
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2009 r.

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 687)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

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

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

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

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

4)  (uchylony);
5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia

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

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

7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny
niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;
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<7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć
postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub
przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do
negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu
zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy;>

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

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

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

[10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie
są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami wymienionymi w załączniku II do
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi lub w załącznikach XVII A i XVII B do dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych;]

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

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

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

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

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

Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami",

przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach

publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu

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

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

zarządzającego;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w

pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu

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

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

5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące
okoliczności:

a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

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

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie
czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów
sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych,
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budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez
administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

[6) inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli zamówienie jest finansowane z
udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury
udzielania zamówienia określonej w ustawie;]

7)  podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.
Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.

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

<3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na
dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich
wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.>

Art. 4.
Ustawy nie stosuje się do:

1) zamówień udzielanych na podstawie:
a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w

ustawie,
b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa
procedury udzielania zamówień,

c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej
wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa
ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;

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

szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą,
kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych,

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

rozliczeń pieniężnych;
2a)  zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
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a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na
podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części
dotyczącej:
– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej,

finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz
refinansowania akcji kredytowej,

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

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

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego i których
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,]

<e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie
usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub
których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,>

f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską,

[g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,]

<g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów
programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,>

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w

szczególności dzierżawy i najmu,
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem

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

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

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

4) umów z zakresu prawa pracy;
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4a) (uchylony);
5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie

informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa
państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny
interes publiczny lub istotny interes państwa;

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

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

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;

8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro;

9) (uchylony);
[10) zamówień udzielanych przez podmioty wykonujące co najmniej jeden z

następujących rodzajów działalności:
a) udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej,
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej,
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub usług poczty elektronicznej za pomocą
takiej sieci

- jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie w celu wykonywania jednego z tych
rodzajów działalności;]

<10) zamówień, których głównym celem jest:
a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci

telekomunikacyjnej lub
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą

publicznej sieci telekomunikacyjnej.>
11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub

od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego;
12)  koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ administracji

rządowej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są
spełnione następujące warunki:

a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu administracji rządowej,

b) organ administracji rządowej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami
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nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie
na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami
instytucji,

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

Art. 5.
[1. W postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w

załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych, zamawiający może nie stosować przepisów
ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, obowiązku żądania dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania
kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące
wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez
ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu
zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".]

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

<1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć
postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej
ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art.
62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby
skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania
wydatków;

2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

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

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

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

3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych
ustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1.

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

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

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

2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach danej grupy określonej w
rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L
340 z 16.12.2002, str. 0001-0562, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6,
t. 7, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", jest
równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro;

[3) zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach kategorii 1-16
określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień, jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro.]

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

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

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa w
art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog
konkurencyjny.
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[Art. 24a.
Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 1, przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu
odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a.]

<Art. 24a.
Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 1, przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi, o których mowa
w art. 154b ust. 1. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpisu orzeczenia
dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a.>

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

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, 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 zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na
tej stronie.

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

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

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

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

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

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

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

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.]

<6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana
na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.>

7.  (uchylony).

Art. 40.
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.

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

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

4. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro,
zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie
o zasięgu ogólnopolskim.

5. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób.
<5a. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o
wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców,
którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty
budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się
odpowiednio.>
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6. Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa
w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób:

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

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

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

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

podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub
usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie
krótszy niż 20 dni.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż:

1) 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;

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

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12
miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni
przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy
niż:

1) 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;

2) 36 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określony w pkt 1.]

<Art. 43.
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że
w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
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zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a w przypadku robót budowlanych – nie krótszy niż 14 dni.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy
niż:

1) 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną, zgodnie z formą i
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;

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

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

1) 22 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną, zgodnie z formą i
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;

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

Art. 46.
1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie

należytego wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4a, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek

wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.

[3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.
Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.]

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

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

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

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Art. 50.
1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca

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

[2. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie
zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę; wniosek zwraca się po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.]

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

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

podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być
krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług
i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40
dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający 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, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni
przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich.

4. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może w przypadkach,
o których mowa w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składania ofert, z tym że termin ten
nie może być krótszy niż 10 dni.

