
1

Dz.U.07.223.1655
2008.10.24 zm. Dz.U.2008.171.1058
2008.12.27 zm. Dz.U.2008.220.1420
2009.02.20 zm. Dz.U.2009.19.101 art. 35
2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 180
2009.05.15 zm. Dz.U.2009.65.545 art. 11
2009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742
2009.12.07 zm. Dz.U.2009.206.1591
2009.12.22 zm. Dz.U.2009.206.1591
2010.01.01 zm. Dz.U.2009.157.1241

zm. Dz.U.2009.219.1706
2010.01.29 zm. Dz.U.2009.223.1778

USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówie  publicznych
(tekst jednolity)

DZIA  I Przepisy ogólne
Rozdzia  1 Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb udzielania zamówie  publicznych, rodki ochrony prawnej, kontrol  udzielania za-
mówie  publicznych oraz organy w ciwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Art. 2. Ilekro  w ustawie jest mowa o:
 1) cenie - nale y przez to rozumie  cen  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,

poz. 1050, z pó n. zm.1));
 2) dostawach - nale y przez to rozumie  nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególno ci na podstawie umowy

sprzeda y, dostawy, najmu, dzier awy oraz leasingu;
2a) dynamicznym systemie zakupów - nale y przez to rozumie  ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania za-

mówie  publicznych, których przedmiotem s  dostawy powszechnie dost pne nabywane na podstawie umowy sprzeda y
lub us ugi powszechnie dost pne;

 3) kierowniku zamawiaj cego - nale y przez to rozumie  osob  lub organ, który - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
statutem lub umow  - jest uprawniony do zarz dzania zamawiaj cym, z wy czeniem pe nomocników ustanowionych
przez zamawiaj cego;

 4)  (uchylony);
 5) najkorzystniejszej ofercie - nale y przez to rozumie  ofert , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kry-

teriów odnosz cych si  do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofert  z najni sz  cen , a w przypadku zamówie
publicznych w zakresie dzia alno ci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie mo na z góry opisa  w sposób jed-
noznaczny i wyczerpuj cy - ofert , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz cych si  do
przedmiotu zamówienia publicznego;

 6) ofercie cz ciowej - nale y przez to rozumie  ofert  przewiduj , zgodnie z tre ci  specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wykonanie cz ci zamówienia publicznego;

 7) ofercie wariantowej - nale y przez to rozumie  ofert  przewiduj , zgodnie z warunkami okre lonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, odmienny ni  okre lony przez zamawiaj cego sposób wykonania zamówienia publicz-
nego;

7a) post powaniu o udzielenie zamówienia - nale y przez to rozumie  post powanie wszczynane w drodze publicznego
og oszenia o zamówieniu lub przes ania zaproszenia do sk adania ofert albo przes ania 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 r ki - wynegocjowania postanowie  takiej umowy;

 8) robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó n. zm.2)), a tak e
realizacj  obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomoc  dowolnych
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rodków, zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez zamawiaj cego;
 9) rodkach publicznych - nale y przez to rozumie rodki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
9a) umowie ramowej - nale y przez to rozumie  umow  zawart  mi dzy zamawiaj cym a jednym lub wi ksz  liczb  wyko-

nawców, której celem jest ustalenie warunków dotycz cych zamówie  publicznych, jakie mog  zosta  udzielone w danym
okresie, w szczególno ci cen i, je eli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilo ci;

10) us ugach - nale y przez to rozumie  wszelkie wiadczenia, których przedmiotem nie s  roboty budowlane lub dostawy, a
 us ugami okre lonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a;

11) wykonawcy - nale y przez to rozumie  osob  fizyczn , osob  prawn  albo jednostk  organizacyjn  nieposiadaj
osobowo ci prawnej, która ubiega si  o udzielenie zamówienia publicznego, z a ofert  lub zawar a umow  w sprawie
zamówienia publicznego;

12) zamawiaj cym - nale y przez to rozumie  osob  fizyczn , osob  prawn  albo jednostk  organizacyjn  nieposiadaj
osobowo ci prawnej obowi zan  do stosowania ustawy;

13) zamówieniach publicznych - nale y przez to rozumie  umowy odp atne zawierane mi dzy zamawiaj cym a wykonawc ,
których przedmiotem s  us ugi, dostawy lub roboty budowlane.
Art. 2a.  Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz us ug o charakterze priorytetowym i nieprio-

rytetowym, z uwzgl dnieniem postanowie  dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie  publicznych na roboty budowlane, dostawy i us ugi oraz dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynuj cej procedury udzielania zamówie  przez
podmioty dzia aj ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us ug pocztowych.

Art. 3 Ustaw  stosuje si  do
Art. 3. 1. Ustaw  stosuje si  do udzielania zamówie  publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:

 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 2) inne, ni  okre lone w pkt 1, pa stwowe jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej;
 3) inne, ni  okre lone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze po-

wszechnym niemaj cych charakteru przemys owego ani handlowego, je eli podmioty, o których mowa w tym przepisie
oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpo rednio lub po rednio przez inny podmiot:
a) finansuj  je w ponad 50 % lub
b) posiadaj  ponad po ow  udzia ów albo akcji, lub
c) sprawuj  nadzór nad organem zarz dzaj cym, lub
d) maj  prawo do powo ywania ponad po owy sk adu organu nadzorczego lub zarz dzaj cego;

3a) zwi zki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
 4) inne ni  okre lone w pkt 1-3a podmioty, je eli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów dzia-

alno ci, o której mowa w art. 132, a dzia alno  ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wy cznych albo
je eli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpo rednio lub po rednio przez inny podmiot
wywieraj  na nie dominuj cy wp yw, w szczególno ci:
a) finansuj  je w ponad 50 % lub
b) posiadaj  ponad po ow  udzia ów albo akcji, lub
c) posiadaj  ponad po ow  g osów wynikaj cych z udzia ów albo akcji, lub
d) sprawuj  nadzór nad organem zarz dzaj cym, lub
e) maj  prawo do powo ywania ponad po owy sk adu organu zarz dzaj cego;

 5) inne ni  okre lone w pkt 1 i 2 podmioty, je eli cznie zachodz  nast puj ce okoliczno ci:
a) ponad 50 % warto ci udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze rodków publicznych lub przez podmioty,

o których mowa w pkt 1-3a,
b) warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia s  roboty budowlane obejmuj ce wykonanie czynno ci w zakresie in ynierii l dowej lub

wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków
szkó  wy szych lub budynków wykorzystywanych przez administracj  publiczn  lub us ugi zwi zane z takimi robotami
budowlanymi;

 6)  (uchylony);
 7) podmioty, z którymi zawarto umow  koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o

koncesji na roboty budowlane lub us ugi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim udzielaj  zamówienia w celu jej
wykonania.
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2. Prawami szczególnymi lub wy cznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 s  prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji
administracyjnej, polegaj ce na zastrze eniu wykonywania okre lonej dzia alno ci dla jednego lub wi kszej liczby podmiotów,
je eli spe nienie okre lonych odr bnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowi zku ich przyznania.

