Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1), zmienioną 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004  z dnia 28 października 2004 r. 

zmieniającym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europej-
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skiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur 

udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 326 z 29.10.2004, str. 17), zwaną dalej 

„dyrektywą sektorową”. 

Ponadto w projektowanej ustawie, oprócz rozwiązań wynikających z przepisów 

prawa Unii Europejskiej, wprowadza się przepisy, których celem jest 

doprowadzenie do zwiększenia prawidłowości prowadzonych postępowań 

o udzielenie zamówienia (m.in. poprzez zmiany dotyczące kontroli uprzedniej 

postępowań o udzielenie zamówienia). Dokonuje się też zmian niektórych 

przepisów, które w ocenie zamawiających lub wykonawców wywoływały 

wątpliwości interpretacyjne.  

W odniesieniu do zakresu podmiotowego ustawy wprowadza się jedną zmianę, 

polegającą na uzupełnieniu katalogu zamawiających, obowiązanych do 

stosowania Prawa zamówień publicznych, o związki podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 3. 

Zmiana ta ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do postanowień 

dyrektyw. Zgodnie z nimi podmiotami obowiązanymi do stosowania procedur 

udzielania zamówień są oprócz wskazanych już w ustawie, także związki 

złożone z jednej lub wielu jednostek Państwa, samorządu terytorialnego lub 

podmiotów prawa publicznego. Dlatego też w celu zapewnienia pewności 

prawa niezbędne jest jasne i wyraźne wymienienie wszystkich podmiotów, na 

które nałożony jest obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień 

publicznych. Ma to również zapobiec jakimkolwiek nadużyciom w systemie 

zamówień publicznych.  

Projekt wprowadza kilka zmian odnoszących się do wyłączeń spod obowiązku 

stosowania ustawy. Obecnie spod obowiązku stosowania przepisów ustawy 

wyłączone jest zawieranie przez pracodawcę umów o wnoszenie przez 

pracodawcę składek do pracowniczego programu emerytalnego (art. 4 pkt 4a). 

Wyłączenie to zostało wprowadzone do ustawy przypadkowo i jest zbędne, 

ponieważ nie ma charakteru regulacji merytorycznej. Składki wnoszone przez 

pracodawcę do pracowniczego programu emerytalnego pochodzą z wyna-

grodzenia pracowników, o czym przesądza art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, 
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poz. 1207). W związku z tym nie jest to zamówienie publiczne, czyli umowa 

odpłatna zawierana przez zamawiającego (pracodawcę), ponieważ stroną tej 

umowy jest pracownik, a nie podmiot zobowiązany do stosowania procedur 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. Brak takiego wyłączenia powoduje, że 

i tak pracodawca nie ma obowiązku stosowania w tym zakresie – Prawa 

zamówień publicznych. Dlatego też proponuje się skreślenie w art. 4 pkt 4a 

zawierającego przedmiotowe wyłączenie.  

Uszczegóławia się również zawarte w art. 4 pkt 3 lit. i) wyłączenie stosowania 

ustawy dotyczące nabywania praw do nieruchomości poprzez zamieszczenie 

przykładowego katalogu tych praw, co jednoznacznie przesądza, że wyłączenie 

to odnosi się także to praw obligacyjnych takich jak np. najem lub dzierżawa. 

Pozostałe zmiany w zakresie wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy 

wynikają z konieczności dostosowania do przepisów dyrektyw Unii Europejskiej.  

Wyłączenie związane z wdrożeniem lub realizacją przedsięwzięcia prze-

widzianego w umowie międzynarodowej, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż 

ustawa procedury udzielania zamówień, ulega zawężeniu do przypadków, gdy 

stroną takiej umowy jest państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej. 

Nie przewiduje się już wyłączenia zamówień, których przedmiotem są „usługi 

telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne oraz usługi telekomunikacyjne 

świadczone drogą satelitarną”, ponieważ nowe dyrektywy nie przewidują 

takiego wyłączenia. Zgodnie z art. 13 dyrektywy klasycznej nie będzie 

obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do zamówień 

udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na udostępnianiu lub 

eksploatacji publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadczeniu publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz usług poczty elektronicznej za 

pomocą takiej sieci. Jak wynika z preambuły do dyrektywy zamówienia 

publiczne w sektorze telekomunikacji powinny być wyłączone z zakresu 

dyrektywy, ale tylko wówczas, jeżeli są ukierunkowane głównie na umożliwienie 

zamawiającym realizacji pewnych działań w tym sektorze.  

Do przepisów dyrektyw dostosowuje się wyłączenie spod obowiązku 

stosowania ustawy zamówień „w zakresie radiofonii i telewizji”. Zgodnie 
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z przepisami nowych dyrektyw udzielanie zamówień publicznych na niektóre 

nadawcze usługi audiowizualne powinno umożliwiać uwzględnienie aspektów 

o znaczeniu kulturalnym lub społecznym, co powoduje, że zasady udzielania 

zamówień publicznych nie powinny mieć zastosowania. Dlatego też należy 

wyłączyć spod obowiązku stosowania ustawy nabycie, przygotowanie, 

produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji 

przez nadawców radiowych lub telewizyjnych. Dotyczy to nie tylko programów 

gotowych, ale także usług przygotowawczych związanych z pisaniem 

scenariuszy lub innymi rodzajami twórczości artystycznej, niezbędnymi 

w produkcji programów. Wyłączenia to nie może jednak obejmować zamówień 

na dostawy urządzeń technicznych niezbędnych do produkcji, koprodukcji oraz 

nadawania programów. 

W projekcie ustawy rozszerza się dotychczasowe wyłączenie spod obowiązku 

stosowania przepisów ustawy zawarte w art. 4 pkt 3 lit. j). Wynika to 

z konieczności implementacji postanowień zarówno dyrektywy 2004/17/WE, jak 

i 2004/18/WE, zgodnie z którymi nie stosuje się przepisów dotyczących 

zamówień publicznych do zamówień na usługi związane z emisją, sprzedażą, 

kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych, w szczególności z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla 

zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału.  

Istotne zmiany wynikające wprost z dyrektyw Unii Europejskiej wprowadza się 

w zakresie dotyczącym ogłoszeń. W projekcie ustawy rezygnuje się 

z obowiązku publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych 

zamówieniach oraz okresowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych 

zamówieniach sektorowych. Ogłoszenia te są wprawdzie przewidziane 

w projekcie, ale publikować je będą tylko ci zamawiający, którzy w po-

stępowaniu dotyczącym konkretnego zamówienia będą chcieli skorzystać 

z możliwości wyznaczenia krótszego terminu składania ofert. Nie opublikowanie 

zatem jednego z tych ogłoszeń nie będzie stanowić naruszenia przepisów 

ustawy. Ponadto zamawiający będzie miał do wyboru miejsce publikacji 

ogłoszenia o planowanych zamówieniach. Ogłoszenie to będzie mógł zamieścić 

nie tylko w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tak jak jest to obecnie, ale 
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także na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, 

zwanym  w ślad za dyrektywami „profilem nabywcy”. Jeżeli zamawiający 

wybierze, jako miejsce publikacji profil nabywcy, będzie musiał najpierw 

przesłać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie 

o profilu nabywcy, które w obecnym stanie prawnym nie jest przewidziane. 

Wzór takiego ogłoszenia przewiduje projekt rozporządzenia Komisji 

Europejskiej ustanawiającego 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. Ponadto 

wprowadza się inne niż obecnie zasady sumowania zamówień na potrzeby 

wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Zamawiający będzie sumował tylko te 

zamówienia, których wartości przekraczają kwoty określone w przepisach 

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, czyli kwoty wynikające 

wprost z dyrektyw. Dzięki takiemu rozwiązaniu polscy zamawiający będą mieli 

takie same obowiązki co zamawiający z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  

Zmianie ulega też delegacja do wydania rozporządzenia określającego wzory 

ogłoszeń, ponieważ wzory ogłoszeń przekazywanych Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich zostały określone przez rozporządzenie 

Komisji (WE) ustanawiające 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.  

Kolejną zmianą jest rezygnacja z obowiązku przekazywania ogłoszeń 

(o zamówieniu, o udzieleniu zamówienia, o konkursie), po opublikowaniu ich 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej również Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych. W miejsce obowiązku wprowadza się możliwość 

publikacji takich ogłoszeń przez Prezesa UZP w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, ale tylko z własnej inicjatywy Prezesa. Dopuszczona zostaje także 

możliwość przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na  
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stronie internetowej określonej w załącznikach do dyrektyw tzn. 

www.simap.eu.int. Jeżeli zamawiający skorzysta z tej formy będzie mieć 

możliwość wyznaczenia krótszych terminów w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, a jego ogłoszenie zostanie szybciej opublikowane. 

Wprowadza się w projekcie obowiązek przesyłania Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich sprostowania ogłoszenia, jeżeli zawiera ono 

błędy polegające na niezgodności ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej z treścią ogłoszenia przekazanego do publikacji. 

Kwoty progowe określone obecnie w ustawie w euro, od przekroczenia których 

jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich, podlegać będą okresowym przeglądom 

i odpowiednim zmianom. Związane to jest z faktem, że Wspólnota Europejska 

i jej państwa członkowskie są stroną Porozumienia w sprawie zamówień 

rządowych (GPA) zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu. Wartości 

progowe określone w Porozumieniu wyrażone są w SDR (specjalne prawa 

ciągnienia). Progi przewidziane przez dyrektywy należy natomiast określać 

w euro, aby uprościć stosowanie ich przepisów, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ich zgodności z progami przewidzianymi w Porozumieniu. 

W związku z tym przepisy dyrektyw przewidują aktualizację wartości progowych 

co dwa lata, uwzględniającą ewentualne zmiany wartości euro w stosunku do 

SDR. Ostania taka aktualizacja dokonana została rozporządzeniem Komisji 

(WE) Nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r., które zmieniło dyrektywy 

2004/17/WE oraz 2004/18/WE w odniesieniu do progów stosowania procedur 

udzielania zamówień. W konsekwencji uznano, że biorąc pod uwagę 

konieczność okresowych zmian wartości progowych, należy zrezygnować 

z określania w ustawie wartości zamówień i konkursów, od których 

przekroczenia jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Aby nie dokonywać zmiany 

ustawy przy każdorazowej zmianie kwot progowych, właściwym wydaje się 

określenie ich w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.  

W projekcie wprowadza się instytucję centralnego zamawiającego. Jest ona 

przewidziana zarówno w dyrektywie klasycznej, jak i sektorowej. Centralny 
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zamawiający będzie mógł dokonywać scentralizowanych zamówień prze-

znaczonych dla administracji rządowej oraz innych zamawiających, pod 

warunkiem, że zamówienie  będzie związane z działalnością więcej niż jednego 

zamawiającego. Centralnego zamawiającego wyznaczać będzie w drodze 

zarządzenia Prezes Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów będzie mógł także 

zobowiązać podległe mu jednostki organizacyjne do nabywania określonych 

rodzajów zamówień od centralnego zamawiającego  lub od wykonawców przez 

niego wybranych oraz do udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej 

zawartej przez centralnego zamawiającego. W przypadku nabywania dostaw, 

usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od 

wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego, wyłączony będzie 

obowiązek stosowania ustawy. Zgodnie bowiem z przepisami dyrektyw uznaje 

się, że jeżeli zamawiający udzielają zamówień korzystając z instytucji 

centralnego zamawiającego, to pozostają w zgodzie z przepisami o za-

mówieniach publicznych. Przepisy dotyczące centralnego zamawiającego 

wprowadza się w celu zwiększenia konkurencji i usprawnienia procesu 

dokonywania zakupów.  

W projekcie modyfikacji ulegają przesłanki uzasadniające wykluczenie 

wykonawcy z postępowania. Obecnie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 

wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których 

otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. Taki zapis oznacza, że 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się podmioty, 

w stosunku do których zastosowano „opcję” układową, tzn. ogłoszono upadłość 

z możliwością zawarcia układu. Obecnie obowiązująca ustawa – Prawo 

upadłościowe i naprawcze połączyła postępowanie układowe i postępowanie 

upadłościowe w taki sposób, że każde z nich jest związane z ogłoszeniem 

upadłości. Dlatego też w celu umożliwienia kontynuowania działalności przez 

takie podmioty oraz przetrwania na rynku, w szczególności rynku zamówień 

publicznych proponuje się, aby ta przesłanka wykluczenia nie dotyczyła 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Takie rozwiązanie pozwoli 
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podmiotom w postępowaniu upadłościowym z opcją układową uczestniczyć 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zmianie wynikającej z postanowień nowych dyrektyw ulegają przesłanki 

wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 4-8. W chwili obecnej wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykonawcy, którzy zostali 

prawomocnie skazani 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. W projekcie przewiduje się, że wykluczeniem będzie 

skutkować również skazanie wykonawcy za popełnienie przestępstwa 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa 

skarbowego lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

Modyfikacji ulega ponadto przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 2 pkt 1. 