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

<Art. 52.
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że
termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do
składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy
niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

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

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

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

Art. 62.
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo

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

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

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

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

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

<2a. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może
odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze
zawarcia umowy zawierające co najmniej:

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę

wybrano.>
3. Przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie ust. 1

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

[Art. 66.
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.]

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

udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
 2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych
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Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
zawierające co najmniej:

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu

zamawiający zamierza udzielić zamówienia.>

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

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

wykonawcę:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych

przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub

artystycznej;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy
konkursowej;

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

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

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

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

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego;



- 17 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6)  w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego;

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

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

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

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

10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o
służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8[.]<;>

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

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

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

a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do
sieci kanalizacyjnej,

b) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
c) dostawy gazu z sieci gazowej,
d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
e) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. -

Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.),
f) usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych;

2) pkt 3 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;

3) pkt 8 i 9.]
<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie

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

a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do
sieci kanalizacyjnej,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) zastrzeżone usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.

– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 168, poz. 1323),

e) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw
gazowych;

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

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

art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz
pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3.

Art. 84.
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę.
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[2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.]

<2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie
zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.>

Art. 90.
[1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

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

<1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.>

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

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

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

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

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

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej
lub naukowej, a także jeżeli podawana w ofercie cena nie jest ceną ryczałtową.]

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień w zakresie działalności
twórczej lub naukowej.>



- 20 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umożliwiające automatyczną ocenę oferty
bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których
dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.

4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

Art. 92.
[1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o
cenę.]

<1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia
albo zapytania o cenę;

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

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

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

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



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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

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

[4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;]

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

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;

[7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w
sprawie zamówienia publicznego.]

<7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.>

<1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania o cenę.>

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

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

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

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących

po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
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odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

[Art. 94.
1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie nie krótszym niż 7 dni.

1a.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona tylko jedna oferta.

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

<Art. 94.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem

art. 183, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

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

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

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

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i

dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku
wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę
czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
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2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej;
lub

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono
żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie
wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do
wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze; lub

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

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

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

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

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

[3. Zamawiający nie przekazuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienia
udziela się na podstawie umowy ramowej.]

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

4. W przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
zamawiający może odstąpić od przekazywania ogłoszeń zgodnie z ust. 2 i przekazywać
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia raz na 3 miesiące.
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Art. 96.
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza

pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem",
zawierający co najmniej:

1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.

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

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

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

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

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

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

Art. 101.
1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową:

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

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

<2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania
ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się
odpowiednio.>
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2.  Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać zmiany
warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli zmiana ta
nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert
określonych w umowie ramowej.

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

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

Art. 132.
1. [Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez

zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami
sektorowymi", z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli zamówienie jest udzielane w
celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności:] <Przepisy
niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”, z
zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu
wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności:>

1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz
jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw
stałych;

2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania
przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym;

3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z
produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub
dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania
takimi sieciami;

4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z
produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci
lub kierowania takimi sieciami;

5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego,
tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów
automatycznych;

6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;
7) świadczenia usług pocztowych.

2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy
niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem
ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

3. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosują przepisy
niniejszego rozdziału również do zamówień związanych ze świadczeniem usług:
zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania zakodowanych dokumentów za
pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, zarządzania bazami adresowymi,
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przesyłania poleconej poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i
logistycznych w szczególności przewozu przesyłek towarowych oraz ich
konfekcjonowania i magazynowania.

Art. 134.
1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu

nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art.
55 nie stosuje się.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art.
55 nie stosuje się.

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z
ogłoszeniem zamawiający może wyznaczyć:

1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy
niż:

a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną lub faksem,

b) 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób niż określony w lit. a,

c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;

2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego
na przygotowanie i złożenie oferty;

3) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert, wyrazili na to zgodę.

<3a. W przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu,
w szczególności dotyczących określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu
oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
we wnioskach, z tym że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany treści
ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Przepisu art.
12a ust. 2 pkt 2 nie stosuje się.>

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą
ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1;
2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie

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

6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;
2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od
cen rynkowych;

3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy
przedmiotu zamówienia w nim określonego;

4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących
nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność
nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w
użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem,
a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Art. 140.
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.
2.  (uchylony).
[3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.]
<3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.>

Art. 143.
1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:

1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej
sieci;

[2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;]
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepła z sieci ciepłowniczej;
5) licencji na oprogramowanie komputerowe.
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<1a. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są
usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej.>

2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się.