3.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznaj c rodki finansowe na dofinansowanie projektu, mog  uzale ni  ich
przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzysto ci.

Art. 4 Ustawy nie stosuje si  do
Art. 4. Ustawy nie stosuje si  do:

 1) zamówie  udzielanych na podstawie:
a) szczególnej procedury organizacji mi dzynarodowej odmiennej od okre lonej w ustawie,
b) umów mi dzynarodowych, których stron  jest Rzeczpospolita Polska, dotycz cych stacjonowania wojsk, je eli umowy

te przewiduj  inne ni  ustawa procedury udzielania zamówie ,
c) umowy mi dzynarodowej zawartej mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a jednym lub wieloma pa stwami nieb cymi

cz onkami Unii Europejskiej, dotycz cej wdro enia lub realizacji przedsi wzi cia przez strony tej umowy, je eli umowa
ta przewiduje inne ni  ustawa procedury udzielania zamówie ;

 2) zamówie  Narodowego Banku Polskiego zwi zanych z:
a) wykonywaniem zada  dotycz cych realizacji polityki pieni nej, a w szczególno ci zamówie  na us ugi finansowe

zwi zane z emisj , sprzeda , kupnem i transferem papierów warto ciowych lub innych instrumentów finansowych,
b) obrotem papierami warto ciowymi emitowanymi przez Skarb Pa stwa,
c) obs ug  zarz dzania d ugiem krajowym i zad eniem zagranicznym,
d) emisj  znaków pieni nych i gospodark  tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarz dzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem z ota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozlicze  pieni nych;

2a)  zamówie  Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) zwi zanych z realizacj  zada  dotycz cych obs ugi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi

Gospodarstwa Krajowego na podstawie odr bnych ustaw oraz realizacj  programów rz dowych, w cz ci dotycz cej:
– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozlicze  pieni nych i dzia alno ci na rynku

mi dzybankowym,
– pozyskiwania rodków finansowych dla zapewnienia p ynno ci finansowej, finansowania dzia alno ci obs ugiwanych

funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,
b) zwi zanych z operacjami na rynku mi dzybankowym dotycz cych zarz dzania d ugiem Skarbu Pa stwa oraz p yn-

no ci  bud etu pa stwa;
 3) zamówie , których przedmiotem s :

a) us ugi arbitra owe lub pojednawcze,
b) us ugi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona),
d) (uchylona),
e)  us ugi w zakresie bada  naukowych i prac rozwojowych oraz wiadczenie us ug badawczych, które nie s  w ca ci

op acane przez zamawiaj cego lub których rezultaty nie stanowi  wy cznie jego w asno ci,
f) dostawy i us ugi, do których stosuje si  art. 296 Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk ,
g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materia ów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, te-

lewizji lub Internecie,
h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie w asno ci nieruchomo ci oraz innych praw do nieruchomo ci, w szczególno ci dzier awy i najmu,
j) us ugi finansowe zwi zane z emisj , sprzeda , kupnem lub transferem papierów warto ciowych lub innych instru-

mentów finansowych, w szczególno ci zwi zane z transakcjami maj cymi na celu uzyskanie dla zamawiaj cego
rodków pieni nych lub kapita u,

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

l) us ugi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obs ugi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2,
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z wy czeniem jednostek samorz du terytorialnego;
 4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony);
 5) zamówie  obj tych tajemnic  pa stwow  zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo je eli wymaga tego

istotny interes bezpiecze stwa pa stwa, albo zamówie  obj tych tajemnic  s bow , je eli wymaga tego istotny interes
publiczny lub istotny interes pa stwa;

5a) zamówie  w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepi-
sów o zasadach u ycia lub pobytu Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pa stwa, je eli ich warto  jest
mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

 6) zamówie  na us ugi udzielane innemu zamawiaj cemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w
drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wy czne prawo do wiadczenia tych us ug;

 7) przyznawania dotacji ze rodków publicznych, je eli dotacje te s  przyznawane na podstawie ustaw;
 8) zamówie  i konkursów, których warto  nie przekracza wyra onej w z otych równowarto ci kwoty 14.000 euro;
 9) (uchylony);
10)  zamówie , których g ównym celem jest:

a) pozwolenie zamawiaj cym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
c) wiadczenie publicznie dost pnych us ug telekomunikacyjnych za pomoc  publicznej sieci telekomunikacyjnej;

11) nabywania dostaw, us ug lub robót budowlanych od centralnego zamawiaj cego lub od wykonawców wybranych przez
centralnego zamawiaj cego,

12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na us ugi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub us ugi,

13) zamówie  udzielanych instytucji gospodarki bud etowej przez organ administracji rz dowej wykonuj cy funkcje organu
za ycielskiego tej instytucji, je eli cznie s  spe nione nast puj ce warunki:
a) zasadnicza cz  dzia alno ci instytucji gospodarki bud etowej dotyczy wykonywania zada  publicznych na rzecz tego

organu administracji rz dowej,
b) organ administracji rz dowej sprawuje nad instytucj  gospodarki bud etowej kontrol  odpowiadaj  kontroli spra-

wowanej nad w asnymi jednostkami nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej, w szczególno ci polegaj  na wp ywie na
decyzje strategiczne i indywidualne dotycz ce zarz dzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia nale y do zakresu dzia alno ci podstawowej instytucji gospodarki bud etowej okre lonego
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. 4a. (uchylony).
Art. 5. 1.  Do post powa  o udzielenie zamówie , których przedmiotem s  us ugi o charakterze niepriorytetowym okre-

lone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje si  przepisów ustawy dotycz cych terminów sk adania wnio-
sków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub terminów sk adania ofert, obowi zku dania wadium, obowi zku dania
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na pod-
stawie w ciwo ci wykonawcy oraz przes anek wyboru trybu negocjacji z og oszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji
elektronicznej.

1a.  W przypadku zamówie , o których mowa w ust. 1, zamawiaj cy mo e wszcz  post powanie w trybie negocjacji bez
og oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r ki tak e w innych uzasadnionych przypadkach ni  okre lone odpowiednio w art.
62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególno ci je eli zastosowanie innego trybu mog oby skutkowa  co najmniej jedn  z nast -
puj cych okoliczno ci:
 1) naruszeniem zasad celowego, oszcz dnego i efektywnego dokonywania wydatków;
 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysoko ci i w terminach wynikaj cych z wcze niej zaci gni tych zobo-

wi za ;
 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym;
 4) uniemo liwieniem terminowej realizacji zada .

1b.  W przypadku zamówie , których przedmiotem s  us ugi prawnicze, polegaj ce na wykonywaniu zast pstwa pro-
cesowego przed s dami, trybuna ami lub innymi organami orzekaj cymi lub doradztwie prawnym w zakresie zast pstwa
procesowego, lub je eli wymaga tego ochrona wa nych praw lub interesów Skarbu Pa stwa, nie stosuje si  przepisów ustawy
dotycz cych przes anek wyboru trybu negocjacji bez og oszenia oraz przes anek wyboru trybu zamówienia z wolnej r ki.