Obecnie na jej podstawie wyklucza się z postępowania wykonawców, którzy 

wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postę-

powania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Przewiduje się w tym przepisie 

tylko jeden wyjątek dla autorów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są 

prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów. Zaproponowane 

w projekcie nowe brzmienie tej przesłanki wynika między innymi 

z uwzględnienia tez zawartych w orzeczeniu wydanym 3 marca 2005 r. przez 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawach C-21/03 i C-34/03 Fabricom 

SA p. Belgii. Dlatego też proponuje się, aby zamawiający wykluczał z po-

stępowania wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane 

z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji. Przepis ten 

nie będzie miał zastosowania w przypadku wykonawców, którym udziela się 

zamówienia po przeprowadzonym konkursie w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
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lub w trybie z wolnej ręki, a także jeżeli jest jeden wykonawca mogący wykonać 

przedmiotowe zamówienie. 

W projekcie wprowadza się nieco odmienne od dotychczasowych regulacje 

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Wynika to z konieczności wdrożenia 

postanowień nowych dyrektyw. Dopuszcza się możliwość opisu przedmiotu 

zamówienia nie tylko poprzez odniesienie do norm (np. polskich lub innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy też aprobat 

technicznych, ale również poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, które 

mogą obejmować np. opis oddziaływania na środowisko. Zobowiązuje się 

zamawiającego do dopuszczania oferowania przez wykonawcę rozwiązań 

równoważnych do opisanych przez zamawiającego. W konsekwencji zmianie 

ulega upoważnienie do wydania przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia 

określającego, jakich dokumentów można żądać od wykonawcy. Proponuje się, 

aby w rozporządzeniu tym wskazać obok dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu także dokumenty potwierdzające, 

że dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. 

Z uwagi na położony w dyrektywach nacisk na konieczność ułatwienia 

korzystania ze środków elektronicznych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia istotnym modyfikacjom ulegają przepisy dotyczące sposobu 

komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać, 

zgodnie z wyborem zamawiającego, niezależnie od wartości zamówienia, 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W odróżnieniu od obowiązującego 

stanu prawnego przy przekazywaniu faksem lub drogą elektroniczną nie będzie 

konieczne potwierdzenie pisemne. Zawsze jednak dopuszczalna będzie forma 

pisemna, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie (np. przy 

wykorzystaniu dynamicznego systemu zakupów). W odniesieniu do wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający będzie mógł żądać, 

aby wnioski przesyłane faksem były potwierdzane pisemnie lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-

wanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wykorzystanie 
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przez zamawiającego i wykonawców środków elektronicznych pomoże 

w zwiększeniu konkurencji oraz usprawnieniu procesu udzielania zamówień, 

a w szczególności przyczyni się do oszczędności czasu i środków pieniężnych. 

W ślad za dyrektywami stwarza się zamawiającym możliwość udostępniania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na własnej stronie internetowej, 

bez względu na to w jakim trybie jest prowadzone postępowanie o udzielenie 

zamówienia. Jeżeli zamawiający skorzysta z takiej możliwości, a później 

dokona modyfikacji specyfikacji albo przedłuży termin składania ofert, ma 

obowiązek zamieścić odpowiednią informację również na stronie internetowej. 

Dodatkowo w przypadku udzielania zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego i ograniczonego, jeżeli zamawiający udostępni specyfikację 

na stronie internetowej i poinformuje o tym w ogłoszeniu o zamówieniu, może 

skrócić terminy składania ofert o 5 dni. Konsekwencją wprowadzenia 

możliwości udostępniania specyfikacji na stronie internetowej jest zmiana 

terminu składania protestu na specyfikację. W przypadku, gdy zamawiający 

zdecyduje się na udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej, protest na jej postanowienia będzie można wnieść nie 

później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli wartość 

zamówienia nie przekroczy 60 000 euro – nie później niż 3 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Natomiast, jeżeli zamawiający będzie przekazywał 

specyfikację jedynie w sposób tradycyjny, protest na specyfikację będzie 

składany zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, tzn. w terminie 7 dni, 

od dnia w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o oko-

licznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wprowadza się ponadto 

wyraźną regulację pozwalającą zamawiającemu na przedłużenie terminu 

składania ofert w przypadku wniesienia protestu na specyfikację. Skorzystanie 

z tego prawa nie będzie jednak możliwe, jeżeli przed upływem terminu 

składania ofert protest zostanie ostatecznie rozstrzygnięty. 

Uwzględniając wprowadzone przez dyrektywy regulacje zmianom ulega tryb 

negocjacji z ogłoszeniem. Przewidziane obecnie w ustawie negocjacje 

z ogłoszeniem są zgodne z przepisami starych dyrektyw Unii Europejskiej. Ich 

założeniem jest dopuszczenie do negocjacji pomiędzy zamawiającym a wy-
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konawcami w celu uszczegółowienia warunków umowy w szczególnych 

wskazanych w ustawie przypadkach. Zakresem negocjacji objęte są wszystkie 

aspekty zamówienia, w tym całość specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zgodnie z nowymi dyrektywami negocjacje dotyczyć mogą jedynie 

ofert złożonych przez wykonawców. Ich celem jest doprecyzowanie lub 

uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W wyniku negocjacji może dojść do zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednakże jedynie w zakresie 

w jakim były one przedmiotem negocjacji oraz pod warunkiem, że zmiana ta nie 

będzie prowadzić do istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia. 

W konsekwencji wprowadzone w nowelizacji zmiany mają na celu 

dostosowanie do przepisów nowych dyrektyw oraz wprowadzenie wyraźnego 

rozróżnienia pomiędzy trybem negocjacji z ogłoszeniem a nowym trybem 

dialogu konkurencyjnego.   

W projekcie wprowadza się nowy tryb udzielania zamówień – dialog 

konkurencyjny. Ma on umożliwić udzielanie złożonych i skomplikowanych 

zamówień, w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi, 

technologiami teleinformatycznymi lub projektami obejmującymi złożone 

procesy finansowania. Podstawą prawną umożliwiającą wprowadzenie tego 

trybu jest art. 29 dyrektywy klasycznej. Jest on modelowo zbliżony do obecnych 

negocjacji z ogłoszeniem. Skorzystanie z tego trybu będzie możliwe 

w przypadku zamówień o szczególnie złożonym charakterze np. projektach 

związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, dotyczących przepro-

wadzenia magistrali kolejowej w terenie górzystym,  gdzie zamawiający nie jest 

w stanie określić, które z rozwiązań będzie dla niego najkorzystniejsze. 

Dodatkowo ta złożoność zamówienia będzie musiała uniemożliwiać udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. 

W przypadku dialogu konkurencyjnego kryterium wyboru oferty najko-

rzystniejszej nie może być tylko cena. W przypadku postępowań o udzielenie 

zamówienia o największej wartości, tzn. przekraczającej 10 000 000 euro – dla 

dostaw lub usług i 20 000 000 euro – dla robót budowlanych, zastosowanie 
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trybu dialogu konkurencyjnego będzie uzależnione dodatkowo od uzyskania 

zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Rozpoczęcie procedury dialogu konkurencyjnego musi poprzedzić ogłoszenie 

o zamówieniu, w którym zamawiający powinien wskazać w miarę możliwości 

potrzeby i wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia. Po dokonaniu 

kwalifikacji wykonawców na podstawie kryteriów podmiotowych odnoszących 

się do ich sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz technicznej, zamawiający 

zaprasza ich do dialogu. W zaproszeniu powinien poinformować o dniu 

i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu oraz o miejscu i terminie 

rozpoczęcia dialogu. Dialog powinien być prowadzony oddzielnie z każdym 

z wykonawców, tak aby przedstawiane przez nich rozwiązania nie mogły być 

wykorzystane przez innych wykonawców. Takie rozwiązanie jest także 

korzystne dla zamawiającego, który dzięki temu może uzyskać najlepsze dla 

siebie rozwiązania. Dialog jest prowadzony do momentu, gdy zamawiający jest 

w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego 

potrzeby. Po jego zakończeniu zamawiający zaprasza wykonawców 

uczestniczących w dialogu do składania ofert opierających się na rozwiązaniach 

przedstawionych podczas dialogu. Proponowany tryb dialogu konkurencyjnego 

jest połączeniem elementów przetargu ograniczonego oraz obecnych negocjacji 

z ogłoszeniem.  Przewiduje się, że tryb dialogu konkurencyjnego będzie 

„elastycznym” trybem, z jednej strony zapewniającym konkurencję pomiędzy 

wykonawcami, a z drugiej stwarzającym zamawiającemu możliwość omówienia 

wszystkich aspektów danego zamówienia z każdym wykonawcą.  

W stosunku do obecnego stanu prawnego wprowadza się trzy nowe przesłanki 

udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki. Obowiązek wprowadzenia dwóch 

z nich wynika z konieczności dostosowania do przepisów dyrektyw Unii 

Europejskiej. Obecnie w ustawie są one przewidziane, ale tylko w odniesieniu 

do udzielania zamówień sektorowych w trybie z wolnej ręki. Zgodnie z tymi 

przesłankami zarówno zamawiający „klasyczny”, jak i zamawiający „sektorowy” 

będzie mógł zastosować tryb z wolnej ręki, jeżeli zamówienie na dostawy 

będzie dokonywane na giełdzie towarowej oraz w sytuacji, gdy w związku 

z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo 
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upadłościowym możliwe będzie udzielenie zamówienia na dostawy na 

szczególnie korzystnych warunkach. Trzecia z nowych przesłanek nie wynika 

z dyrektyw. Wprowadza się ją w celu umożliwienia udzielania zamówień 

o stosunkowo niedużej wartości placówkom zagranicznym, działającym 

w innych niż krajowe realiach rynkowych. Jest ona również konsekwencją 

likwidacji niezgodnych z nowymi dyrektywami przepisów dotyczących 

udzielania zamówień przez placówki zagraniczne na zasadach szczególnych. 

Jeżeli zamówienie będzie udzielane na podstawie powyższych przesłanek, 

zamawiający nie będzie miał obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych.  

Nowym rozwiązaniem wynikającym z dyrektyw Unii Europejskiej jest aukcja 

elektroniczna rozumiana inaczej niż obecnie. Dlatego też istniejąca obecnie  

w ustawie aukcja elektroniczna zostaje nazwana licytacją elektroniczną. 

Przewidziana w projekcie aukcja elektroniczna nie jest odrębnym trybem 

udzielania zamówienia. Jest to sposób wyboru oferty najkorzystniejszej, który 

będzie stosowany po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogło-

szeniem. W odniesieniu do zamówień klasycznych zastosowanie aukcji 

elektronicznej w przypadku negocjacji z ogłoszeniem jest ograniczone tylko do 

przesłanki wymienionej w art. 55 ust. 1 pkt 1. Warunkiem zastosowania aukcji 

elektronicznej zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia, jak 

i zamówienia sektorowego będzie poinformowanie przez zamawiającego o tym 

w ogłoszeniu o zamówieniu i złożenie co najmniej 3 ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Kryteriami oceny ofert, inaczej niż jest to w obecnej aukcji może 

być nie tylko cena, ale i inne kryteria określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z wyjątkiem kryteriów, na podstawie których nie można 

dokonać automatycznej oceny oferty bez ingerencji zamawiającego. 

W konsekwencji – zgodnie z postanowieniami dyrektyw – niektóre zamówienia 

na usługi (np. w zakresie działalności twórczej) nie mogą być przedmiotem 

aukcji elektronicznej. W toku aukcji zamawiający będzie na bieżąco informował 

każdego wykonawcę o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej 

punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Jeżeli w toku aukcji 
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elektronicznej nie zostaną złożone żadne postąpienia zamawiający wybierze 

najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w tzw. etapie „papierowym”. 

Wdrożenie aukcji elektronicznej w zaproponowanym kształcie jest wynikiem 

coraz większego wykorzystywania środków elektronicznych w zamówieniach 

publicznych. Stworzenie możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z za-

stosowaniem aukcji elektronicznej jest rozwiązaniem sprzyjającym nie tylko 

zamawiającym, ale również wykonawcom. 

W projekcie nadaje się nowe brzmienie działowi III zawierającemu przepisy 

szczególne z uwagi na wprowadzenie nowych rozdziałów dotyczących umów 

ramowych i dynamicznego systemu zakupów. Nieznacznym modyfikacjom 

wynikającym z konieczności wdrożenia dyrektyw ulegają zawarte w tym dziale 

przepisy dotyczące konkursu, koncesji na roboty budowlane oraz zamówień 

sektorowych. 

Rezygnuje się jednocześnie z uregulowania w dziale III postępowań na 

zasadach szczególnych. Proponuje się, aby zamówienia udzielane obecnie na 

zasadach szczególnych były udzielane w trybie z wolnej ręki. Zamiast 

dotychczasowych przepisów dotyczących postępowań o zamówienia udzielane 

w celu zapobieżenia bezpośrednim skutkom katastrof naturalnych lub awarii 

technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej, wprowadza się możliwość 

udzielania, w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, zamówień 

w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach. W takich przypadkach decyzję o wszczęciu 

postępowania będzie podejmował samodzielnie zamawiający bez konieczności 

uzyskania zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

Dotychczas zawieranie umów ramowych było możliwe tylko w przypadku 

zamówień sektorowych. W celu ułatwiania udzielania zamówień wprowadza się 

w projekcie możliwość zawierania umów ramowych także zamawiającym tzw. 

klasycznym (np. jednostkom sektora finansów publicznych). Dopuszczalność 

wprowadzenia takiej regulacji wynika z postanowień dyrektywy klasycznej. 