Art. 144.
1.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

[2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.]
<2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.>

<Art. 144a.
1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:

1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3;
2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1;
3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub
zmiany umowy.>

[Art. 146.
1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli:

1) ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba
że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek;

2)  zamawiający zawarł umowę bez wymaganej zgody wyrażonej w postanowieniu
Krajowej Izby Odwoławczej przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;

3)  (uchylony);
4)  (uchylony);
5) zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;
6) w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów

określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania;
7)  zamawiający zawarł umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.

1, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a.
2. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności:

1) umowy, o której mowa w ust. 1;
2)  części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3;
3) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1.]

<Art.146.
1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
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1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub
zamówienia z wolnej ręki;

2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;

3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli
uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;

4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym
dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił
wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów
złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach
tego systemu;

5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;

6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.
2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli:

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 zamawiający miał uzasadnione
podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta
odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od
dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
lub

2) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiający miał uzasadnione
podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po
upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1.

3. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem
art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b.

4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie można żądać stwierdzenia
nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).

5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia
umowy na podstawie art. 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

6. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku
dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z
naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania.>

Art. 154.
Prezes Urzędu:

1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;
3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym

zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;
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4) (uchylony);
5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do

wnoszenia środków ochrony prawnej;
5a) prowadzi, ogłasza i aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców,

którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu;

6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;
7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu

zamówień;
8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu

szkoleń;
9) (uchylony);

10) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych,
regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;

11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje
kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;

12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie
zamówień;

13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy
uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w
szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień;

14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne

sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień;
17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu Krajowej Izby

Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;
18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby

Odwoławczej;
20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych[.]<;>
<21) przekazuje Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej

Izby Odwoławczej z roku poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie
postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono unieważnienia
umowy ze względu na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz
z ich uzasadnieniem.>

<Art. 154a.
1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty

działające na podstawie przepisów o:
1) izbach gospodarczych;
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2) rzemiośle;
3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

urbanistów.
2. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes Urzędu w

drodze decyzji administracyjnej.
Art. 154b.

1. W wykazie wykonawców, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, zamieszcza się
następujące dane:

1) oznaczenie wykonawcy, obejmujące:
a) w odniesieniu do osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL oraz

miejsce zamieszkania, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą także
firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej,

b) w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej – firmę oraz siedzibę, a także numer
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

– z tym że w przypadku wykonawców mających siedzibę albo miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio imię i
nazwisko, firmę, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz
informację o wpisie do równoważnego rejestru prowadzonego na podstawie
przepisów prawa państwa jego siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) wskazanie orzeczenia sądu stwierdzającego wyrządzenie szkody przez
wykonawcę, obejmujące datę jego wydania, sygnaturę akt, określenie sądu,
który je wydał, oraz datę, od której orzeczenie jest prawomocne.

2. Podstawą zamieszczenia wpisu w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, jest
odpis orzeczenia przesłany Prezesowi Urzędu na podstawie art. 24a.

3. Wpis zamieszczony w wykazie podlega wykreśleniu z upływem 3 lat od daty
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stanowiącego podstawę jego zamieszczenia.>

Art. 165.
1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku

uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do
naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. <W przypadku wszczęcia tej
kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają
zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1 – 3 i 5 i
art. 171a.>

3. Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu kontroli doraźnej albo o odmowie
wszczęcia kontroli doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak okoliczności, o
których mowa w ust. 1.
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4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której
mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "instytucją zarządzającą", jeżeli z uzasadnienia
wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć
wpływ na jego wynik.

Art. 167.
1. Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa

Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o
wyniku kontroli.

2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. W
przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do
zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię
w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania.

4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu.
5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym

rozpatrzeniu zastrzeżeń.
[6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia art. 162 stosuje

się odpowiednio.]
<6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia przepis art.

188 stosuje się odpowiednio.>

Art. 168.
W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:

1) zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych do właściwej komisji orzekającej;

2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;
[3) wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części.]
<3) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części.>

Art. 170.
[1. Zamawiający niezwłocznie po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu dotyczącego wyboru

najkorzystniejszej oferty albo upływie terminu na jego wniesienie, a przed zawarciem
umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w
celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

2. Zamawiający niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu o wniesieniu protestu, odwołania
lub skargi po przekazaniu dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu
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wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia
protestu, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 3.]