2. Je eli zamówienie obejmuje równocze nie us ugi, o których mowa w ust. 1, oraz inne us ugi, dostawy lub roboty bu-
dowlane, do udzielenia zamówienia stosuje si  przepisy dotycz ce tego przedmiotu zamówienia, którego warto ciowy udzia  w
danym zamówieniu jest najwi kszy.
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3. Zamawiaj cy nie mo e w celu unikni cia procedur udzielania zamówie  okre lonych ustaw czy  innych zamówie  z
us ugami, o których mowa w ust. 1.

Art. 6. 1. Je eli zamówienie obejmuje równocze nie dostawy oraz us ugi albo roboty budowlane oraz us ugi, do udzielenia
zamówienia stosuje si  przepisy dotycz ce tego przedmiotu zamówienia, którego warto ciowy udzia  w danym zamówieniu jest
najwi kszy.

2. Je eli zamówienie obejmuje równocze nie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacj  dostarczonej rzeczy lub innego
dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si  przepisy dotycz ce dostaw.

3. Je eli zamówienie obejmuje równocze nie roboty budowlane oraz dostawy niezb dne do ich wykonania, do udzielenia
takiego zamówienia stosuje si  przepisy dotycz ce robót budowlanych.

4. Je eli zamówienie obejmuje równocze nie us ugi oraz roboty budowlane niezb dne do wykonania us ug, do udzielenia
zamówienia stosuje si  przepisy dotycz ce us ug.

Art. 6a.  W przypadku zamówie  udzielanych w cz ciach, do udzielenia zamówienia na dan  cz  zamawiaj cy mo e
stosowa  przepisy w ciwe dla warto ci tej cz ci zamówienia, je eli jej warto  jest mniejsza ni  wyra ona w z otych rów-
nowarto  kwoty 80.000 euro dla dostaw lub us ug oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem e czna
warto  tych cz ci wynosi nie wi cej ni  20 % warto ci zamówienia.

Rozdzia  2 Zasady udzielania zamówie

Art. 7. 1. Zamawiaj cy przygotowuje i przeprowadza post powanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniaj cy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

2. Czynno ci zwi zane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem post powania o udzielenie zamówienia wykonuj
osoby zapewniaj ce bezstronno  i obiektywizm.

3. Zamówienia udziela si  wy cznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 8. 1. Post powanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiaj cy mo e ograniczy  dost p do informacji zwi zanych z post powaniem o udzielenie zamówienia tylko w

przypadkach okre lonych w ustawie.
3. Nie ujawnia si  informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, je eli wykonawca, nie pó niej ni  w terminie sk adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w post -
powaniu, zastrzeg , e nie mog  by  one udost pniane. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4. Do konkursu przepis stosuje si  odpowiednio.

Art. 9. 1. Post powanie o udzielenie zamówienia, z zastrze eniem wyj tków okre lonych w ustawie, prowadzi si  z za-
chowaniem formy pisemnej.

2. Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si  w j zyku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na z enie wniosku o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia, o wiadcze , oferty oraz innych dokumentów równie  w jednym z j zyków
powszechnie u ywanych w handlu mi dzynarodowym lub j zyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia s  przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
2. Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia w trybie negocjacji z og oszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez

og oszenia, zamówienia z wolnej r ki, zapytania o cen  albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach okre lonych w ustawie.

Rozdzia  3 Og oszenia

Art. 11. 1. Og oszenia, o których mowa w ustawie:
 1) zamieszcza si  w Biuletynie Zamówie  Publicznych udost pnianym na stronach portalu internetowego Urz du Zamówie

Publicznych, zwanego dalej "Urz dem";
 2) publikuje si  w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, je eli s  przekazywane Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Europejskich.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4.  Og oszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówie  Publicznych zamawiaj cy mo e zmieni , zamieszczaj c w Biule-

tynie og oszenie o zmianie og oszenia, zawieraj ce w szczególno ci dat  zamieszczenia zmienianego og oszenia i jego numer.
5. Zamawiaj cy mo e zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych og oszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze

wzgl du na warto  zamówienia albo konkursu nie jest obowi zkowe.
6. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wzory og osze  zamieszczanych w Biuletynie Zamówie

Publicznych, maj c na wzgl dzie rodzaje og osze  oraz warto  zamówienia albo konkursu.



6

7. Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenia przekazuje si , zgodnie z wzorami okre lonymi w
rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 wrze nia 2005 r. ustanawiaj cym standardowe formularze do publikacji
og osze  w ramach procedur udzielania zamówie  publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1), je eli warto  zamówienia lub konkursu jest równa lub prze-
kracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.

8. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, kwoty warto ci zamówie  oraz konkursów, od których jest
uzale niony obowi zek przekazywania og osze  Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, maj c na wzgl dzie
obowi zuj ce w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Art. 12. 1. Og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych zamieszcza si  drog  elektroniczn  za pomoc  formularzy
umieszczonych na stronach portalu internetowego Urz du.

2. Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenia przekazuje si  pisemnie, faksem lub drog  elek-
troniczn , a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drog  elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 za cznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie  publicznych na roboty budowlane, dostawy i us ugi albo
w ust. 3 za cznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynuj cej
procedury udzielania zamówie  przez podmioty dzia aj ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us ug
pocztowych, zwanej dalej "stron  internetow  okre lon  w dyrektywie".

3. Zamawiaj cy jest obowi zany udokumentowa :
 1) zamieszczenie og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych, w szczególno ci przechowywa  dowód jego zamiesz-

czenia;
 2) publikacj  og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, w szczególno ci przechowywa  dowód jego publikacji.

4.  Og oszenie opublikowane w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej zamawiaj cy mo e zmieni , przekazuj c
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej pro-
cedurze lub sprostowania, drog  elektroniczn , zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej
w dyrektywie.

5. Zamawiaj cy mo e przekaza  Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenie, którego publikacja
ze wzgl du na warto  zamówienia lub konkursu nie jest obowi zkowa.

Art. 12a.  1. W przypadku dokonywania zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówie
Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, zamawiaj cy przed a termin sk adania wnio-
sków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub termin sk adania ofert o czas niezb dny do wprowadzenia zmian we
wnioskach lub ofertach, je eli jest to konieczne.