Zawarcie umowy ramowej będzie następowało po przeprowadzeniu 
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konkurencyjnego postępowania przy odpowiednim stosowaniu przepisów 

dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Umowę ramową będzie można 

zawrzeć z jednym wykonawcą lub co najmniej trzema wykonawcami, chyba że 

oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej wykonawców. Na podstawie 

umowy ramowej zamawiający będzie mógł udzielić zamówienia w trybie 

z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. W projekcie określa się również 

sposób ustalania wartości umowy ramowej. Okres trwania umowy ramowej jest 

ograniczony czasowo, aby zagwarantować poszanowanie zasad udzielania 

zamówień publicznych, w szczególności zasady równego traktowania 

wykonawców. Zawarcie umowy ramowej na czas dłuższy niż 4 lata będzie 

wymagać zgody Prezesa UZP. Obowiązek uzyskania takiej zgody wyłączony 

jest jednak w odniesieniu do zamówień sektorowych. Postępowania, w których 

wartość umowy ramowej będzie przekraczać kwotę 20 000 000 euro dla robót 

budowlanych oraz 10 000 000 euro dla dostaw lub usług, będą poddane 

obowiązkowej kontroli uprzedniej przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz obowiązkowej kontroli polegającej na udziale 

niezależnego obserwatora. Kontroli tej nie będą natomiast podlegać 

zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej. Zmniejszeniu formalizmu 

ma służyć rezygnacja z obowiązku żądania przez zamawiającego w po-

stępowaniu o udzielenie zamówienia objętego umową ramową dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia 

i dokumenty wykonawcy będą składać w postępowaniu prowadzonym w celu 

zawarcia umowy ramowej. 

Do projektu ustawy wdraża się też dynamiczny system zakupów, który w ślad 

za dyrektywami jest rozumiany jako elektroniczny sposób udzielania zamówień 

na dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży 

lub usługi powszechnie  dostępne. Dynamiczny system zakupów nie jest 

odrębnym trybem udzielania zamówienia, lecz jest ustanawiany z odpowiednim 

stosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego aż do momentu udzielenia zamówienia objętego tym 

systemem, o ile nie są przewidziane w danym zakresie odrębne regulacje dla 
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dynamicznego systemu zakupów. Utworzenie dynamicznego systemu zakupów 

wymaga publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym informuje się, że 

ustanawia się dynamiczny system zakupów. Wykonawcy w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu w celu dopuszczenia do udziału w systemie, składają 

oferty, zwane w projekcie „ofertami orientacyjnymi” wraz z  niezbędnymi 

dokumentami. Po weryfikacji tych ofert zamawiający dopuszcza wykonawców 

do systemu, a w przypadku niedopuszczenia informuje wykonawcę 

o przyczynach niedopuszczenia. Wykonawcy mogą składać oferty orientacyjne 

przez cały czas trwania systemu, jak również je modyfikować. Postępowanie 

o udzielenie zamówienia wszczyna się zapraszając do składania ofert 

wykonawców, którzy zostali dopuszczeni do systemu. Przed wszczęciem 

postępowania zamawiający obowiązany jest do opublikowania uproszczonego 

ogłoszenia o zamówieniu. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie 

wykonawcy, którzy dotychczas nie ubiegali się o dopuszczenie do systemu, 

mogą składać oferty orientacyjne. Po zakończeniu oceny tych ofert 

i dopuszczeniu do systemu zamawiający zaprasza do składania ofert 

wszystkich dopuszczonych wykonawców (zarówno tych, którzy złożyli oferty 

orientacyjne przed, jak i po publikacji uproszczonego ogłoszenia). 

Okres trwania dynamicznego systemu zakupów jest ograniczony w czasie do 

4 lat. Przyjmuje się zasadę, że ustanowienie tego systemu na okres dłuższy 

będzie uzależnione od zgody Prezesa UZP. Wyjątkiem będą zamówienia 

sektorowe. Dynamiczny system zakupów pozwala zamawiającym uzyskać 

szczególnie dużą liczbę ofert dzięki dostępności środków elektronicznych, 

a przez to zapewnia optymalne wykorzystanie środków publicznych. Ponadto 

dynamiczny system zakupów pozwala na jednorazową ocenę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na etapie tworzenia systemu, natomiast na 

etapie poszczególnych postępowań zamawiający nie musiałby dokonywać 

ponownej weryfikacji. Proponowane rozwiązania są również korzystne ze 

względu na szybkość postępowania, zamawiający może bowiem wyznaczyć 

15 dniowy termin na składanie ofert, licząc od dnia wysłania uproszczonego 

ogłoszenia, a następnie, w zaproszeniu, dowolny (z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego na przygotowanie oferty) termin na składanie ostatecznych ofert. 
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Dynamiczny system zakupów pozwoli ograniczyć, nakładane zarówno na 

zamawiających, jak i na wykonawców, obowiązki administracyjne podnoszące 

koszty ich funkcjonowania. Przewiduje się, że sprzyjać będzie większej 

elastyczności w tworzeniu i prowadzeniu polityki zamówień, w szczególności 

zamówień sektorowych. 

W odniesieniu do koncesji w projekcie określa się m.in. jakie elementy powinno 

zawierać ogłoszenie o koncesji i doprecyzowuje się obowiązki koncesjonariusza 

niebędącego zamawiającym. W zakresie konkursu zmiany polegają 

w szczególności na rozszerzeniu przesłanek unieważnienia konkursu, 

umożliwieniu zwracania kosztów przygotowania prac konkursowych, 

dopuszczeniu odpłatności za regulamin konkursu oraz wyraźnym uregulowaniu, 

że z zawartością prac konkursowych nie można zapoznać się przed upływem 

terminu ich składania, a także że z przebiegu konkursu sporządza się protokół. 

W zakresie dotyczącym zamówień sektorowych wprowadza się przede 

wszystkim zmiany w katalogu działalności tzw. sektorowej. Zakresem nowej 

dyrektywy sektorowej nie są już objęte podmioty udzielające zamówień w celu 

wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług telekomuni-

kacyjnych. Obowiązkiem stosowania przepisów dotyczących zamówień 

sektorowych objęte zostały natomiast podmioty, które udzielają zamówień 

związanych ze świadczeniem przez nie usług pocztowych oraz przy spełnieniu 

określonych  warunków także innych usług (np. zarządzania usługami 

pocztowymi, usług w zakresie filatelistyki, usług zarządzania bazami 

adresowymi). Obecnie Poczta Polska jest obowiązana do stosowania ustawy 

tak jak inne osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb 

o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani 

handlowego (art. 3 ust. 1 pkt 3). Objęcie jej reżimem zamówień sektorowych 

spowoduje, że będzie ona miała tyle samo obowiązków, co wykonujące 

podobne zadania podmioty z innych państw członkowskich. Zmianie ulegają też 

progi stosowania ustawy i przesyłania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich w przypadku udzielania zamówień sektorowych. Zostają 

one podwyższone i dostosowane do progów określonych w rozporządzeniu 

Komisji  (WE) Nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. Zamawiający 
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udzielający zamówień sektorowych będą mieli obowiązek stosować – Prawo 

zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia dla dostaw lub usług 

przekroczy 473 000 euro (dotychczas 400 000 euro), a dla robót budowlanych 

5 923 000 euro (dotychczas 5 000 000 euro). Ponadto wprowadza się dla 

zamawiających tzw. sektorowych obowiązek uwzględniania w sprawozdaniu 

rocznym o udzielonych zamówieniach informacji dotyczących udzielonych 

zamówień sektorowych już od wartości 6 000 euro. Takie rozwiązanie wynika 

z art. 67 dyrektywy sektorowej.  

W celu zmniejszenia wymagań formalnych rezygnuje się z obowiązku 

uzyskiwania zgody Prezesa UZP w przypadku udzielania zamówień 

sektorowych w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz w trybie z wolnej ręki na 

podstawie art. 67 pkt 2-5 i 6-9 i art. 134 ust. 6 pkt 2 i 3.  

Zgodnie z przepisami dyrektywy sektorowej rozszerza się zwolnienie z obo-

wiązku stosowania ustawy w przypadku zamówień sektorowych udzielanych 

podmiotom powiązanym. Obecnie przewiduje się zwolnienie tylko w przypadku 

zamówień na usługi udzielane podmiotom powiązanym. W projekcie proponuje 

się, aby zwolnienie to dotyczyło również zamówień na roboty budowlane, tak 

jak to przewiduje dyrektywa. W zakresie dotyczącym zamówień sektorowych 

wprowadza się ponadto przepis regulujący sytuację, gdy podmiot powiązany 

istnieje krócej niż 3 lata lub zostaje powołany w określonym celu 

gospodarczym. Proponuje się również wyłączenie z zakresu stosowania ustawy 

niektórych rodzajów działalności sektorowej w przypadku, gdy działalność ta ma 

charakter uboczny. Z tymi regulacjami wiąże się nowy obowiązek dla 

zamawiających sektorowych. Będą oni musieli przekazać Komisji Europejskiej 

odpowiednie informacje w tym zakresie, jeżeli Komisja wystąpi do nich o ich 

przekazanie. 

W celu dostosowania do przepisów dyrektywy sektorowej oraz uwzględnienia 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zmianie ulega definicja 

praw szczególnych lub wyłącznych. Zgodnie z projektem są to 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 
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uzyskania takiego prawa nie powoduje obowiązku jego przyznania. Z sytuacją 

taką mamy do czynienia np. na podstawie art. 51 i 52 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, gdzie wprost przewiduje się, że liczba 

przewidzianych do udzielenia koncesji może być mniejsza niż liczba 

przedsiębiorców spełniających warunki do jej uzyskania. Prawami szczególnymi 

lub wyłącznymi nie będą zatem koncesje (zezwolenie), o ile może je uzyskać 

każdy podmiot, który spełnia obiektywne kryteria. Sam fakt przyznania 

określonym podmiotom uprawnień do np. wywłaszczenia nieruchomości na cele 

związane z budową sieci, nie jest równoznaczny z przyznaniem im praw 

szczególnych. 

Uszczegółowieniu ulegają ponadto przepisy związane z procedurą 

stwierdzania, że zamawiający prowadzący działalność wymienioną w art. 132 

(tzw. sektorową), działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest 

ograniczony. Przewiduje się, że organ właściwy przed podjęciem decyzji 

o wystąpieniu do Komisji Europejskiej z odpowiednim wnioskiem dokonuje 

wstępnej oceny stanu faktycznego i prawnego. Wniosek będzie sporządzany 

zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji 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 procedur 

udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych.  

W ustawie przewidziana jest możliwość korzystania w trakcie przeprowadzanej 

przez Prezesa UZP kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

z opinii biegłych. W projekcie proponuje się dodanie przepisu określającego na 

jakich zasadach biegłemu przysługuje wynagrodzenie. Wprowadza się ponadto 

regulację umożliwiającą zespołowi arbitrów zasięgnięcie opinii specjalistów 

z różnych dziedzin (biegłych). Jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego 

sprawy będącej przedmiotem odwołania będzie wymagało wiadomości 

specjalnych, zespół arbitrów będzie mógł powołać biegłego spośród osób 

wpisanych na listę biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym 

w Warszawie. 
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Przewidziana obecnie w ustawie kontrola uprzednia postępowania o udzielenie 

zamówienia kończy się doręczeniem zamawiającemu informacji o wyniku 

kontroli, zawierającej m.in. zalecenia pokontrolne. W celu zwiększenia 

skuteczności tej kontroli, a w konsekwencji prawidłowości prowadzonych 

postępowań, zwłaszcza tych o najwyższej wartości, proponuje się, aby 

w wyniku przeprowadzenia kontroli uprzedniej Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych wydawał decyzję administracyjną. W przypadku negatywnego 

wyniku kontroli zezwalałaby ona na zawarcie umowy pod warunkiem usunięcia 

stwierdzonych w czasie kontroli naruszeń albo z uwagi na stwierdzenie 

naruszeń skutkujących nieważnością umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, wskazywałaby na potrzebę unieważnienia postępowania. 

Wprowadzenie zasady, że kontrola uprzednia kończy się decyzją 

administracyjną daje zamawiającym, którzy nie zgadzają się z wynikiem kontroli 

przeprowadzonej przez Prezesa UZP, możliwość korzystania ze środków 

odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. 

Kontrola decyzji administracyjnej w toku instancji postępowania 

administracyjnego gwarantuje podmiotom kontrolowanym szerokie prawo do 

oceny przez niezależny i niezawisły sąd prawidłowości przeprowadzonego 

postępowania kontrolnego i wydanego na podstawie zebranego materiału 

dowodowego indywidualnego rozstrzygnięcia w sprawie przez centralny organ 

administracji rządowej.  

W zakresie kontroli uprzedniej zmianie ulega wartość zamówienia, której 

przekroczenie skutkuje obowiązkiem przeprowadzenia tej kontroli. Obecnie 

kontrola ta jest obligatoryjna, jeżeli wartość zamówienia przekracza dla robót 

budowlanych równowartość kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 

5 000 000 euro. W projekcie zaproponowano progi w wysokości, odpowiednio 

20 000 000 euro i 10 000 000. Zmiana ta wynika z sygnalizowanej potrzeby 

przyspieszenia postępowań o udzielenie zamówienia, finansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Konsekwencją 

podwyższenia wysokości progu obligatoryjnej kontroli uprzedniej są 

odpowiednie zmiany w innych przepisach ustawy odnoszących się do tzw. 
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procedury zaostrzonej (np. dotyczących obserwatora, ostatecznego roz-

strzygnięcia protestu, skargi, kar pieniężnych).   