<1. Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej
oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem
umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika
zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

2. Zamawiający niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu o wniesieniu odwołania lub
skargi po przekazaniu dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu
wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania przez Izbę wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183
ust. 2.>

3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części
zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu
może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego
niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa w ust. 1.

4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia
zakończenia kontroli.

Art. 172.
[1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu, zwaną dalej "Izbą",

właściwą do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.]

<1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej „Izbą”, właściwą do
rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.>

2. Organami Izby są:
1) Prezes;
2) wiceprezes;
3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.

3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:
1) reprezentuje Izbę na zewnątrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza łączne

rozpoznanie odwołań;
4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego

przewodniczącego;
5) czuwa nad sprawnością pracy Izby;
6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną

informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa.
<3a. Prezes Izby określi, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacji

pracy Izby.>
4. Zgromadzenie ogólne Izby:
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1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą
problemy wynikające z orzecznictwa;

2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego;
3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego;
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub zgłoszone

przez członków zgromadzenia ogólnego.
5. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a także na

pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego sądu
dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Uchwały zgromadzenia
ogólnego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby; w
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby.

[DZIAŁ VI
Środki ochrony prawnej

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 179.
1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i

uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.

1a. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniejszego działu przysługuje również
zamawiającemu.

1b.  (uchylony).
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego

przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3. Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć
podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;
2) rzemiośle;
3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

4. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy, o której mowa w ust. 2, dokonuje
Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

5. Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

Rozdział 2
Protest
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Art. 180.
1.  Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez
zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez
zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść
protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2.  Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 7 dni. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać
się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej -
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8,

2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej -
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
4.  Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest

dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w
terminie:

1) 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie
później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a

także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
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Art. 181.
1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie

wykonawców, którzy złożyli oferty.
2a. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem

ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu
protestu.

3. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając
wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia
protestu.

4. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się
wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści

ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia
protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w
zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do
zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane
zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się
w wyniku wniesienia protestu.

7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą
następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

Art. 182.
1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.
2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego
protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

2) jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;
3) w przypadku wniesienia odwołania - z dniem wydania postanowienia kończącego

postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.
3. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed

ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli
niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego
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przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku
czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba
rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia, nie później niż
w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Przepis art. 186 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Na postanowienie Izby, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje skarga.
Art. 183.

1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia,
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i

wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia

jego wniesienia.
3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego

oddalenie.
4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie

wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł
protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest
udostępniana.

5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych
żądań nie zostało uwzględnione.

6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców.

Rozdział 3
Odwołanie
Art. 184.

1.  Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a.  W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu
dotyczącego:
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1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o
cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 - w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania
zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w
terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu
odwoławczym.

4. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia
składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując
jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)
o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 185.
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w

dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2. Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania

rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
Art. 186.

1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje
przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.

2. Skład orzekający Izby, zwany dalej "składem orzekającym", wyznaczany jest przez
Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby,
jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest
dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co
należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.

3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których
mowa w ust. 2 zdanie drugie.

4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o
których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Urzędu o
okolicznościach uzasadniających wyłączenie członka, jeżeli zachodzą okoliczności
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faktyczne i prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego
bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga
Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego
innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.

Art. 187.
1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu.

Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia i dotyczą tych samych
czynności zamawiającego.

2. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chyba że odwołanie podlega odrzuceniu,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części,
jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca
tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem
stron oraz ich pełnomocników.

4. Izba odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, z zastrzeżeniem art. 181 ust. 4;
3) protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony;
4) protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w

ustawie;
5) odwołujący się powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były

przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania wniesionego
przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu;

6) odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszącego protest lub wezwanego zgodnie
z art. 181 ust. 3, dotyczy czynności, które zamawiający dokonał zgodnie z
ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;

7) odwołujący się nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu, zgodnie z art. 184
ust. 2;

8)  w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż
wymienione w art. 184 ust. 1a.

5. Jeżeli Izba uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu niejawnym
strony, świadków lub biegłych.

6. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania,
przewodniczący składu orzekającego zamyka posiedzenie i otwiera rozprawę.

Art. 188.
1. Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą

skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony
przeciwnej strony mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
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3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
przesłuchanie stron.

4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych
ustanowionych przy sądach okręgowych, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy
wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości
ustalonej zgodnie z przepisami o należnościach świadków, biegłych i stron w
postępowaniu sądowym.