2. Je eli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególno ci dotyczy okre lenia przedmiotu, wielko ci lub za-
kresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udzia u w post powaniu lub sposobu oceny ich spe niania, zamawiaj cy
przed a termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub termin sk adania ofert o czas niezb dny
na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym e w post powaniach, których warto  jest równa lub przekracza
kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin sk adania:
 1) ofert nie mo e by  krótszy ni  22 dni od dnia przekazania zmiany og oszenia Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego;
 2) wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu nie mo e by  krótszy ni  30 dni, a je eli zachodzi pilna potrzeba

udzielenia zamówienia ni  10 dni od dnia przekazania zmiany og oszenia Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu-
ropejskich - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem.
3. Zamawiaj cy niezw ocznie po zamieszczeniu zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Pu-

blicznych lub jej przekazaniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informacj  o zmianach w
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Art. 13. 1. Zamawiaj cy po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowi zuj cymi zamawiaj cego
przepisami, statutem lub umow , a w przypadku zamawiaj cych, którzy nie sporz dzaj  planu finansowego - raz w roku, mo e
przekaza  Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamie ci  na w asnej stronie internetowej w miejscu
wyodr bnionym dla zamówie , zwanym dalej "profilem nabywcy", wst pne og oszenie informacyjne o planowanych w terminie
nast pnych 12 miesi cy zamówieniach lub umowach ramowych, których warto :
 1) dla robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwot  okre lon  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od

której jest uzale niony obowi zek przekazywania og osze  o zamówieniach na roboty budowlane Urz dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich;

 2) zsumowana dla dostaw o warto ci równej lub przekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, w ramach danej grupy okre lonej w rozporz dzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562, Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z pó n. zm.3)), zwanym dalej "Wspólnym S ownikiem Zamówie ",
jest równa lub przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 750.000 euro;
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 3)  zsumowana dla us ug o warto ci równej lub przekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, w ramach kategorii 1-16 okre lonej w za czniku nr 2 do Wspólnego S ownika Zamówie , jest równa lub prze-
kracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 750.000 euro.
2. Og oszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj cy mo e zamie ci  w profilu nabywcy po przekazaniu og oszenia o

profilu nabywcy Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drog  elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si  do planowanych zamówie  na us ugi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych
zamówie  udzielanych w trybie innym ni  przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og oszeniem lub dialog
konkurencyjny.

DZIA  II Post powanie o udzielenie zamówienia
Rozdzia  1 Zamawiaj cy i wykonawcy

Art. 14. Do czynno ci podejmowanych przez zamawiaj cego i wykonawców w post powaniu o udzielenie zamówienia
stosuje si  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.4)), je eli przepisy
ustawy nie stanowi  inaczej.

Art. 15. 1. Post powanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiaj cy.
2. Zamawiaj cy mo e powierzy  przygotowanie lub przeprowadzenie post powania o udzielenie zamówienia w asnej

jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, dzia aj  jako pe nomocnicy zamawiaj cego.
Art. 15a. 1. Centralny zamawiaj cy mo e przygotowywa  i przeprowadza  post powania o udzielenie zamówienia,

udziela  zamówie  lub zawiera  umowy ramowe na potrzeby zamawiaj cych z administracji rz dowej, je eli zamówienie jest
zwi zane z dzia alno ci  wi cej ni  jednego zamawiaj cego.

2. Zamawiaj cy z administracji rz dowej mog  udziela  zamówie  na podstawie umowy ramowej zawartej przez cen-
tralnego zamawiaj cego, je eli umowa ramowa to przewiduje.

3. Centralny zamawiaj cy mo e dokonywa  czynno ci, o których mowa w ust. 1, równie  na potrzeby innych zamawia-
cych.

4. Prezes Rady Ministrów mo e wskaza  centralnego zamawiaj cego spo ród organów administracji rz dowej lub jed-
nostek organizacyjnych podleg ych tym organom lub przez nie nadzorowanych.

5. Prezes Rady Ministrów, wskazuj c centralnego zamawiaj cego, mo e, w drodze zarz dzenia, poleci  zamawiaj cym z
administracji rz dowej nabywanie okre lonych rodzajów zamówie  od centralnego zamawiaj cego lub od wykonawców wy-
branych przez centralnego zamawiaj cego oraz udzielanie zamówie  na podstawie umowy ramowej zawartej przez central-
nego zamawiaj cego, a tak e okre li  zakres informacji przekazywanych centralnemu zamawiaj cemu przez tych zamawia-

cych, niezb dnych do przeprowadzenia post powania, oraz sposób wspó dzia ania z centralnym zamawiaj cym.
6. Przepisy dotycz ce zamawiaj cego stosuje si  odpowiednio do centralnego zamawiaj cego.
Art. 16. 1. Zamawiaj cy mog  wspólnie przeprowadzi  post powanie i udzieli  zamówienia, wyznaczaj c spo ród siebie

zamawiaj cego upowa nionego do przeprowadzenia post powania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. (uchylony).
3. Minister kieruj cy dzia em administracji rz dowej mo e, w drodze zarz dzenia, wskaza , spo ród podleg ych jemu

jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiaj cego, który b dzie w ciwy do przeprowadzenia po-
st powania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a tak e poleci  tym jednostkom nabywanie okre lonych rodzajów
zamówie  od wskazanego albo centralnego zamawiaj cego lub od wykonawców wybranych przez wskazanego albo cen-
tralnego zamawiaj cego oraz poleci  udzielanie zamówie  na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo
centralnego zamawiaj cego.

4. Organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego mo e wyznaczy  spo ród podleg ych samorz dowych jedno-
stek organizacyjnych jednostk  organizacyjn  w ciw  do przeprowadzenia post powania i udzielenia zamówienia na rzecz
tych jednostek.

5. Przepisy dotycz ce zamawiaj cego stosuje si  odpowiednio do zamawiaj cych, o których mowa w ust. 1.
Art. 17. 1. Osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia podlegaj  wy czeniu, je eli:

 1) ubiegaj  si  o udzielenie tego zamówienia;
 2) pozostaj  w zwi zku ma skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub powi-

nowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub s  zwi zane z tytu u przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawc ,
jego zast pc  prawnym lub cz onkami organów zarz dzaj cych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegaj cych si
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o udzielenie zamówienia;
 3) przed up ywem 3 lat od dnia wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia pozostawa y w stosunku pracy lub zlecenia

z wykonawc  lub by y cz onkami organów zarz dzaj cych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegaj cych si  o
udzielenie zamówienia;

 4) pozostaj  z wykonawc  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi  uzasadnione w tpliwo ci co do
bezstronno ci tych osób;

 5) zosta y prawomocnie skazane za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, prze-
st pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu
osi gni cia korzy ci maj tkowych.
2. Osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia sk adaj , pod rygorem odpowiedzialno ci

karnej za fa szywe zeznania, pisemne o wiadczenie o braku lub istnieniu okoliczno ci, o których mowa w ust. 1.
3. Czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia podj te przez osob  podlegaj  wy czeniu po powzi ciu przez

ni  wiadomo ci o okoliczno ciach, o których mowa w ust. 1, powtarza si , z wyj tkiem otwarcia ofert oraz innych czynno ci
faktycznych niewp ywaj cych na wynik post powania.

Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie post powania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawia-
cego.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie post powania o udzielenie zamówienia odpowiadaj  tak e inne osoby w zakresie,
w jakim powierzono im czynno ci w post powaniu oraz czynno ci zwi zane z przygotowaniem post powania. Kierownik
zamawiaj cego mo e powierzy  pisemnie wykonywanie zastrze onych dla niego czynno ci, okre lonych w niniejszym roz-
dziale, pracownikom zamawiaj cego.