W projekcie wprowadza się zmiany w rozdziale o odpowiedzialności za 

naruszenie przepisów ustawy, dotyczącym odpowiedzialności zamawiających 

tzw. sektorowych. Proponuje się dodatkowy katalog naruszeń sankcjonowanych 

karą pieniężną. Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność m.in. za 

prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady jawności, nie przestrzeganie 

terminów określonych w ustawie, wykluczenie wykonawcy z postępowania 

z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia, jeżeli 

naruszenie to wpłynie na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

Decyzję o wprowadzeniu odpowiedzialności także za „mniejsze” naruszenia 

przepisów ustawy podjęto po analizie wyników kontroli przeprowadzanych 

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z których wynika, że 

zamawiający stosunkowo często dokonują takich naruszeń. Przewiduje się, że 

przyczyni się to do zmniejszenia nieprawidłowości w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie 1 stycznia 2006 r. Jest 

to termin pozwalający adresatom ustawy na zapoznanie się z nowymi 

regulacjami, a jednocześnie uwzględniający wymagania procesu dosto-

sowawczego.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projekt oddziałuje na jednostki sektora finansów publicznych, państwowe 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty 

działające w tzw. sektorze użyteczności publicznej i inne wskazane w art. 3 

zmienianej ustawy podmioty zobowiązane do jej stosowania. Projektowana 

regulacja będzie miała także wpływ na wykonawców uczestniczących 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności 

na małych i średnich przedsiębiorców 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Projekt ustawy był przedmiotem dyskusji i został pozytywnie zaopiniowany 

przez członków Rady Zamówień Publicznych, która jest organem doradczo-

opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

 

Na początku lutego br. projekt ustawy został zamieszczony w ramach 

konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych. Na stronie tej zamieszczano także kolejne wersje projektu, 

jakie powstawały w toku prac legislacyjnych. W celu ułatwienia wszystkim 

zainteresowanym zgłaszania uwag i propozycji udostępniono specjalny 

adres mailowy. 

Opinie do projektu przedstawiło kilkunastu ekspertów zewnętrznych. Projekt 

został przekazany wszystkim arbitrom rozpoznającym odwołania, 

a następnie rozwiązania zawarte w nim były dyskutowane podczas cyklu se-

minariów dla arbitrów, zorganizowanych przez Urząd Zamówień 

Publicznych.  

Szczegółowe rozwiązania projektu nowelizacji i uwagi do niego były 

dyskutowane także podczas spotkań z przedstawicielami podmiotów 

zainteresowanych funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, gdzie 
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wyjaśniano możliwość i zakres przyjęcia zgłaszanych uwag. W spotkaniach 

wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej (Izby Projektowania 

Budowlanego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku 

Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, 

Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej, Ośrodka Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA”), przedstawi-

ciele środowisk twórczych (Stowarzyszenia Architektów RP, Krajowej Rady 

Izby Architektów, Krajowej Rady Izby Urbanistów, Teatru Narodowego 

w Warszawie), a także przedstawiciele zamawiających sektorowych (Poczty 

Polskiej, Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spe-

dycji, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwa 

Państwowego „Porty Lotnicze”).  

Projekt nowelizacji ustawy był przedmiotem prezentacji i dyskusji podczas 

czterech debat publicznych, zorganizowanych w Centrum Multimedialnym 

Foksal na przełomie lutego i marca 2005 r. Z uwagi na otwarty charakter 

tych debat wzięli w nich udział, oprócz przedstawicieli zamawiających 

sektora finansów publicznych, zamawiających sektorowych i wykonawców, 

także inni zainteresowani funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.  

Projekt był także omawiany z kierownictwem Krajowej Rady Regionalnych 

Izb Obrachunkowych.  

Ponadto projekt został przekazany do zaopiniowania przez następujące 

podmioty: 

1)   Business Centre Club; 

2)   Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych; 

3)   Transparency International; 

4)   Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych; 

5)   Agencja Mienia Wojskowego; 

6)   IBM Polska Sp. z o. o.; 

7)   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
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8)   World Bank Biuro w Warszawie; 

9)   Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.; 

10)   Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

11)   Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; 

12)   Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; 

13)   Związek Powiatów Polskich; 

14)   Związek Miast Polskich; 

15)   Związek Gmin Wiejskich; 

16)   Konwent Marszałków Województw RP. 

Projekt został także skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do projektu została przekazana do 

kilkudziesięciu organizacji zrzeszających wykonawców wpisanych na listę 

organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, takich 

jak: izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, 

okręgowe izby architektów, okręgowe izby urbanistów.  

Po rozważeniu zasadności zgłaszanych przez partnerów społecznych uwag 

i propozycji, w szczególności pod względem zgodności z przepisami prawa 

Unii Europejskiej, znaczna część z nich została uwzględniona. 

Wiele uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dotyczyło 

potrzeby zdefiniowania nowych pojęć, które pojawiają się w projekcie, 

w szczególności dynamicznego systemu zakupów i centralnego zama-

wiającego. Dlatego też do projektu wprowadzono definicję dynamicznego 

systemu zakupów, umowy ramowej, przeredagowano także przepisy 

dotyczące centralnego zamawiającego. Często odnoszono się do zapro-

ponowanej definicji ceny i wskazywano na potrzebę uregulowania kwestii 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W wyniku tych uwag 

zrezygnowano ze zmiany obecnej definicji ceny, a kwestię 
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wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uregulowano w przepisach doty-

czących wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Ponadto część podmiotów zgłaszała zastrzeżenia dotyczące przepisów 

regulujących zasady ustalania wartości zamówień powtarzających się 

okresowo. W tym zakresie w projekcie zrezygnowano z zasady grupowania 

zamówień na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień. Wątpliwości 

budziły też – wynikające z dyrektyw – kwestie związane z umieszczaniem 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 

zamawiającego. Z uwagi na fakt, że związane one były zwłaszcza 

z wnoszeniem środków ochrony prawnej na treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zaproponowano w projekcie zmiany w zakresie 

terminu na wnoszenie protestu na specyfikację. 

Większość podmiotów krytycznie odniosła się do propozycji nowej 

przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawców, wobec których toczą się postępowania 

egzekucyjne dotyczące należności za pracę. Uwagi te uwzględniono 

i zrezygnowano z tej propozycji. 

Część zgłoszonych uwag dotyczyła także zamówień sektorowych. 

Zgłaszano postulaty, aby zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy przez 

podmioty powiązane nie odnosiło się tylko do zamówień na usługi. 

Uwzględniając te postulaty wprowadzono zwolnienie również w przypadku 

udzielania podmiotom powiązanym zamówień na roboty budowlane. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Sektor publiczny jest w Polsce największym odbiorcą towarów i usług. 

Efektywne wydatkowanie środków publicznych wymaga stworzenia 

przejrzystych procedur udzielania zamówień publicznych, które zapewnią 

bezpieczeństwo gospodarowania tymi środkami. Jednocześnie powinien być 

zrealizowany postulat zapewnienia szybkości i łatwości prowadzenia 

postępowań. 
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Pozytywne skutki dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, przyczyniając się do oszczędności, 

przyniosą w szczególności następujące instytucje: 

a) umowa ramowa – w projekcie przewidziano, że umowy ramowe zawierać 

będą mogły nie tylko podmioty udzielające zamówień sektorowych, ale 

wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania ustawy. Zawarcie 

umowy ramowej następować ma po przeprowadzeniu konkurencyjnego 

postępowania przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o przetargu 

nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacjach z ogło-

szeniem. Natomiast udzielanie zamówień objętych umową ramową 

odbywałoby się w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w trybie negocjacji 

bez ogłoszenia. Umowa ramowa pozwoli więc na późniejsze 

przeprowadzanie szybkich postępowań w trybie zamówienia z wolnej 

ręki lub negocjacji bez ogłoszenia przy jednoczesnym zachowaniu pełnej 

konkurencyjności na etapie wyboru stron umowy ramowej, 

b) dynamiczny system zakupów – projekt implementuje nowe rozwiązania 

prawa europejskiego, dotyczące dokonywania zamówień przy wy-

korzystaniu dynamicznego systemu zakupów. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania przyczyni się do odformalizowania postępowań na typowe, 

powtarzające się usługi lub dostawy. Zamawiający nie będzie musiał na 

etapie udzielania konkretnego zamówienia przeprowadzać badania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż badanie to 

następować będzie na wcześniejszym etapie tworzenia dynamicznego 

systemu zakupów. Dynamiczny system zakupów pozwoli ograniczyć, 

nakładane zarówno na zamawiających, jak i na wykonawców, obowiązki 

administracyjne podnoszące koszty ich funkcjonowania. Oszczędności 

z tego tytułu nie są obecnie możliwe do oszacowania, 

c) centralny zamawiający – podmiot ten będzie mógł przygotowywać 

i przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielać 

zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających 

administracji rządowej, jeżeli zamówienie będzie związane z dzia-

łalnością więcej niż jednego zamawiającego. Z pomocy centralnego 
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zamawiającego będą mogli korzystać także zamawiający spoza 

administracji rządowej. Przewiduje się, że centralizacja niektórych 

rodzajów zamówień spowoduje, dzięki wykorzystaniu efektu skali, 

obniżenie cen nabywanych usług i towarów. Przykładowo – prze-

prowadzone w 2003 r. wspólne dla administracji postępowanie na 

samochody osobowe klasy średniej spowodowało obniżenie średniej 

ceny nabywanego samochodu o 21% w stosunku do roku 2002,  

d) upowszechnienie instrumentów elektronicznych – w szczególności 

poprzez wprowadzenie aukcji elektronicznej o nowym charakterze. 

Aukcja ta będzie sposobem wyboru najkorzystniejszej oferty w po-

stępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Przewiduje się, że w sytuacji 

bezpośredniego konkurowania o zamówienie wykonawcy będą skłonni 

do przedstawiania korzystniejszych ofert, co będzie prowadzić do 

oszczędności po stronie zamawiających.  

W celu ułatwienia zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, korzystania 

ze środków elektronicznych istotnym modyfikacjom ulegają przepisy 

dotyczące zasad wymiany w postępowaniu o udzielenie zamówienia m.in. 

informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień. Będą one mogły być 

przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, niezależnie od 

wartości zamówienia, a zatem również w postępowaniach powyżej 60 000 

euro. Przy komunikacji drogą elektroniczną nie będzie już konieczne, jak jest 

obecnie, potwierdzenie pisemne. Ten sposób komunikacji przyczyni się do 

szybkości i obniżenia kosztów postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Przejawem elektronizacji zamówień publicznych jest ponadto dynamiczny 

system zakupów, będący elektronicznym procesem udzielania zamówień. 

W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów, jak i w postępowaniach o udzielenie zamówień objętych tym 

systemem, zamawiający i wykonawcy  będą komunikować się wyłącznie 

drogą elektroniczną. Także oferty w tych postępowaniach będą mogły być 

składane tylko w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem 
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elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

Ponadto wprowadza się w projekcie regulacje, zgodnie z którymi 

w przypadku przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu za pomocą 

formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu 

publikacyjnego, zamawiający będzie mógł wyznaczyć krótszy termin 

składania ofert. Skrócenie terminu składania ofert będzie możliwe także 

w przypadku udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej zamawiającego. 

Wykorzystanie przez zamawiającego i wykonawców środków elektro-

nicznych pomoże w zwiększeniu konkurencji oraz usprawnieniu procesu 

udzielania zamówień, a w szczególności przyczyni się do oszczędności 

czasu i środków pieniężnych.  

Z uwagi na konieczność upowszechniania środków elektronicznych, 

w szczególności w zakresie związanym z ogłoszeniami przewiduje się, że 

niezbędne będzie dokonanie zmian w systemie informatycznym Urzędu 

Zamówień Publicznych. Wysokość wydatków związanych z tymi zmianami 

trudno jednak w chwili obecnej oszacować. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

W projekcie uregulowano zagadnienie wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów. Stosowanie dotychczasowych rozwiązań powodowało częstokroć 

uprzywilejowanie wykonawców z innych państw Unii Europejskiej, gdyż 

przedstawiana przez nich cena nie zawierała podatku od towarów i usług, 

przez co oferta tych wykonawców była pozornie korzystniejsza. 

Zamawiający musiał jednakże samodzielnie zapłacić ten podatek. 

Powodowało to, że czasami wybierane oferty w ostatecznym rozliczeniu nie 
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były ofertami najkorzystniejszymi. Zaproponowana w projekcie zmiana 

zapewni równe traktowanie ofert wykonawców zagranicznych i krajowych, 

co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność tych ostatnich.  