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają
też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba
uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich
przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie
dla zwłoki.

7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie
wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Art. 189.
1. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. W przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza

postępowanie odwoławcze.
2. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca

się 90 % wpisu.
Art. 190.

1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i
udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie
wyjaśniona.

2. Wydając wyrok Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Przewodniczący składu orzekającego otwiera na nowo zamknięte posiedzenie lub

rozprawę, jeżeli po ich zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia
odwołania.

4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się
postępowanie odwoławcze.

Art. 191.
1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych

przypadkach Izba wydaje postanowienie.
1a.  Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania.
2. Uwzględniając odwołanie, Izba może:

1) nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego;
2) nakazać unieważnienie czynności zamawiającego;
3)  (uchylony).

3.  Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 187 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne

orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
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5. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
6. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o

kosztach postępowania odwoławczego.
7. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Art. 192.
1. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku oraz postanowienia kończącego

postępowanie odwoławcze.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy faktycznej

rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na
których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i
mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów
prawa.

3. Bezpośrednio po sporządzeniu wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie. Ogłoszenie
następuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

4. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie wyroku albo postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu
ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było
odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego.

5. Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz z
uzasadnieniem doręcza się w terminie 3 dni stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego lub ich pełnomocnikom.

Art. 193.
1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi

z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest
obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis
orzeczenia Izby.

3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze
egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.

Art. 193a.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań określający w szczególności
wymagania formalne dotyczące odwołania, postępowanie z wniesionym odwołaniem,
przygotowanie posiedzenia i rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia
sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania
odwoławczego oraz jawności rozpraw;

2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie
zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także
zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub
do celowej obrony.
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Rozdział 4
Skarga do sądu

Art. 194.
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 195.
1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi

właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4.  W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o
prokuratorze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 196.
1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w
części.

2.  (uchylony).
3.  (uchylony).

Art. 197.
1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub

niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie
uzupełniła w terminie.

2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej
wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu
niejawnym.

3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia
ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Art. 198.
1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia

wpłynięcia skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia

skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w
pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
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3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania,
sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza
postępowanie.

4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem protestu.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość

kosztów w treści orzeczenia sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w
związku z rozpoznaniem odwołania.

6. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa
Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio
przepisy o prokuratorze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego.]

<Dział VI
Środki ochrony prawnej

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 179.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5.

Rozdział 2
Odwołanie
Art. 180.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Art. 181.
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia

odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2.

Art. 182.
1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8. 

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
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1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia;

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

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę –
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o

udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.

Art. 183.
1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o
którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego
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przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w
wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby
wyznaczony do rozpoznania odwołania, z zastrzeżeniem art. 188 ust. 3 – 7.

4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu
niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego
złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.

5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się
bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:

1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną.

Art. 184.
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano
jako najkorzystniejszą.

Art. 185.
1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia

otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym



- 47 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 186.
1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi

się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie
żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza
postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
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Art. 187.
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3,
niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia
odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia
doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste
niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez
Izbę.

4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w
przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie
pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu
do wniesienia odwołania.

6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca
odwołanie w formie zarządzenia, na które nie przysługuje skarga. Odwołanie
zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem
odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje
zamawiającego, przesyłając odpis zarządzenia.

7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa
zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1 – 6 stosuje się, z
tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.

8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

Art. 188.
1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić

rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze
względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim
przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby
spośród wyznaczonych członków.

2. Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzekającym”, jest wyznaczany przez
Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby,
jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest
dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co
należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
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3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o
których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach,
o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby
o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w
szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo
odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które
nie przysługuje zażalenie.

6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu
albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu
orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków
Izby.

Art. 189.
1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi

Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli
zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były

przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania
dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego
odwołującego się;

5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią
wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu,
którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;

6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych
czynności niż określone w art. 180 ust. 2;

7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust.
5.

3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba,  jeżeli uzna to za
konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.

4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania,
Izba kieruje sprawę na rozprawę.

5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w

części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja
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stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas
wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.

Art. 190.
1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody

dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy
postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz

przesłuchanie stron.
4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych

prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu
faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje
wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami o należnościach
świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie
wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę
przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z
rzeczywistym stanem rzeczy.