3. Je eli przygotowanie i przeprowadzenie post powania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odr bnych
jest zastrze one dla organu innego ni  kierownik zamawiaj cego, przepisy dotycz ce kierownika zamawiaj cego stosuje si
odpowiednio do tego organu.

Art. 19. 1. Kierownik zamawiaj cego powo uje komisj  do przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia,
zwan  dalej "komisj  przetargow ", je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
kierownik zamawiaj cego mo e powo  komisj  przetargow . Przepisy niniejszego rozdzia u stosuje si .

3. Komisja przetargowa mo e mie  charakter sta y lub by  powo ywana do przygotowania i przeprowadzenia okre lonych
post powa .

Art. 20. 1. Komisja przetargowa jest zespo em pomocniczym kierownika zamawiaj cego powo ywanym do oceny spe -
niania przez wykonawców warunków udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

2. Kierownik zamawiaj cego mo e tak e powierzy  komisji przetargowej dokonanie innych, ni  okre lone w ust. 1,
czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia oraz czynno ci zwi zanych z przygotowaniem post powania o udzielenie
zamówienia. Przepisy niniejszego rozdzia u stosuje si  odpowiednio.

3. Komisja przetargowa w szczególno ci przedstawia kierownikowi zamawiaj cego propozycje wykluczenia wykonawcy,
odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a tak e w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wyst puje z wnioskiem o
uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia.

Art. 21. 1. Cz onków komisji przetargowej powo uje i odwo uje kierownik zamawiaj cego.
2. Komisja przetargowa sk ada si  z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiaj cego okre la organizacj , sk ad, tryb pracy oraz zakres obowi zków cz onków komisji przetar-

gowej, maj c na celu zapewnienie sprawno ci jej dzia ania, indywidualizacji odpowiedzialno ci jej cz onków za wykonywane
czynno ci oraz przejrzysto ci jej prac.

4. Je eli dokonanie okre lonych czynno ci zwi zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post powania o udzielenie
zamówienia wymaga wiadomo ci specjalnych, kierownik zamawiaj cego, z w asnej inicjatywy lub na wniosek komisji prze-
targowej, mo e powo  bieg ych. Przepis art. 17 stosuje si .

Art. 22 O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy
Art. 22.  1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki, dotycz ce:

 1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek
ich posiadania;

 2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
 3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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2. Zamawiaj cy mo e zastrzec w og oszeniu o zamówieniu, e o udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wy cznie
wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych lub w ciwych przepisów pa stw cz onkow-
skich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Opis sposobu dokonania oceny spe niania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza si  w og oszeniu o za-
mówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagaj  publikacji og oszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.

4. Opis sposobu dokonania oceny spe niania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien by  zwi zany z przedmiotem
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Art. 23 Wspólne ubieganie si  wykonawców o zamówienie
Art. 23. 1. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotycz ce wykonawcy stosuje si  odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Je eli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, zosta a wybrana, zamawiaj cy mo e da  przed zawarciem

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy reguluj cej wspó prac  tych wykonawców.

Art. 24 Wykluczenie z post powania o udzielenie zamówienia
Art. 24. 1.  Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si :

 1) wykonawców, którzy wyrz dzili szkod , nie wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, je eli szkoda ta zosta a
stwierdzona orzeczeniem s du, które uprawomocni o si  w okresie 3 lat przed wszcz ciem post powania;

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj  lub których upad  og oszono, z wyj tkiem wykonawców, którzy
po og oszeniu upad ci zawarli uk ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s du, je eli uk ad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj  maj tku upad ego;

 3) wykonawców, którzy zalegaj  z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne, z
wyj tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty zaleg ych p at-
no ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu;

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie za-
mówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku,
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu
osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie
albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;

 5) spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o
udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko
rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope -

nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorgani-
zowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;

 6) spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , prze-
st pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo
udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;

 7) spó ki komandytowe oraz spó ki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przest p-
stwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonu-

cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko ob-
rotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest p-
stwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest p-
stwa lub przest pstwa skarbowego;

 8) osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione
w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  za-
robkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodar-
czemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub
przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;

 9) podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek  zakaz ubiegania si  o zamówienia na podstawie przepisów o odpowie-
dzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro  kary.
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2.  Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si  równie  wykonawców, którzy:
 1) wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem prowadzonego post powania lub pos ugiwali si

w celu sporz dzenia oferty osobami uczestnicz cymi w dokonywaniu tych czynno ci, chyba e udzia  tych wykonawców w
post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si  do wykonawców, którym udziela si  zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

 2) nie wnie li wadium do up ywu terminu sk adania ofert, na przed ony okres zwi zania ofert  lub w terminie, o którym
mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili si  na przed enie okresu zwi zania ofert ;

 3) z yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw lub mog ce mie  wp yw na wynik prowadzonego post powania;
 4) nie wykazali spe niania warunków udzia u w post powaniu.

3. Zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamó-
wienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrze eniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

4. Ofert  wykonawcy wykluczonego uznaje si  za odrzucon .
Art. 24a.  Zamawiaj cy niezw ocznie po uprawomocnieniu si  orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, prze-

kazuje jego odpis Prezesowi Urz du wraz z danymi, o których mowa w art. 154b ust. 1. Prezes Urz du niezw ocznie po
otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a.

Art. 25. 1. W post powaniu o udzielenie zamówienia zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wy cznie o wiadcze
lub dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia post powania. O wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj ce spe nianie:
 1) warunków udzia u w post powaniu,
 2) przez oferowane dostawy, us ugi lub roboty budowlane wymaga  okre lonych przez zamawiaj cego
- zamawiaj cy wskazuje w og oszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do sk a-
dania ofert.

2. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od
wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mog  by  sk adane, maj c na uwadze, e potwierdzeniem spe niania warun-
ków udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia mo e by  zamiast dokumentu równie  o wiadczenie z one przed

ciwym organem oraz e potwierdzeniem niekaralno ci wykonawcy mo e by  w szczególno ci informacja z Krajowego
Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, e oferowane dostawy, us ugi lub roboty budowlane odpowiadaj  wymaganiom okre-
lonym przez zamawiaj cego, mo e by  w szczególno ci za wiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jako ci, a tak e
e formy dokumentów powinny umo liwia  udzielanie zamówie  równie  drog  elektroniczn .

Art. 26 danie dokumentów przez zamawiaj cego i uzupe nienia
Art. 26. 1. Zamawiaj cy da od wykonawcy dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post -

powaniu, je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.

2. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiaj cy mo e da  dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu.

2a.  Wykonawca na danie zamawiaj cego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowi zany wykaza  odpo-
wiednio, nie pó niej ni  na dzie  sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub sk adania ofert, spe nianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespe niania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1.