Projekt wprowadza instytucję centralnego zamawiającego. Utworzenie takiej 

instytucji umożliwi, poprzez wykorzystanie efektu skali, obniżenie cen 

nabywanych dóbr. Jednocześnie nabywanie znacznej ilości towarów i usług 

przez jeden podmiot może spowodować zmiany w charakterystyce 

konkurencyjności polegające na zwiększeniu znaczenia dużych 

przedsiębiorców, gdyż przede wszystkim tacy będą w stanie wykonać duże 

zamówienia. Z drugiej strony mniejsi przedsiębiorcy będą mogli łączyć się 

w konsorcja, natomiast centralny zamawiający będzie mógł także dopuścić 

składanie ofert częściowych określając jednocześnie maksymalną liczbę 

części zamówienia, na które jeden zamawiający będzie mógł złożyć oferty, 

co powinno zapobiec nadmiernej koncentracji rynków objętych centralnymi 

zamówieniami. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana regulacja będzie wywierała pośredni wpływ na sytuację 

i rozwój regionalny, gdyż wydatkowane z Funduszy Strukturalnych środki 

w znacznej części będą przeznaczone na rozwój regionalny. Środki te są 

wydatkowane w oparciu o procedury określone w ustawie – Prawo 

zamówień publicznych. Wejście w życie projektu w odpowiednim terminie 

utrzyma zgodność prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie 

zamówień publicznych, co jest koniecznym warunkiem swobodnego 

przepływu wspomnianych środków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-13-om 

  







Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia ………………………………… 

w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  

 

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 

1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów, 

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) ogłoszenia o zamówieniu udzielanym przez koncesjonariusza niebędącego 

zamawiającym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 

7) ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, stanowiący załącznik nr 7 do 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2006 r.2)

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, 

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539. 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. 

w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 460). 

14/06/tg 



 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

                              z dnia ………  (poz. …)  

 

Załącznik  nr 1 

 WZÓR  

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

 
 

Rzeczpospolita Polska  
Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Województwo: 
 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:  

E-mail: 
 

Fax: 
 

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres zamawiającego (URL): 
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL): 
 
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III 

 
Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych zamawiających                tak  nie       
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

                                                                                               

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług 
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada przedmiotowi 
zamówienia) 

(a) Roboty budowlane                      (b) Dostawy                                   (c) Usługi                                       

Kategoria usług:                   nr �� Wykonanie 

Zaprojektowanie i wykonanie 

Wykonanie, za pomocą dowolnych 
środków, obiektu budowlanego, 
odpowiadającego wymogom 
określonym przez  zamawiającego  

 

 

 
 

Kupno 

Dzierżawa 

Najem 

Leasing 

Połączenie powyższych form 

 

 

 

 

 

(dla usług kategorii 1-27 zob.  
załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) 

Główne miejsce lub lokalizacja robót 
budowlanych  

                               

                               

Kod NUTS                   ����� 

Główne miejsce realizacji dostawy  

 

                               

                               

Kod NUTS                  ����� 

Główne miejsce świadczenia usług  

 

                               

                               

Kod NUTS                    ����� 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego                        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)    

Zawarcia umowy ramowej                                                                      

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) 

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                              

Maksymalna liczba ��� 
wykonawców planowanej umowy ramowej  

Umowa ramowa z jednym wykonawcą                  

Czas trwania umowy ramowej:  Okres w latach: ��  lub miesiącach: ��� 

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:   
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

 
Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):  

Wartość bez VAT:                                         Waluta              
LUB  Zakres:   między                  a                            Waluta:       

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):                      

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

tak      nie  

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):  

tylko jednej części                          jednej lub więcej części         wszystkich części                         

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie  oferty wariantowej     tak      nie  

II.1.9) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja gdzie można otrzymać ten opis (jeżeli dotyczy):  

                                              

                                              

                                              

 

 

 

 

II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  

3/8 



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (z uwzględnieniem  wszystkich części i opcji,  jeżeli dotyczy) 

                                                                                                

                                                                                                

Wartość zamówienia bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):              Waluta:            

LUB  Zakres:   między                       a                                      Waluta:            

 

 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ���� (licząc od daty udzielenia zmówienia):    

LUB  Data rozpoczęcia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) i/lub zakończenia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM 

                                                                                                

                                                                                                

 

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY  ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, 
CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony             

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny                 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Przewidywana liczba wykonawców ���   

LUB Przewidywana minimalna liczba ��� oraz, jeżeli właściwe, maksymalna liczba ���  

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola)) 

Najniższa cena                                                   

LUB 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

  

Kryteria 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Znaczenie 

           

           

           

           

           

Kryteria 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Znaczenie 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie  

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na 
której będzie prowadzona 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

dostępne do  

Data:  ��/��/����  (dd/mm/rrrr)                                                                         Godzina:            

Cena (o ile dotyczy)                    Waluta:        

Warunki i sposób płatności:                                                                   

                                                                                            

Adres strony internetowej gdzie dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

                                                                                 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina:            

IV.3.3) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Inne:                                                                                        

IV.3.4) Termin związania ofertą (przetarg nieograniczony) 

Do : ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

LUB Okres w miesiącach:  ��� lub  dniach: ��� (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert  

Data:     ��/��/���� (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina:            

Miejsce                                                                        
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

 
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

          tak     nie  

Jeżeli tak, wskazać projekt i/lub program:  

                                                                                           

                                                                                 

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

7/8 



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

ZAŁĄCZNIK A 
I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ  DALSZE INFORMACJE 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:  
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
 
II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ  W PRZYPADKU DIALOGU KONKURENCYJNEGO  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:  
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
 
III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ  OFERTY/WNIOSKI O 
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:  
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 

 

 

 
15/06/tg 
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Załącznik  nr 2 

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

 
 

Rzeczpospolita Polska  
Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
 

  

UPROSZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
OBJĘTYM DYNAMICZNYM SYSTEMEM 
ZAKUPÓW 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1)  NAZWA, ADRESY I  OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 
                     

Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel: 

E-mail: 
 

Fax: 

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): 
  
Adres internetowy, pod którym jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (URL): 

 

 
Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych zamawiających                         tak  nie  
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                               

II.2) RODZAJ ZAMÓWIENIA                  Dostawy                              Usługi   

 
II.3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                               

                                                                                               

 

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny przedmiot ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty  
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.5) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Wartość zamówienia bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):              Waluta:           

LUB  Zakres:   między                       a                                     Waluta:           

II. 6) CZAS TRWANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Okres w latach: ��  lub miesiącach: ��� 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony          

 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.2.1 Ogłoszenie o zamówieniu, w którym ustanowiono dynamiczny system zakupów  

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr ���� poz.������ z dnia ��/��/����(dd/mm/rrrr) 

IV.2.2 Termin składania ofert orientacyjnych  

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                              Godzina:           

IV.2.3) Języki, w których można sporządzać oferty orientacyjne 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                                                                 

Inne:                                                                                           

IV.2.4) Wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się 
zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

VI.1) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.2) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: ��/��/����  (dd/mm/rrrr) 

 

 

 

 

 

 

16/06/tg 
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Załącznik  nr 3 

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                        

 

 
 

Rzeczpospolita Polska  
Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
udzielanym przez koncesjonariusza 
niebędącego zamawiającym 

 

SEKCJA I: KONCESJONARIUSZ 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:                  Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.: 

E-mail: 
 

Fax: 

Adres internetowy (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres internetowy koncesjonariusza (URL): 
 
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy nadsyłać na adres: 
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                         

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez koncesjonariusza  

                                                                                          

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych  

Wykonanie 

 Zaprojektowanie i wykonanie 

 

 

Wykonanie, za pomocą dowolnych 
środków, obiektu budowlanego 
odpowiadającego wymogom 
określonym przez koncesjonariusza  

 
 

 

Główne miejsce robót budowlanych    Kod  NUTS ����� 

                                                   

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia 

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                          

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty  
  

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 

II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres 

                                                                                           

                                                                                           

Wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):                        Waluta:           

LUB  Zakres:   między                            a                                Waluta:           
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                         

 

 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����   (licząc od daty udzielenia zamówienia):    
LUB  

Data rozpoczęcia ��/��/���� (dd/mm/rrrr)  i/lub zakończenie ��/��/����  (dd/mm/rrrr) 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM  

                                                                                           

                                                                                           

 
III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY  ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE 

DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykaz uznawanych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków: 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                         

SEKCJA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT I  ICH ZNACZENIE 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

IV.2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.2.1) Termin składania ofert      

            Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina:            

IV.2.2) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Inne:                                                                                       

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ       

tak      nie  
  

Jeżeli tak, wskazać projekt i/lub program:                                                         

                                                                                           

                                                                                           

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 
                                                                                           

                                                                                           

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                         

ZAŁĄCZNIK A 
 

I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA I DODATKOWE WYJAŚNIENIA 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ  OFERTY / WNIOSKI O 
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
 
 
 
 
 
17/06/tg 
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Załącznik nr 4 

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

 
 

Rzeczpospolita Polska  
Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
 

  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY  UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:          Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
  

Tel.: 

E-mail: 
 

Fax: 

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres zamawiającego (URL): 

 
 Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych zamawiających                tak  nie  

 
 
CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH? 
 

TAK     NIE    
 

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr ���� poz.������ z ��/��/����(dd/mm/rrrr) 
 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT) 
_______________________________________________ EUR 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

                                                                                               

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług 
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada  przedmiotowi 
zamówienia)  

(a) Roboty budowlane                      (b) Dostawy                                   (c) Usługi                                         

Kategoria usługi:                   nr �� Wykonanie 

Zaprojektowanie i wykonanie 

Wykonanie, za pomocą 
dowolnych środków, obiektu 
budowlanego, odpowiadającego 
wymogom określonym przez 
zamawiającego 

 

 

 
 

Kupno 

Dzierżawa 

Najem 

Leasing 

Połączenie powyższych form 

 

 

 

 

 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót 
budowlanych 
                               

                               

Kod NUTS            ����� 

Główne miejsce realizacji dostawy  

                              

                               

Kod NUTS            ����� 

Główne miejsce świadczenia usług  

                              

                               

Kod NUTS                    ����� 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy 

Zawarcia umowy ramowej                                     Zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów    

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia 

                                                                                                

                                                                                               

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Rodzaj  procedury 

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

 Dialog konkurencyjny           

Negocjacje bez ogłoszenia  

Zamówienie z wolnej ręki 

 

 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pola) 

Najniższa cena                                                                               

LUB 
Cena oraz dodatkowe kryteria       

Kryteria 

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Znaczenie 

           

           

           

           

          

Kryteria 

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Znaczenie 

           

           

           

           

          

IV.2.2) Zastosowano aukcję elektroniczną                               tak     nie  
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): ����    NAZWA (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:     ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: ��� 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Kraj/województwo: 

E-mail: 
 

Tel.: 

Adres internetowy (URL): Fax: 
 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I 

NAJDROŻSZĄ CENĄ  (bez VAT) 

 
Cena                  
 
Oferta z najniższą ceną             / Oferta z najwyższą ceną           
 
Waluta:      
 
 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII  EUROPEJSKIEJ         

tak      nie  

Jeżeli tak, wskazać projekt i/lub program:  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                               

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/06/tg 
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Załącznik  nr 5 

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                          

 
 

Rzeczpospolita Polska  
Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

                           

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 
 

Województwo: 
 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.: 
 

E-mail: 
 

Fax: 
 

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy):  
 
 
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I 

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II 

Prace konkursowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: 
  jak podano wyżej dla osoby  upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU  

II.1) NAZWA NADANA KONKURSOWI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                          

II.2) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

II.3) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty  
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

SEKCJA IV: PROCEDURA  

 

IV.1) RODZAJ KONKURSU 

Jednoetapowy           

Dwuetapowy             

IV.2) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Warunki otrzymania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień  

dostępne do 

Data:  ��/��/����  (dd/mm/rrrr)                                                                         Godzina:           

regulamin konkursu płatny               tak      nie  

Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe):                    Waluta:        

Warunki i sposób płatności:                                                                   

                                                                                           

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina:           

IV.3.3) Termin składania prac konkursowych 

data: ��/��/���� (dd/mm/rrrr)                                                                            Godzina:           

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać prace konkursowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
konkursie 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Inne:                                                                                      
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

IV.4) NAGRODY  

IV.4.1) Rodzaj i wysokość nagród, które zostaną wydane (wypłacone) 

                                                                                           

                                                                                          

 
 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

 VI.1) KONKURS DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

tak      nie  

Jeżeli tak, wskazać projekt i/lub program:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:    ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

ZAŁĄCZNIK A 
 

I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ  DALSZE INFORMACJE 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      
 

Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL):  
 
 
 
II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ REGULAMIN KONKURSU  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
 
III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ  PRACE KONKURSOWE / 
WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL):  
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Załącznik nr 6 

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                                                                       

 

 
 

Rzeczpospolita Polska  
Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
 

  

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU 

 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 
                     

Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.: 

E-mail: 
 

Fax: 

Adres internetowy (jeżeli dotyczy) 
 
 

    

      

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O KONKURSIE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr ���� poz. ������ z dnia ��/��/����(dd/mm/rrrr) 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                                                                      

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU  

II.1) NAZWA NADANA KONKURSOWI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                               

II.2) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                               

 
II.3) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty  
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                                                                      

SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU 

V.1) LICZBA UCZESTNIKÓW:     ���    

V.2) NAGRODY 

 

MIEJSCE                                                              

V.2.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Kraj/województwo: 

E-mail: 
 

Tel.: 

Adres internetowy (URL): Fax: 
 

V.3) WARTOŚĆ  NAGRODY 

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (proszę podać wyłącznie dane liczbowe):                            
Waluta       

---------------------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy ile jest to konieczne) -------
---------------------------- 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

VI.1) KONKURS JEST ZWIĄZANY Z PROJEKTEM I/LUB PROGRAMEM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW  UNII 
EUROPEJSKIEJ   

              tak      nie  
  

Jeżeli tak, wskazać projekt i/lub program:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:    ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

20/06/tg 
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Załącznik nr 7 

 WZÓR 

 Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                           

1/5 

 
 

 

 

Rzeczpospolita Polska  
Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 

 

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA ROBOTY 
BUDOWLANE  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:                 Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.: 

E-mail: 
 

Fax: 

Adres internetowy (jeżeli dotyczy) (URL): 
 
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III 

 

 



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                            
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OPIS KONCESJI 

II.1.1) Nazwa nadana koncesji przez zamawiającego 

                                                                                               

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych 

Wykonanie 
 
Zaprojektowanie i wykonanie 
 
Wykonanie, za pomocą dowolnych 
środków, obiektu budowlanego 
odpowiadającego wymogom 
określonym przez zamawiającego  

 

 

 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych   

Kod NUTS ����� 

                                                             

II.1.3) Określenie przedmiotu koncesji 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty  
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-�  

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, jeżeli dotyczy) 

                                                                                                

                                                                                                

Wartość zamówienia bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):              Waluta:            

LUB  Zakres:   między                       a                                      Waluta:            
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM 

                                                                                                

                                                                                               

 

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO 
OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia , jeżeli dotyczy): 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 
                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           
 
 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony  Przetarg ograniczony  Negocjacje z ogłoszeniem  

 

IV. 2 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 
 
 



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                            
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina:            

IV.3.2) Języki, w których można sporządzać wnioski  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Inne:                                                                                       

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

            tak      nie  
  

Jeżeli tak, wskazać projekt i/lub program:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.3 DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: ��/��/����  (dd/mm/rrrr): 
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ZAŁĄCZNIK A 
 

I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ  DALSZE INFORMACJE 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE DOKUMENTY  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ  OFERTY / WNIOSKI O 
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:      Województwo: 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
 

Tel.:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Adres internetowy (URL): 
 
 
 
 
 

 

 

 

21/06/tg 



UZASADNIENIE 
 

Obecnie wzory ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

są określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie 

wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 460). 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia zawartego 

w art. 11 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Rezygnuje się z określania 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wzorów ogłoszeń przekazywanych Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ponieważ zostaną one zastąpione wzorami 

określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.  