6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich
przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane
jedynie dla zwłoki.

7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na
podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary
finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Art. 191.
1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu

dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została
dostatecznie wyjaśniona.

2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono

okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się

postępowanie odwoławcze.
Art. 192.

1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.
W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które
miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia.

3. Uwzględniając odwołanie, Izba może:



- 51 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać
wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać
unieważnienie czynności zamawiającego; albo

2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:

a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę

finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest
możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej
unieważnieniu; albo

c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania
umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w
ważnym interesie publicznym; albo

3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w
okolicznościach dopuszczonych w ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów
ustawy.

4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności,
w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje
unieważnienia umowy.

5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes
gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności
konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu
zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych
z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy
może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy
unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.

6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać

łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba

rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku,

z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Art. 193.

Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na
zamawiającego w wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz
wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara
jest orzekana.

Art. 194.
Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie
było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę
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finansową w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego
w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące
udzielenia zamówienia.

Art. 195.
1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się

orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy
Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby
przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia
dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu – wraz z
kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się
prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z
dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku
oddalającego skargę.

4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary
finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.

5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 196.
1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz

podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia
orzeczenia.

2. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż
5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin
jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący
składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu
orzekającego.

3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w

tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się
oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy
dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów
prawa.

5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia
ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania
postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich
pełnomocnikom.

6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe
lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku
przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o



- 53 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego
orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.

Art. 197.
1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na

równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona
jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby
odpis orzeczenia Izby.

3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze
egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.

Art. 198.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w
szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w
formie elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem, przygotowanie
rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji
rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności
rozprawy;

2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie
zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a
także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia
praw lub do celowej obrony.

Rozdział 3
Skarga do sądu

Art. 198a.
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 198b.
1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.

Art. 198c.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.

Art. 198d.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Art. 198e.
1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub

niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie
uzupełniła w terminie.

2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd
na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na
posiedzeniu niejawnym.

3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od
dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Art. 198f.
1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od

dnia wpływu skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku

uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do
istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 –
195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie
lub umarza postępowanie.

4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość

kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony
w związku z rozpoznaniem odwołania.

Art. 198g.
1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio

przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w tytule VI w dziale Va
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.>
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[Art. 199.
Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1, 5 i 6.]

<Art. 199.
Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1, 2 i 5.>

Art. 200.
1. Zamawiający, który:

1) udziela zamówienia:
[a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania

poszczególnych trybów udzielenia zamówienia,]
<a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania

trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub
zapytania o cenę,>

b) bez wymaganego ogłoszenia,
c) bez stosowania ustawy,

[2) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy
określających przesłanki unieważnienia,

3) dokonuje czynności przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu
lub narusza przepisy ustawy dotyczące obowiązku przekazania zawiadomienia
Prezesowi Urzędu,]

4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
- podlega karze pieniężnej.

2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:
1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który

utrudnia uczciwą konkurencję,
2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności,
4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie,
5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem

przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia,
6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia

oferty,
7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy

- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 202.
1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
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<1a. Prezes Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku z naruszeniem
przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyli karę finansową.>

2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej
wykonalności.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE

DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.

zm.)

Art. 17.
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o
zamówieniach publicznych;

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących:
[a) przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia

publicznego,]
<a) przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego:

negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę,>
b)  obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego,
c)  obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

3) którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji;

4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego:

1) bez zachowania formy pisemnej;
2)  na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas

nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o
zamówieniach publicznych;

3)  (uchylony);
[4) przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o

zamówieniach publicznych.]
<4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem

przepisów o zamówieniach publicznych.>
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3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego
postępowania.

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji
przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o
zamówieniach publicznych.

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego
postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie
zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania lub
niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB

USŁUGI (Dz. U. Nr 19, poz. 101 i Nr 157, poz. 1241)

Art. 27.
[1. Zainteresowanemu podmiotowi, którego interes prawny w zawarciu umowy koncesji

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę z
naruszeniem przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.]

<1. Zainteresowanemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu umowy
koncesji i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych
przez koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy, przysługuje prawo do
wniesienia skargi do sądu administracyjnego.>

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.