2b.  Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi sto-
sunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami nie-
zb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2c.  Je eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo e przedstawi  dokumentów dotycz cych sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj cego, mo e przedstawi  inny dokument, który w wystarczaj cy sposób potwier-
dza spe nianie opisanego przez zamawiaj cego warunku.

3.  Zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli wymaganych przez zamawiaj cego
wiadcze  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z yli pe nomocnictw, albo którzy z yli wy-

magane przez zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj ce b dy lub którzy z yli
wadliwe pe nomocnictwa, do ich z enia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie zamawiaj cego o wiadczenia i do-
kumenty powinny potwierdza  spe nianie przez wykonawc  warunków udzia u w post powaniu oraz spe nianie przez ofero-
wane dostawy, us ugi lub roboty budowlane wymaga  okre lonych przez zamawiaj cego, nie pó niej ni  w dniu, w którym
up yn  termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu albo termin sk adania ofert.

4. Zamawiaj cy wzywa tak e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do z enia wyja nie  dotycz cych o wiadcze  lub



11

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
5.  (uchylony).
Art. 27. 1. W post powaniach o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zama-

wiaj cy i wykonawcy przekazuj , zgodnie z wyborem zamawiaj cego, pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn .
2. Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub

drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania o wiadcze , wniosków, zawiadomie  oraz informacji nie mo e ogranicza  konkuren-

cji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie.
4. Zamawiaj cy mo e da  w og oszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udzia u w post powaniu prze-

kazywane faksem lub drog  elektroniczn  by y potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Informacja o z eniu wniosku o dopuszczenie do udzia u w post powaniu mo e by  przekazana telefonicznie przed
up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu. Wniosek uwa a si  za z ony w terminie,
je eli przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu zosta  on wys any w formie
pisemnej i zamawiaj cy otrzyma  go nie pó niej ni  w terminie 7 dni od dnia up ywu terminu sk adania wniosków.

Art. 28. (uchylony).

Rozdzia  2 Przygotowanie post powania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje si  w sposób jednoznaczny i wyczerpuj cy, za pomoc  dostatecznie dok ad-
nych i zrozumia ych okre le , uwzgl dniaj c wszystkie wymagania i okoliczno ci mog ce mie  wp yw na sporz dzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie mo na opisywa  w sposób, który móg by utrudnia  uczciw  konkurencj .
3. Przedmiotu zamówienia nie mo na opisywa  przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba

e jest to uzasadnione specyfik  przedmiotu zamówienia i zamawiaj cy nie mo e opisa  przedmiotu zamówienia za pomoc
dostatecznie dok adnych okre le , a wskazaniu takiemu towarzysz  wyrazy "lub równowa ny".

Art. 29. 4 Wymagania Zamawiaj cego
4.  Zamawiaj cy mo e okre li  w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zwi zane z realizacj  zamówienia, doty-

cz ce:
 1) zatrudnienia osób:

a) bezrobotnych lub m odocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) niepe nosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe nosprawnych,

c) innych ni  okre lone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym
- lub we w ciwych przepisach pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym
wp aty pracodawców stanowi  b  co najmniej czterokrotno  najni szej wp aty okre lonej w tych przepisach;

 3) zwi kszenia wp at pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, do wysoko ci okre lonej w pkt 2.
Art. 30. 1. Zamawiaj cy opisuje przedmiot zamówienia za pomoc  cech technicznych i jako ciowych, z zachowaniem

Polskich Norm przenosz cych normy europejskie lub norm innych pa stw cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego przenosz cych te normy.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenosz cych normy europejskie lub norm innych pa stw cz onkowskich Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy uwzgl dnia si  w kolejno ci:
 1) europejskie aprobaty techniczne;
 2) wspólne specyfikacje techniczne;
 3) normy mi dzynarodowe;
 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenosz cych normy europejskie lub norm innych pa stw cz onkowskich Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w
ust. 2, uwzgl dnia si  w kolejno ci:
 1) Polskie Normy;
 2) polskie aprobaty techniczne;
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 3) polskie specyfikacje techniczne.
4. Opisuj c przedmiot zamówienia za pomoc  norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których

mowa w ust. 1-3, zamawiaj cy jest obowi zany wskaza , e dopuszcza rozwi zania równowa ne opisywanym.
5. Wykonawca, który powo uje si  na rozwi zania równowa ne opisywanym przez zamawiaj cego, jest obowi zany

wykaza , e oferowane przez niego dostawy, us ugi lub roboty budowlane spe niaj  wymagania okre lone przez zamawiaj -
cego.

6. Zamawiaj cy mo e odst pi  od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem przepisów ust. 1-3, je eli za-
pewni dok adny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaga  funkcjonalnych. Wymagania te mog  obejmowa
opis oddzia ywania na rodowisko.

7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje si  nazwy i kody okre lone we Wspólnym S owniku Zamówie .

Art. 31 Opis przedmiotu zamówienia
Art. 31. 1. Zamawiaj cy opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomoc  dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Je eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiaj cy opisuje przedmiot zamówienia za pomoc  programu funkcjonalno-u ytkowego.
3. Program funkcjonalno-u ytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje si  przeznaczenie uko czonych

robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materia owe i funkcjonalne.
4. Minister w ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre li, w drodze rozporz dzenia,

szczegó owy zakres i form :
 1) dokumentacji projektowej,
 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 3) programu funkcjonalno-u ytkowego
- maj c na wzgl dzie rodzaj robót budowlanych, a tak e nazwy i kody Wspólnego S ownika Zamówie .

Art. 32. 1. Podstaw  ustalenia warto ci zamówienia jest ca kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku
od towarów i us ug, ustalone przez zamawiaj cego z nale yt  staranno ci .

2. Zamawiaj cy nie mo e w celu unikni cia stosowania przepisów ustawy dzieli  zamówienia na cz ci lub zani  jego
warto ci.

3. Je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.
134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu warto ci zamówienia uwzgl dnia si  warto  zamówie  uzupe niaj cych.

4. Je eli zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  sk adania ofert cz ciowych albo udziela zamówienia w cz ciach, z których
ka da stanowi przedmiot odr bnego post powania, warto ci  zamówienia jest czna warto  poszczególnych cz ci zamó-
wienia.

Art. 32 Zamówienie jednostki org. zam. posiadaj cej samodzielno  finansow
5. Je eli wyodr bniona jednostka organizacyjna zamawiaj cego posiadaj ca samodzielno  finansow  udziela zamó-

wienia zwi zanego z jej w asn  dzia alno ci , warto  udzielanego zamówienia ustala si  odr bnie od warto ci zamówie
udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiaj cego posiadaj ce samodzielno  finansow .

6. Warto ci  dynamicznego systemu zakupów jest czna warto  zamówie  obj tych tym systemem, których zama-
wiaj cy zamierza udzieli  w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów.

7. Warto ci  umowy ramowej jest czna warto  zamówie , których zamawiaj cy zamierza udzieli  w okresie trwania
umowy ramowej.