Obowiązek przekazywania ogłoszeń Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i ich 

publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz 

konkursów o wartości pomiędzy kwotą 60 000 euro a kwotami, od których uzależniony jest 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

W  projekcie rozporządzenia określa się wzory siedmiu ogłoszeń, jakie polski 

zamawiający ma obowiązek wykorzystywać. W stosunku do obowiązującego stanu prawnego 

nowym rozwiązaniem jest określenie wzoru ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane oraz 

ogłoszenia o zamówieniu udzielanym przez koncesjonariusza niebędącego zamawiającym, 

a także wzoru uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem 

zakupów. To ostatnie ogłoszenie wynika z wprowadzenia w ustawie – Prawo zamówień 

publicznych nowej instytucji jaką jest dynamiczny system zakupów.  

Określone w projekcie rozporządzenia wzory ogłoszeń w znacznej części są spójne 

z  wzorami ogłoszeń „unijnych”. Zostały jednak uproszczone i zawierają tylko niezbędne 

elementy. 

Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania pozostają w zgodności 

z  prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt 
 

ROZPORZĄDZENIE  
PREZESA RADY MINISTRÓW 

 
z dnia.................. 

 
w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których przekroczenia jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich 

 
Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. )1 ) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazuje się, jeżeli 
wartość zamówień: 

1) udzielanych przez zamawiających wymienionych w załączniku do rozporządzenia, 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a) 154 000 euro – dla dostaw lub usług, 
b) 5 923 000 euro – dla robót budowlanych; 

2) udzielanych przez pozostałych zamawiających, z wyjątkiem zamówień, o których 
mowa w pkt 3, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a) 236 000 euro – dla dostaw lub usług, 
b) 5 923 000 euro – dla robót budowlanych; 

3) sektorowych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 
a) 473 000 euro – dla dostaw lub usług, 
b) 5 923 000 euro – dla robót budowlanych. 

 
§ 2. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące 
konkursów przekazuje się, jeżeli wartość konkursów przeprowadzanych przez: 

1) zamawiających wymienionych w załączniku do rozporządzenia przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 154 000 euro; 

2) pozostałych zamawiających, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
236 000 euro. 
 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, 
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr  163,  poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539. 
 



Załącznik do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów  
z dnia............................. (poz. …) 

 
 
Wykaz zamawiających, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 
 

1) Kancelaria Prezydenta RP  

2) Kancelaria Sejmu RP  

3) Kancelaria Senatu RP  

4) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

5) Sąd Najwyższy  

6) Naczelny Sąd Administracyjny  

7) Trybunał Konstytucyjny  

8) Najwyższa Izba Kontroli  

9) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  

10) Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

11) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  

12) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

13) Państwowa Komisja Wyborcza  

14) Państwowa Inspekcja Pracy  

15) Ministerstwo Polityki Społecznej 

16) Ministerstwo Finansów  

17) Ministerstwo Gospodarki i Pracy  

18) Ministerstwo Kultury  

19) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  

20) Ministerstwo Obrony Narodowej  

21) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

22) Ministerstwo Skarbu Państwa  

23) Ministerstwo Sprawiedliwości  

24) Ministerstwo Infrastruktury  

25) Ministerstwo Środowiska  

26) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

27) Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

28) Ministerstwo Zdrowia  

29) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  



30) Urząd Komitetu Integracji Europejskiej  

31) Rządowe Centrum Studiów Strategicznych  

32) Rządowe Centrum Legislacji  

33) Narodowy Fundusz Zdrowia  

34) Polska Akademia Nauk  

35) Polskie Centrum Akredytacji  

36) Polski Komitet Normalizacyjny  

37) Polska Konfederacja Sportu 

38) Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

39) Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych  

40) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd  

41) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  

42) Urząd Regulacji Energetyki  

43) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  

44) Urząd Transportu Kolejowego  

45) Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców  

46) Urząd Zamówień Publicznych 

47) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

48) Urząd Służby Cywilnej 

49) Urząd Lotnictwa Cywilnego  

50) Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty  

51) Wyższy Urząd Górniczy 

52) Główny Urząd Miar  

53) Główny Urząd Geodezji i Kartografii  

54) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

55) Główny Urząd Statystyczny  

56) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państowych  

57) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

58) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

59) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

61) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  

62) Komenda Główna Policji  

63) Komenda Główna Straży Granicznej  

64) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 



65) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  

66) Główny Inspektorat Farmaceutyczny  

67) Główny Inspektorat Sanitarny  

68) Główny Inspektorat Weterynarii   

69) Inspekcja Transportu Drogowego  

70) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

71) Agencja Wywiadu  

72) Agencja Mienia Wojskowego  

73) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

74) Agencja Rynku Rolnego  

75) Agencja Nieruchomości Rolnych 

76) Państwowa Agencja Atomistyki  

77) Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych  

78) Narodowy Bank Polski  

79) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

80) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

81) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/6/es 



 
Uzasadnienie 

 
 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji określonej w art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. 

zm.). Dotychczas materia określona rozporządzeniem była zawarta w poszczególnych 

przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE dotyczące zamówień określają kwoty progowe 

zamówień, których przekroczenie powoduje obowiązek stosowania przepisów tych dyrektyw, 

w szczególności dotyczących przesyłania przez zamawiających ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Kwoty te podlegają okresowym przeglądom i 

zmianom, zwykle raz na dwa lata. Związane jest to z faktem, że  Wspólnota Europejska i jej 

państwa członkowskie są stroną Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu. Wartości progowe określone w 

Porozumieniu wyrażone są w SDR (specjalne prawa ciągnienia). Progi przewidziane przez 

dyrektywy należy natomiast określać w euro, aby uprościć stosowanie ich przepisów, przy 

jednoczesnym zapewnieniu ich zgodności z progami przewidzianymi w Porozumieniu. W 

związku z tym przepisy dyrektyw przewidują aktualizację wartości progowych co dwa lata 

uwzględniającą ewentualne zmiany wartości euro w stosunku do specjalnych praw ciągnienia.  

Ostatnia aktualizacja „wartości progowych” dokonana została rozporządzeniem 

Komisji  (WE) Nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r., które zmieniło dyrektywy 

2004/17/WE oraz 2004/18/WE w odniesieniu do progów stosowania procedur udzielania 

zamówień. Przepisy tego rozporządzenia Komisji uwzględnia się w projektowanym 

rozporządzeniu. Progi kwotowe, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich są w projekcie 

rozporządzenia – zgodnie z przepisami dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE – zróżnicowane 

w zależności od rodzaju zamówienia czy też konkursu oraz rodzaju zamawiającego.  

Katalog zamawiających wymienionych w załączniku do rozporządzenia stanowi 

odzwierciedlenie katalogu zamawiających tzw. szczebla centralnego, wskazanego w 

załączniku nr 1 do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA).  Zgodnie z 

dyrektywami zamawiający szczebla centralnego mają obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przy udzielaniu zamówień o 

wartości przekraczającej równowartość kwoty 154 000 euro dla dostaw lub usług. Pozostali 

zamawiający mają obowiązek przekazywać ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia na 



dostawy lub usługi albo wartość konkursu przekracza kwotę 236 000 euro. Natomiast 

zamawiający tzw. sektorowi przekazują ogłoszenia dotyczące zamówień na dostawy lub 

usługi, jeżeli ich wartość przekracza 473 000 euro. W przypadku zamówień na roboty 

budowane wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazywać ogłoszenia Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 

5 923 000 euro. 

Biorąc pod uwagę konieczność okresowych zmian kwot progowych, od których 

przekroczenia jest uzależniony obowiązek przesyłania ogłoszeń, celowe wydaje się ich 

określenie w przepisach projektowanego rozporządzenia, a nie w treści ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

Przepisy rozporządzenia są zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, na rynek pracy, na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną, a także na 

sytuację i rozwój regionów. Nie zachodzi zatem potrzeba tworzenia pogłębionej analizy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6/7/es 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia ……………………….. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający 

może żądać następujących dokumentów: 

 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 2) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”; 

 3) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 
                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, 

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.  
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 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 6) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2. W celu potwierdzenia określonego przez zamawiającego warunku posiadania przez 

wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących 

dokumentów: 

1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu 

kierowniczego, w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata, a w przypadku gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany – w tym okresie, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane lub usługi; 

 2) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 

wykonawca; 

 3) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności; 

 4) wykazu wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat robót budowlanych, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany - w tym okresie, odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 
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 5) wykazu wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata dostaw lub usług, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany – w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane 

należycie; 

 6) wyniku kontroli dotyczącej zdolności produkcyjnych, a w razie konieczności także 

możliwości naukowych i badawczych wykonawcy, przeprowadzonej przez właściwy organ 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, pod warunkiem 

uzyskania zgody tego organu – jeżeli usługi lub produkty będące przedmiotem dostawy są 

skomplikowane lub służą szczególnemu celowi. 

3. W celu potwierdzenia określonego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez 

wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

1) bilansu oraz rachunku zysków i strat albo sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 

o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk 

oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany – za ten okres; 

 2) informacji banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 3) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

§ 2. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1: 
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1) pkt 1, 5 i 6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 3. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać 

następujących dokumentów: 

1)  zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez 

odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone usługi lub produkty będące przedmiotem 

dostawy albo wykorzystywane do wykonania robót budowlanych odpowiadają określonym 

normom lub specyfikacjom technicznym; 
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2) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że świadczone 

przez wykonawcę usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia spełniają 

określone wymogi jakościowe;  

3) zaświadczenia akredytowanego weryfikatora środowiskowego, stwierdzającego, że 

wykonawca spełnia określone normy zarządzania środowiskiem objęte systemem zarządzania 

środowiskiem i audytu (EMAS) w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wystawione także w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, złożyć inne równoważne 

dokumenty. 

§ 4. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania dokumentów w postaci elektronicznej, 

powinny być opatrzone przez podmiot je wystawiający lub przez wykonawcę bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić 

jej prawdziwości w inny sposób. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie nie jest 

wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 

 § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.2) 

                                                           
 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645).  

 

 
 
26/06/tg 
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Uzasadnienie 

 
 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji określonej w art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. 

zm.). Dotychczas materia określona rozporządzeniem była zawarta w poszczególnych 

przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE dotyczące zamówień określają kwoty progowe 

zamówień, których przekroczenie powoduje obowiązek stosowania przepisów tych dyrektyw, 

w szczególności dotyczących przesyłania przez zamawiających ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Kwoty te podlegają okresowym przeglądom i 

zmianom, zwykle raz na dwa lata. Związane jest to z faktem, że  Wspólnota Europejska i jej 

państwa członkowskie są stroną Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu. Wartości progowe określone w 

Porozumieniu wyrażone są w SDR (specjalne prawa ciągnienia). Progi przewidziane przez 

dyrektywy należy natomiast określać w euro, aby uprościć stosowanie ich przepisów, przy 

jednoczesnym zapewnieniu ich zgodności z progami przewidzianymi w Porozumieniu. W 

związku z tym przepisy dyrektyw przewidują aktualizację wartości progowych co dwa lata 

uwzględniającą ewentualne zmiany wartości euro w stosunku do specjalnych praw ciągnienia.  

Ostatnia aktualizacja „wartości progowych” dokonana została rozporządzeniem 

Komisji  (WE) Nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r., które zmieniło dyrektywy 

2004/17/WE oraz 2004/18/WE w odniesieniu do progów stosowania procedur udzielania 

zamówień. Przepisy tego rozporządzenia Komisji uwzględnia się w projektowanym 

rozporządzeniu. Progi kwotowe, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich są w projekcie 

rozporządzenia – zgodnie z przepisami dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE – zróżnicowane 

w zależności od rodzaju zamówienia czy też konkursu oraz rodzaju zamawiającego.  