[Art. 30.
1. Sąd nie może orzekać co do zarzutów i wniosków, które nie były zawarte w skardze.
2. Sąd, uwzględniając skargę, uchyla czynności podjęte przez koncesjodawcę, jeżeli

stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania o
zawarcie umowy koncesji.

3. W przypadku zawarcia umowy koncesji, w trybie art. 29 ust. 2, sąd, uwzględniając skargę,
może odstąpić od uchylenia czynności koncesjodawcy podjętych w postępowaniu o
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zawarcie umowy koncesji, w uzasadnionych przypadkach, w których uchylenie czynności
mogłoby wywołać niewspółmierne negatywne skutki dla interesu publicznego.

4. W przypadku odstąpienia od uchylenia czynności koncesjodawcy z przyczyn wskazanych
w ust. 3, skarżącemu, który poniósł szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy, które
miało wpływ na wynik postępowania o zawarcie umowy koncesji, przysługuje roszczenie
o odszkodowanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

5. W przypadku zawarcia umowy koncesji po ogłoszeniu orzeczenia przez wojewódzki sąd
administracyjny, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 30.
1. Sąd nie może orzekać co do zarzutów i wniosków, które nie były zawarte  w skardze.
2. Sąd, uwzględniając skargę, może uchylić czynności podjęte przez koncesjodawcę,

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ na wynik
postępowania o zawarcie umowy koncesji.

3. Sąd, uwzględniając skargę, unieważnia umowę, jeżeli została zawarta z naruszeniem
terminu określonego w art. 21 ust. 1 albo w okresie wstrzymania prawa do zawarcia
umowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz jeżeli uniemożliwiło to sądowi
administracyjnemu uwzględnienie skargi przed zawarciem umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot
świadczeń uzyskanych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, sąd może
utrzymać w mocy postanowienia umowy zawartej w okolicznościach,  o których
mowa w ust. 3, w zakresie spełnionych świadczeń. W takim przypadku sąd nakłada
karę finansową.

5. Sąd nie orzeka unieważnienia umowy zawartej w okolicznościach wskazanych w ust.
3 w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie
publicznym lub umowa została już w całości wykonana. W takim przypadku sąd
nakłada karę finansową lub orzeka o skróceniu okresu obowiązywania umowy.

6. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 5 nie stanowi interes gospodarczy
związany bezpośrednio z zawarciem umowy koncesji, obejmujący w szczególności
konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu koncesji, z wszczęcia nowego postępowania o zawarcie umowy koncesji,
zawarciem umowy koncesji z innym wykonawcą oraz z zobowiązań prawnych
związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności
umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy
unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.

7. W przypadku zawarcia umowy koncesji w trybie art. 29 ust. 2 sąd, uwzględniając
skargę, może odstąpić od uchylenia czynności koncesjodawcy podjętych w
postępowaniu o zawarcie umowy koncesji w uzasadnionych przypadkach, w których
uchylenie czynności mogłoby wywołać niewspółmierne negatywne skutki dla
interesu publicznego.

8. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia.
9. Kary finansowe, o których mowa w ust. 4 i 5, nakłada się w wysokości do 10 %

szacunkowej wartości koncesji, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia, za
które kara jest orzekana, oraz okoliczności, w jakich naruszenie zostało
popełnione.>
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<Art. 30a.
Sąd, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 21 ust. 1 albo art. 29 ust. 1,
które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada karę finansową
w wysokości do 5 % szacunkowej wartości koncesji, biorąc pod uwagę okoliczności, w
jakich naruszenie zostało popełnione.

Art. 30b.
1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się

orzeczenia sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu
Zamówień Publicznych.

2. Prezes sądu rozpatrującego skargę przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary
finansowej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest wierzycielem w rozumieniu
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Orzeczenie sądu o nałożeniu kary finansowej jest prawomocne z dniem jego
wydania.

4. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
6. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 30c.
1. W przypadku odstąpienia od uchylenia czynności koncesjodawcy z przyczyn

wskazanych w art. 30 ust. 7 lub w przypadku naruszenia, za które na zasadach
określonych w art. 30 ust. 4 i 5 nałożono karę finansową albo orzeczono skrócenie
okresu obowiązywania umowy, skarżącemu, który poniósł szkodę w wyniku
naruszenia przepisów ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania o zawarcie
umowy koncesji, przysługuje roszczenie o odszkodowanie w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego stwierdzającego naruszenie,
za które nałożono karę finansową albo orzeczono skrócenie okresu obowiązywania
umowy.>