Art. 33 Warto  zamówienia na roboty budowlane
Art. 33. 1. Warto  zamówienia na roboty budowlane ustala si  na podstawie:

 1) kosztorysu inwestorskiego sporz dzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie plano-
wanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym, je eli przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funk-
cjonalno-u ytkowym, je eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Przy obliczaniu warto ci zamówienia na roboty budowlane uwzgl dnia si  tak e warto  dostaw zwi zanych z wyko-

nywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiaj cego do dyspozycji wykonawcy.
3. Minister w ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre li, w drodze rozporz dzenia:
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 1) metody i podstawy sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
 2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym
- uwzgl dniaj c dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, maj ce wp yw na warto  zamówienia.

Art. 34. 1. Podstaw  ustalenia warto ci zamówienia na us ugi lub dostawy powtarzaj ce si  okresowo jest czna warto
zamówie  tego samego rodzaju:
 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesi cy lub w poprzednim roku bud etowym, z uwzgl dnieniem zmian ilo cio-

wych zamawianych us ug lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok redniorocznego wska nika cen towarów i us ug
konsumpcyjnych ogó em, albo

 2) których zamawiaj cy zamierza udzieli  w terminie 12 miesi cy nast puj cych po pierwszej us udze lub dostawie.
2. Wybór podstawy ustalenia warto ci zamówienia na us ugi lub dostawy powtarzaj ce si  okresowo nie mo e by  do-

konany w celu unikni cia stosowania przepisów ustawy.
3. Je eli zamówienia udziela si  na czas:

 1) nieoznaczony, warto ci  zamówienia jest warto  ustalona z uwzgl dnieniem okresu 48 miesi cy wykonywania zamó-
wienia;

 2) oznaczony:
a) nie d szy ni  12 miesi cy, warto ci  zamówienia jest warto  ustalona z uwzgl dnieniem okresu wykonywania za-

mówienia,
b) d szy ni  12 miesi cy, warto ci  zamówienia jest warto  ustalona z uwzgl dnieniem okresu wykonywania zamó-

wienia, a w przypadku zamówie , których przedmiotem s  dostawy nabywane na podstawie umowy dzier awy, najmu
lub leasingu z uwzgl dnieniem równie  warto ci ko cowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Je eli zamówienie obejmuje us ugi bankowe lub inne us ugi finansowe, warto ci  zamówienia s  op aty, prowizje,
odsetki i inne podobne wiadczenia.

5. Je eli zamówienie na us ugi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu warto ci zamówienia uwzgl dnia si
najwi kszy mo liwy zakres tego zamówienia z uwzgl dnieniem prawa opcji.

Art. 35. 1. Ustalenia warto ci zamówienia dokonuje si nie wcze niej ni  3 miesi ce przed dniem wszcz cia post po-
wania o udzielenie zamówienia, je eli przedmiotem zamówienia s  dostawy lub us ugi, oraz nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, je eli przedmiotem zamówienia s  roboty budowlane.

2. Je eli po ustaleniu warto ci zamówienia nast pi a zmiana okoliczno ci maj cych wp yw na dokonane ustalenie, za-
mawiaj cy przed wszcz ciem post powania dokonuje zmiany warto ci zamówienia.

3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata okre li, w drodze rozporz dzenia, redni kurs z otego w stosunku do
euro stanowi cy podstaw  przeliczania warto ci zamówie , z uwzgl dnieniem og oszonych przez Komisj  Europejsk  w
Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej równowarto ci progów stosowania procedur udzielania zamówie .

Art. 36 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:

 1) nazw  (firm ) oraz adres zamawiaj cego;
 2) tryb udzielenia zamówienia;
 3) opis przedmiotu zamówienia;
 4) termin wykonania zamówienia;
 5) warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków;
 6) wykaz o wiadcze  lub dokumentów, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u

w post powaniu;
 7) informacje o sposobie porozumiewania si  zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania o wiadcze  lub doku-

mentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si  z wykonawcami;
 8) wymagania dotycz ce wadium;
 9) termin zwi zania ofert ;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert;
12) opis sposobu obliczenia ceny;
13) opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i

sposobu oceny ofert;
14) informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie za-
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mówienia publicznego;
15) wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
16) istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawar  z nim
umow  w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

17) pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku post powania o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowi  inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera równie :

 1) opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych;
 2) maksymaln  liczb  wykonawców, z którymi zamawiaj cy zawrze umow  ramow , je eli zamawiaj cy przewiduje zawarcie

umowy ramowej;
 3) informacj  o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6

pkt 3 i 4, je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich zamówie ;
 4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz  odpowiada  oferty wariantowe,

je eli zamawiaj cy dopuszcza ich sk adanie;
 5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy dopuszcza porozumiewanie si

drog  elektroniczn ;
 6) informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog  by  prowadzone rozliczenia mi dzy zamawiaj cym a wykonawc ,

je eli zamawiaj cy przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
 7) je eli zamawiaj cy przewiduje aukcj  elektroniczn :

a) informacj  o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
b) wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urz dze  informatycznych,
c) informacj , które spo ród kryteriów oceny ofert b  stosowane w toku aukcji elektronicznej;

 8) wysoko  zwrotu kosztów udzia u w post powaniu, je eli zamawiaj cy przewiduje ich zwrot;
 9) je eli zamawiaj cy przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, okre lenie w szczególno ci:

a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób,
b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwi kszenia

funduszu szkoleniowego,
c) uprawnienia zamawiaj cego w zakresie kontroli spe niania przez wykonawc  wymaga , o których mowa w art. 29 ust.

4, oraz sankcji z tytu u niespe nienia tych wymaga .
3. W post powaniach, w których warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8, specyfikacja istotnych warunków zamówienia mo e nie zawiera  informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 6, 8 i 15.

Art. 36.4 Podwykonawcy
4. Zamawiaj cy da wskazania przez wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom.
5.  Wykonawca mo e powierzy  wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyj tkiem przypadku gdy ze wzgl du na

specyfik  przedmiotu zamówienia zamawiaj cy zastrze e w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, e cz  lub ca
zamówienia nie mo e by  powierzona podwykonawcom.

Art. 37. 1. Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia przekazuje si  nieodp atnie, z zastrze eniem art. 42 ust. 2.
2. Zamawiaj cy mo e udost pni  specyfikacj  istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia za-

mieszczenia og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz dowym Unii Eu-
ropejskiej do up ywu terminu sk adania ofert, z zastrze eniem art. 42 ust. 1.

Art. 38 Wyja nienie i zmiana tre ci SIWZ
Art. 38. 1.  Wykonawca mo e zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia. Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni :
 1) na 6 dni przed up ywem terminu sk adania ofert,
 2) na 4 dni przed up ywem terminu sk adania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z og oszeniem, je eli

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
 3) na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert - je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn  do zamawiaj cego nie
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pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.
1a.  Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn  po up ywie terminu sk a-

dania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyja nie , zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo po-
zostawi  wniosek bez rozpoznania.