Katalog zamawiających wymienionych w załączniku do rozporządzenia stanowi 

odzwierciedlenie katalogu zamawiających tzw. szczebla centralnego, wskazanego w 

załączniku nr 1 do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA).  Zgodnie z 

dyrektywami zamawiający szczebla centralnego mają obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przy udzielaniu zamówień o 

wartości przekraczającej równowartość kwoty 154 000 euro dla dostaw lub usług. Pozostali 

zamawiający mają obowiązek przekazywać ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia na 



dostawy lub usługi albo wartość konkursu przekracza kwotę 236 000 euro. Natomiast 

zamawiający tzw. sektorowi przekazują ogłoszenia dotyczące zamówień na dostawy lub 

usługi, jeżeli ich wartość przekracza 473 000 euro. W przypadku zamówień na roboty 

budowane wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazywać ogłoszenia Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 

5 923 000 euro. 

Biorąc pod uwagę konieczność okresowych zmian kwot progowych, od których 

przekroczenia jest uzależniony obowiązek przesyłania ogłoszeń, celowe wydaje się ich 

określenie w przepisach projektowanego rozporządzenia, a nie w treści ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

Przepisy rozporządzenia są zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, na rynek pracy, na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną, a także na 

sytuację i rozwój regionów. Nie zachodzi zatem potrzeba tworzenia pogłębionej analizy. 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia ……………………….. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający 

może żądać następujących dokumentów: 

 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 2) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”; 

 3) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 
                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, 

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.  
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 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 6) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2. W celu potwierdzenia określonego przez zamawiającego warunku posiadania przez 

wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących 

dokumentów: 

1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu 

kierowniczego, w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata, a w przypadku gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany – w tym okresie, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane lub usługi; 

 2) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 

wykonawca; 

 3) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności; 

 4) wykazu wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat robót budowlanych, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany - w tym okresie, odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 
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 5) wykazu wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata dostaw lub usług, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany – w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane 

należycie; 

 6) wyniku kontroli dotyczącej zdolności produkcyjnych, a w razie konieczności także 

możliwości naukowych i badawczych wykonawcy, przeprowadzonej przez właściwy organ 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, pod warunkiem 

uzyskania zgody tego organu – jeżeli usługi lub produkty będące przedmiotem dostawy są 

skomplikowane lub służą szczególnemu celowi. 

3. W celu potwierdzenia określonego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez 

wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

1) bilansu oraz rachunku zysków i strat albo sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 

o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk 

oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy niż wymagany – za ten okres; 

 2) informacji banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 3) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

§ 2. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1: 
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1) pkt 1, 5 i 6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 3. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać 

następujących dokumentów: 

1)  zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez 

odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone usługi lub produkty będące przedmiotem 

dostawy albo wykorzystywane do wykonania robót budowlanych odpowiadają określonym 

normom lub specyfikacjom technicznym; 
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2) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że świadczone 

przez wykonawcę usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia spełniają 

określone wymogi jakościowe;  

3) zaświadczenia akredytowanego weryfikatora środowiskowego, stwierdzającego, że 

wykonawca spełnia określone normy zarządzania środowiskiem objęte systemem zarządzania 

środowiskiem i audytu (EMAS) w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wystawione także w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, złożyć inne równoważne 

dokumenty. 

§ 4. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania dokumentów w postaci elektronicznej, 

powinny być opatrzone przez podmiot je wystawiający lub przez wykonawcę bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić 

jej prawdziwości w inny sposób. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie nie jest 

wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 

 § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.2) 

                                                           
 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645).  

 

 
 
26/06/tg 
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UZASADNIENIE 

 

W chwili obecnej materia dotycząca rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645).  

 W przedstawionym projekcie rozporządzenia w znacznej części utrzymano 

rozwiązania zawarte w obecnym rozporządzeniu. W projekcie rozporządzenia wprowadza się 

w szczególności zmiany wynikające ze zmiany upoważnienia i konieczności określenia form, 

w jakich dokumenty mają być składane, a także z praktyki funkcjonowania systemu 

zamówień publicznych. Zasadnicza zmiana rozporządzenia w jej części merytorycznej nie jest 

możliwa z uwagi na to, że omawiane przepisy przenoszą rozwiązania prawne przyjęte 

w dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych. 

 W projekcie doprecyzowano, że zamawiający może żądać dokumentów określonych 

w § 1 ust. 2 i 3, jeżeli wymagał, aby wykonawca spełniał dany warunek udziału 

w postępowaniu. Dodatkowo proponuje się, aby w celu potwierdzenia warunku znajdowania 

się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia zamawiający miał możliwość żądać zamiast sprawozdania finansowego bilansów 

oraz rachunków zysków i strat. Większość dokumentów wymienionych w projekcie 

rozporządzenia będzie musiała być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, tak jak obecnie jest to uregulowane, albo przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Takie rozwiązanie ma 

uwzględniać specyfikę trybu, w jakim jest prowadzone postępowanie o udzielenie 

zamówienia. 

 Wprowadza się projekcie rozporządzenia przepisy określające, w jakiej formie mogą 

być składane dokumenty. Ma to na celu uniknięcie dowolnej interpretacji w tym zakresie 

zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców oraz likwidację powstających na tym tle 

sporów. W obowiązującym obecnie rozporządzeniu nie jest to bowiem precyzyjnie  

uregulowane. Dokumenty będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W celu umożliwienia udzielania zamówień drogą 

elektroniczną wykonawcy będą mogli składać dokumenty w postaci elektronicznej, z tym że 

będą one musiały być opatrzone przez podmiot je wystawiający lub przez wykonawcę 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 



kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym 

niezbędne będzie ich złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub 

poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. 

 Przedłożone rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa. Proponowane rozwiązania pozostają z zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/06/tg 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia …….. 

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 

zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 

 

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego 

zawiera: 

 1) nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP; 

 2) oznaczenie rodzaju zamawiającego; 

 3) liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia; 

 4) liczbę zawartych umów w sprawach zamówień publicznych; 

 5) łączną wartość udzielonych zamówień w podziale na rodzaje zamówień i wartość 

poszczególnych zamówień. 

2. W przypadku zamówień, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach 

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, roczne sprawozdanie 

o udzielonych zamówieniach, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera: 

      1) oznaczenie kraju pochodzenia wybranego wykonawcy;  

      2) łączną wartość udzielonych zamówień; 

      3)  numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, zwanym dalej „Dz. Urz. UE”; 

      4) nazwę, rodzaj i przedmiot zamówienia; 

      5)  tryb udzielenia zamówienia, a w przypadku zamówień udzielonych w trybie negocjacji   

bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki również podstawę prawną ich 

zastosowania. 

3. W przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro – dla dostaw lub 



 2

usług roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, oprócz informacji, o których 

mowa w ust. 1, zawiera sposób wykonania zamówień. 

 

4. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku zamówień sektorowych, których wartość 

nie przekracza kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy. 

§ 2. Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych: 

1) zamówieniach, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) zamówieniach sektorowych, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przekazuje się Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych pisemnie, faksem albo drogą elektroniczną za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, 

 poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr  163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. 

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych 
oraz jego wzoru (Dz. U. Nr 50, poz. 479).  
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Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia ………………….. (poz. ……..) 
 

Załącznik nr 1 
 

 

Urząd Zamówień Publicznych        ZP- SK 

al. J. Ch. Szucha 2/4 

00-582 Warszawa 

faks (022) 4587 700 
 

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 

 

1. Zamawiający 

Nazwa zamawiającego: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Adres: 

ul.................................................................................................................................................. 

....-.........    ................................................................ 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………… 

Osoba do kontaktu w sprawie sprawozdania:............................................................................... 

                                                                 Tel.........................................e-mail.............................. 

 

 



 

    Znak sprawy   DRUK ZP-SK
 
 

Oznaczenie rodzaju zamawiającego  

1. Jednostka sektora finansów publicznych, w tym:  

1.1.    administracja rządowa: 

1.1.1. centralna 

1.1.2. terenowa 

 

  

  

1.2.    administracja samorządowa: 

1.2.1. wojewódzka 

1.2.2. powiatowa 

1.2.3. gminna 

1.2.4. związek jednostek samorządu terytorialnego 

 
 

 

 

 

 

1.3. organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał    

1.4. fundusz celowy   

1.5. państwowa szkoła wyższa   

1.6. jednostka badawczo-rozwojowa   

1.7. instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

1.8. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej   

1.9. państwowa lub samorządowa instytucja kultury   

1.10. państwowa lub samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych 
  

1.11. inne (wskazać, jakie) 

........................................................................................................................ 

         ......................................................................................................................... 

  

2. Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (inna 

niż w pkt 1)  

 
  

3. Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy    

4. Związki podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2  lub podmiotów, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy 

  

2. 

 

5. Inny niż określony w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podmiot, jeżeli ponad 50 % 

wartości udzielanego przez niego zamówienia jest finansowane ze środków 

publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy 

  
 



    Znak sprawy   DRUK ZP-SK
 

6. Inny niż określony w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podmiot udzielający 

zamówienia publicznego finansowanego z udziałem środków, których przyznanie 

jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w 

ustawie 

  
 

 7. Podmiot, któremu podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy, 

udzieliły koncesji na roboty budowlane, w zakresie, w jakim udziela zamówienia 

w celu jej wykonania 

  

 

 

 



 

    Znak sprawy   DRUK ZP-SK 

 
 
3. Wartość udzielonych zamówień 
 
 

Zamówienia, których wartość nie przekracza 
60 000 euro 

Zamówienia, których wartość przekracza 60 000 
euro, a nie przekracza kwot określonych w 

przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy 

Zamówienia, których wartość przekracza kwoty 
określone w przepisach rozporządzenia wydanego 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Rodzaj 

zamówienia liczba 
postępowań 

zakończonych 
udzieleniem 
zamówienia 

liczba 
zawartych 

umów 

wartość 
udzielonych 
zamówień 

liczba 
postępowań 

zakończonych 
udzieleniem 
zamówienia 

liczba zawartych 
umów 

wartość 
udzielonych 
zamówień 

liczba postępowań 
zakończonych 
udzieleniem 
zamówienia 

liczba 
zawartych 

umów 

wartość 
udzielonych 
zamówień 

Roboty 
budowlane 

         

Dostawy          
Usługi          

Razem          
 
 



 

K k sprawy   DRUK ZP-S

 
4. Wykaz zamówień, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
 
 

Lp. 

Numer 
ogłoszenia o 
udzieleniu 

zamówienia  
w Dz. U. UE 

Nazwa 
zamówienia 

Przedmiot 
zamówienia 

według Wspólnego 
Słownika 

Zamówień 
 

Rodzaj 
zamówienia 

Tryb 
udzielenia 

zamówienia 

Podstawa prawna 
zastosowania trybu 

negocjacji bez ogłoszenia 
lub trybu zamówienia z 

wolnej ręki 

Kraj 
pochodzenia 
wybranego 
wykonawcy 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wartość 
udzielonych 
zamówień 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

Razem 

... 

... 

... 
  

    Zna

 

 
 



 

    Znak sprawy   DRUK ZP-SK
 
 
5. Sposób wykonania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 

000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro – dla dostaw lub usług* 

Nazwa zamówienia Numer ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia w Dz. U. UE 

  

1. Czy udzielano zamówień dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy 

1.1 tak 

1.2 nie 

 

  

  

2 Czy zmieniano postanowienia umowy w trybie art. 144 ustawy 

2.1. tak 

2.2. nie 

 

  

  

3 Czy odstąpiono od umowy w trybie art. 145 ustawy 

3.1. tak 

3.2. nie 

 

  

  

 

* Należy wypełnić odrębnie dla każdego zamówienia  

 

 

 

 

 

 

________________           ____________________ 
                       data                  podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 2  
 

 

Urząd Zamówień Publicznych        ZP- SS 

al. J. Ch. Szucha 2/4 

00-582 Warszawa 

faks (022) 4587 700 

 

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach sektorowych 

 

1. Zamawiający 

Nazwa zamawiającego: 

..............................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................

...... 

Adres: 

ul...........................................................................................................................................

....... 

....-.........    ................................................................ 

REGON: ……………………………………………. NIP: 

…………………………………… 

Osoba do kontaktu w sprawie 

sprawozdania:............................................................................... 

                                                                 Tel.........................................e-

mail.............................. 
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    Znak sprawy   DRUK ZP-SS
 
 

Oznaczenie rodzaju zamawiającego  2. 

 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych w celu wykonywania 

jednego z następujących rodzajów działalności: 

1. tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 

związanych z przesyłaniem lub dystrybucją gazu lub ciepła do takich 

sieci lub kierowania takimi sieciami 

2. tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 

związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją energii 

elektrycznej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami 

3. tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 

związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem 

wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami 

4. obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu 

kolejowego 

5. obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie miejskiego 

transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego, 

koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych 

6. świadczenia usług pocztowych 

7. poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego lub 

ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych 

8. poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węgla brunatnego, 

węgla kamiennego i innych paliw stałych 

9. zarządzania portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostępniania 

ich przewoźnikom morskim i śródlądowym 

10. zarządzania lotniskami oraz udostępniania ich przewoźnikom 

powietrznym 
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    Znak sprawy   DRUK ZP-SS 

 
 
3. Wartość udzielonych zamówień sektorowych 
 
 

Zamówienia sektorowe, których 
wartość nie przekracza kwot 

określonych w przepisach 
rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Zamówienia sektorowe, których wartość 
przekracza kwoty określone w przepisach 
rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy 
Rodzaj zamówienia 

liczba zawartych 
umów 

wartość 
udzielonych 
zamówień 

liczba 
postępowań 

zakończonych 
udzieleniem 
zamówienia 

liczba 
zawartych 

umów 

wartość 
udzielonych 
zamówień 

Roboty budowlane      
Dostawy      
Usługi      

Razem      
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    Znak sprawy   DRUK ZP-SS 

 
 
4. Wykaz zamówień sektorowych, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy 
 
 

Lp. 

Numer 
ogłoszenia o 
udzieleniu 

zamówienia 
sektorowego
w Dz. U. UE

Nazwa 
zamówienia 

Przedmiot 
zamówienia 

według 
Wspólnego 
Słownika 

Zamówień 
 

Rodzaj 
zamówienia

Tryb 
udzielenia 

zamówienia

Podstawa prawna 
zastosowania trybu 

negocjacji bez 
ogłoszenia lub trybu 
zamówienia z wolnej 

ręki 

Kraj 
pochodzenia 
wybranego 
wykonawcy 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wartość 
udzielonych 
zamówień 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
... 
... 
... 

Razem   
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5 

 

5. Sposób wykonania zamówień sektorowych, których wartość przekracza wyrażoną w 

złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro – dla robót budowlanych albo 10 000 000 

euro – dla dostaw lub usług* 

Nazwa zamówienia 

Numer ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia 

sektorowego  
w Dz.U. UE 

  

1. Czy udzielano zamówień dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy 

1.1 tak 

1.2 nie 

 

  

  

2 Czy zmieniano postanowienia umowy w trybie art. 144 ustawy 

2.1. tak 

2.2. nie 

 

  

  

3 Czy odstąpiono od umowy w trybie art. 145 ustawy 

3.1. tak 

3.2. nie 

 

  

  

 

* Należy wypełnić odrębnie dla każdego zamówienia  

 

 

 

 

 

 

________________           ____________________ 

                       data         podpis osoby uprawnionej 

 

 
30/06/tg 



UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia .........2005 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  poz. ... ). 

 Konieczność określenia w akcie wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zakresu informacji przedkładanych przez zamawiających 

w sprawozdaniu rocznym wynika zarówno z uwarunkowań prawa Unii Europejskiej, jak 

i potrzeby posiadania informacji niezbędnych do właściwego kształtowania krajowego 

systemu zamówień publicznych.  

Zawarte w projekcie wymogi sprawozdawcze ograniczono do niezbędnego minimum 

polegającego na przekazaniu przez zamawiających ogólnej liczby zakończonych postępowań 

i zawartych umów oraz ich łącznej wartości. Informacje te przedstawia się w podziale na 

rodzaje zamówień oraz w podziale na wartości zamówień, od których przekroczenia 

uzależnione jest przekazywanie ogłoszeń Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych lub 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

Dodatkowo w odniesieniu do zamówień o wartości przekraczającej kwoty określone 

w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy wymaga się 

podania bardziej szczegółowych informacji, tj. numeru ogłoszenia o zamówieniu, nazwy 

zamówienia, przedmiotu zamówienia, rodzaju zamówienia, trybu zamówienia, podstawy 

prawnej zastosowania negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki, kraju 

pochodzenia wybranego wykonawcy.  

Zakres przekazywanych informacji odzwierciedla postanowienia dyrektywy 

2004/17/WE oraz 2004/18/WE w zakresie minimalnej zawartości sprawozdań 

przekazywanych przez kraje członkowskie Komisji Europejskiej. Ma to istotne znaczenie 

z uwagi na późniejsze obowiązki statystyczne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

związane z przedstawianiem Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej rocznych 

sprawozdań o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych. Wśród informacji, które 

zamawiający będzie musiał zawrzeć w sprawozdaniu rocznym wymienia się między innymi 

informacje dotyczące zamawiającego (nazwę, adres, NIP, REGON) oraz oznaczenie rodzaju 

zamawiającego (rozumiane jako podstawowe grupy podmiotów obowiązanych do stosowania 

ustawy). Celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie sprawozdania zawierającego 

informacje najważniejsze (podstawowe), a zatem w jak najprostszej formie. Dlatego też dla 
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podziału i określenia podmiotów wchodzących w skład jednostek sektora finansów 

publicznych nie jest istotna dokładna informacja czy zamawiający jest np. jednostką 

budżetową, ale to, że mieści się w grupie zamawiających zaliczanych w projekcie 

rozporządzenia do administracji rządowej. 

W odniesieniu do zamówień sektorowych w ślad za postanowieniami art. 133 ust. 2 

ustawy przewidziano również przekazywanie informacji o zamówieniach o wartości 

mniejszej niż określona w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 3 

ustawy, czyli już od wartości 6000 euro. Rodzaje działalności sektorowej podzielono na 

10 grup, a nie jak w przepisach ustawowych na 7, pomimo tej różnicy wyliczenie to jest 

zgodne z ustawowym. Przyjęcie takich uregulowań w zakresie zamówień sektorowych jest 

niezbędne ze względu na wymagania Komisji Europejskiej w zakresie obowiązków 

statystycznych. 

Dodatkowo na zamawiających zgodnie z treścią delegacji ustawowej jest nakładany 

obowiązek przekazywania w sprawozdaniu informacji o sposobie wykonania zamówień 

o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 

20 000 000 euro dla robót budowlanych. Informacje te ograniczono w projekcie 

rozporządzenia do wskazania zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego, 

udzielenia zamówień dodatkowych oraz wskazania czy miało miejsce odstąpienie od umowy.  

Rozporządzenie określa również sposób przekazywania sprawozdań Prezesowi 

Urzędu Zamówień Publicznych. Sprawozdania te mogą być przekazywane pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Proponowane rozwiązania pozostają w zgodności z prawem Unii Europejskiej. 
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projekt 
ROZPRZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 
 

z dnia.................................. 
 

w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem 
o stwierdzenie prowadzenia  działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp 

nie jest ograniczony 
 
Na podstawie art. 138f ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Organami właściwymi do występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej 
o stwierdzenie, że zamawiający, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, prowadzą działalność na rynku konkurencyjnym, do którego 
dostęp nie jest ograniczony, są: 

1) minister właściwy do spraw środowiska – w zakresie poszukiwania, rozpoznawania 
miejsc występowania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej 
naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw 
stałych; 

2) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w zakresie zarządzania lotniskami; 
3) minister właściwy do spraw transportu – w zakresie zarządzania portami 

śródlądowymi oraz w zakresie obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie 
transportu tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego, kolei linowej lub przy 
użyciu systemów automatycznych; 

4) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w zakresie zarządzania portami 
morskimi; 

5) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – w zakresie tworzenia stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, 
transportem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub 
dostarczania energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub 
kierowania takimi sieciami; 

6) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
– w zakresie tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych 
usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody 
pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, a także w zakresie działalności 
związanej z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz z pozyskiwaniem wody pitnej jeżeli 
działalność ta jest wykonywana łącznie z działalnością w zakresie tworzenia stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, 

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr  163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.  
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dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania 
takimi sieciami; 

7) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie świadczenia publicznych usług 
transportu kolejowego; 

8) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty – w zakresie świadczenia usług 
pocztowych, a także w zakresie świadczenia 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 jeżeli usługi te są świadczone przez zamawiających świadczących 
usługi pocztowe. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32/06/tg 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 138f ust. 4  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 
Upoważnienie to zostało wprowadzone ustawą z dnia …………  2005 r.  o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   poz.).  

Art. 138f ustawy oraz projektowana regulacja wdrażają do polskiego porządku 
prawnego art. 30 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 pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 
z 30.04.2004, str. 1), zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 
28 października 2004 r. zmieniającym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur 
udzielania zamówień (Dz. Urz. UE L 326/17 z 29.10.2004, str. 17). Przywołany przepis 
dyrektywy przewiduje, że tzw. zamawiający sektorowi (tj. podmioty prowadzące działalność 
wymienioną w art. 132 ustawy) mogą zostać zwolnieni z obowiązku stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, jeżeli działają na rynku konkurencyjnym, do którego 
dostęp nie jest ograniczony. Z obowiązku stosowania tych przepisów zwalnia, w drodze 
decyzji, Komisja Europejska na wniosek przesłany przez państwo członkowskie. Zwolnienie 
następuje również w przypadku, gdy Komisja Europejska nie wyda stosownej decyzji 
w terminie określonym w art. 30 przywołanej dyrektywy. Przepis art. 138f ustawy określił 
procedurę postępowania w sprawach o stwierdzenie, że działalność sektorowa jest 
prowadzona na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Jednocześnie 
w ust. 4 tego przepisu przewidziano, że Rada Ministrów wskaże organy właściwe do 
występowania do Komisji Europejskiej z właściwym wnioskiem. Niniejszy projekt określa te 
organy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności, w zakresie których będą 
uprawnione do występowania z wnioskami. 

Dla działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania miejsc występowania lub 
wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla 
brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych jako właściwy organ wskazano 
ministra właściwego do spraw środowiska. Właściwość tego organu jest uzasadniona faktem, 
że z ustawy o działach administracji rządowej wynika, iż w zakres działu środowisko 
wchodzą sprawy geologii oraz gospodarki zasobami naturalnymi, jak również kompetencjami 
tego organu wynikającymi z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze tj. uprawnieniem do 
wydawania koncesji na działalność poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin 
oraz wydobywania kopalin ze złóż. 

Dla działalności w zakresie zarządzania lotniskami jako właściwy organ wskazano 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Właściwość tego organu uzasadniają jego kompetencje 
określone w ustawie – Prawo lotnicze. Prezes ULC jest centralnym organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Do jego kompetencji należą wszystkie 
sprawy związane z lotnictwem cywilnym, w tym związane z regulacją rynku usług 
lotniczych, niezastrzeżone do właściwości innych organów.  

W zakresie działalności zarządzania portami śródlądowymi oraz w zakresie obsługi 
sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu tramwajowego, trolejbusowego, 
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autobusowego, kolei linowej, lub systemów automatycznych proponuje się, aby właściwym 
organem był minister właściwy do spraw transportu, ponieważ z ustawy o działach 
administracji rządowej wynika, iż w zakres działu transport wchodzą m. in. sprawy 
funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, komunikacji publicznej, w tym 
śródlądowych dróg wodnych. Ponadto, minister ten jest naczelnym organem administracji 
żeglugi śródlądowej. 

Dla działalności w zakresie zarządzania portami morskimi jako właściwy organ 
wskazano ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, co jest uzasadnione tym, że 
dział spraw gospodarki morskiej obejmuje m. in. sprawy portów i przystani morskich. 

Dla działalności w zakresie tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia 
publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej, 
gazu lub energii cieplnej lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do 
takich sieci lub kierowania takimi sieciami jako właściwy organ wskazano Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Organ ten, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne, jest 
centralnym organem administracji rządowej powoływanym do realizacji zadań w zakresie 
regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w tym zakresie. Prezes 
URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych, m. in. udziela, odmawia 
udzielenia, zmienia i cofa koncesje oraz współdziała z właściwymi organami 
w przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym przedsiębiorstw energetycznych. 

Dla działalności w zakresie tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia 
publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania 
wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, a także w zakresie działalności 
związanej z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz z pozyskiwaniem wody pitnej jeżeli 
działalność ta jest wykonywana łącznie z działalnością w zakresie tworzenia stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją 
wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami jako 
właściwy organ wskazano ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej. Do zakresu działania tego ministra przeszły bowiem zadania 
i kompetencje należące dotychczas do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 
który był (zgodnie z art. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków) centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Dla działalności w zakresie świadczenia publicznych usług transportu kolejowego jako 
właściwy organ wskazano Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z uwagi na to, że organ ten 
– zgodnie z postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym – jest centralnym organem 
administracji rządowej właściwym w sprawach regulacji transportu kolejowego, a do jego 
zadań należy m. in. zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów 
kolejowych. 

Dla działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych, a także w zakresie 
świadczenia 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, jeżeli usługi te są świadczone przez zamawiających świadczących usługi 
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pocztowe jako właściwy organ wskazano Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty. Uzasadnione jest to tym, że organ ten, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo 
pocztowe, wydaje zezwolenia oraz dokonuje wpisu do rejestru operatorów pocztowych. 

Przedstawione kompetencje i zadania wskazanych organów zapewnią rzetelną ocenę 
funkcjonowania poszczególnych rynków. Dodatkowo, zgodnie z art. 138f ustawy wniosek do 
Komisji Europejskiej przygotowany przez właściwy organ jest uzgadniany z Prezesem 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który jest centralnym organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji oraz Prezesem Urzędu Zamówień 
Publicznych. Wiedza posiadana przez organy wymienione w § 1 projektu rozporządzenia 
w połączeniu z wiedzą posiadaną przez Prezesa UOKiK i Prezesa UZP zapewni właściwy 
merytorycznie poziom wniosków kierowanych do Komisji Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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