1b.  Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
2. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami zamawiaj cy przekazuje wykonawcom, którym przekaza  specyfikacj  istotnych

warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, za-
mieszcza na tej stronie.

3. Zamawiaj cy mo e zwo  zebranie wszystkich wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci dotycz cych tre ci spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, informacj  o terminie
zebrania zamieszcza tak e na tej stronie; w takim przypadku sporz dza informacj  zawieraj  zg oszone na zebraniu pytania
o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania róde  zapyta .
Informacj  z zebrania dor cza si  niezw ocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamó-
wienia, a je eli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza tak e na
tej stronie.

4.  W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni  tre  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonan  zmian  specyfikacji zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim wykonaw-
com, którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie
internetowej, zamieszcza j  tak e na tej stronie.

4a.  Je eli w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tre ci specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia prowadzi do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu, zamawiaj cy:
 1) zamieszcza og oszenie o zmianie og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych - je eli warto  zamówienia jest

mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 2) przekazuje Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenie dodatkowych informacji, informacji o nie-

kompletnej procedurze lub sprostowania, drog  elektroniczn , zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie in-
ternetowej okre lonej w dyrektywie - je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4b.  Z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w tre ci specyfikacji

istotnych warunków zamówienia po up ywie terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w przetargu ograniczonym
i negocjacjach z og oszeniem, które prowadz  do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu.

5.  (uchylony).
6.  Je eli w wyniku zmiany tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz cej do zmiany tre ci og o-

szenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiaj cy przed a termin
sk adania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, oraz za-
mieszcza informacj  na stronie internetowej, je eli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udost pniana na tej
stronie. Przepis ust. 4a stosuje si  odpowiednio.

7.  (uchylony).

Rozdzia  3 Tryby udzielania zamówie

Oddzia  1 Przetarg nieograniczony

Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne og oszenie o za-
mówieniu oferty mog  sk ada  wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Art. 40. 1. Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczaj c og oszenie o za-
mówieniu w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

2. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiaj cy zamieszcza og oszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych.

3. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiaj cy przekazuje og oszenie o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

4.  (uchylony).
5.  Zamawiaj cy mo e opublikowa  og oszenie o zamówieniu równie  w inny sposób ni  okre lony w ust. 1-3, w szcze-

gólno ci w dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim.

Art. 40 Poinformowanie znanych sobie wykonawców
5a. Zamawiaj cy mo e, po zamieszczeniu og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych lub przekaza-
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niu og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpo rednio poinformowa  o
wszcz ciu post powania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców , którzy w ramach prowadzonej dzia al-
no ci wiadcz  dostawy, us ugi lub roboty budowlane b ce przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje si  od-
powiednio.

6. Og oszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dost pnym w siedzibie
zamawiaj cego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim lub w
inny sposób:
 1) nie mo e zosta  odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie

Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;

 2) nie mo e zawiera  informacji innych ni  zamieszczone w Biuletynie Zamówie  Publicznych, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 3, innych ni  przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

 3) zawiera informacj  o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust.
3, o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 41 Og oszenie o zamówieniu
Art. 41. Og oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej:

 1) nazw  (firm ) i adres zamawiaj cego;
 2) okre lenie trybu zamówienia;
 3) adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
 4) okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o mo liwo ci sk adania ofert cz -

ciowych;
 5) informacj  o mo liwo ci z enia oferty wariantowej;
 6) termin wykonania zamówienia;
 7)  warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków;
 8) informacj  na temat wadium;
 9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin sk adania ofert;
11) termin zwi zania ofert ;
12) informacj  o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
13) informacj  o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której b

zamieszczone dodatkowe informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów;
14) informacj  o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem

strony internetowej, na której b dzie prowadzona aukcja elektroniczna;
15)  informacj  o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6

pkt 3 i 4, je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich zamówie .
Art. 42. 1. Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia udost pnia si  na stronie internetowej od dnia zamieszczenia

og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej do
up ywu terminu sk adania ofert.

2. Na wniosek wykonawcy zamawiaj cy przekazuje w terminie 5 dni specyfikacj  istotnych warunków zamówienia.
Op ata, jakiej mo na da  za specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, mo e pokrywa  jedynie koszty jej druku oraz
przekazania.

Art.43 Terminy sk adania ofert
Art. 43.  1. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, zamawiaj cy wyznacza termin sk adania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i z enia oferty, z
tym e w przypadku dostaw lub us ug termin ten nie mo e by  krótszy ni 7 dni od dnia zamieszczenia og oszenia o zamó-
wieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy ni  14 dni.

2. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, termin sk adania ofert nie mo e by  krótszy ni :
 1) 40 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drog

elektroniczn , zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie;
 2) 47 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób

inny ni  okre lony w pkt 1.
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3. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, a informacja o zamówieniu zosta a zawarta we wst pnym og oszeniu informacyjnym, o ile wst pne og oszenie informacyjne
zawiera o wszystkie informacje wymagane w tym og oszeniu, w zakresie, w jakim informacje te s  dost pne w momencie
publikacji tego og oszenia, i zosta o wys ane do publikacji Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub za-
mieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie wi cej ni  12 miesi cy przed dat  wys ania og oszenia o zamówieniu,
zamawiaj cy mo e wyznaczy  termin sk adania ofert nie krótszy ni :
 1) 22 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drog

elektroniczn , zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie;
 2) 29 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób

inny ni  okre lony w pkt 1.
Art. 44. Wykonawca sk ada wraz z ofert  o wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, a je eli zama-

wiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych spe nianie tych warunków, równie  te dokumenty.

Art. 45 Wadium
Art. 45. 1. Zamawiaj cy da od wykonawców wniesienia wadium, je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza

kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wniesienia wadium.
3. Wadium wnosi si  przed up ywem terminu sk adania ofert.
4.  Zamawiaj cy okre la kwot  wadium w wysoko ci nie wi kszej ni  3 % warto ci zamówienia.
5. Je eli zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych lub udziela zamówienia w cz ciach, okre la kwot  wadium

dla ka dej z cz ci. Przepis ust. 4 stosuje si  odpowiednio.
5a.  Je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.

134 ust. 6 pkt 3 i 4, okre la kwot  wadium dla warto ci zamówienia podstawowego. Przepis ust. 4 stosuje si  odpowiednio.
6. Wadium mo e by  wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach:

 1) pieni dzu;
 2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e por czenie kasy

jest zawsze por czeniem pieni nym;
 3) gwarancjach bankowych;
 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7. Wadium wnoszone w pieni dzu wp aca si  przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj cego.
8. Wadium wniesione w pieni dzu zamawiaj cy przechowuje na rachunku bankowym.

Art. 46 Zwrot wadium
Art. 46. 1.  Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze eniem
ust. 4a.

1a.  Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj cy zwraca wadium niezw ocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, je eli jego
wniesienia dano.

2.  Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa  ofert  przed up ywem terminu
sk adania ofert.

3.  Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc , któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1,
je eli w wyniku rozstrzygni cia odwo ania jego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okre lonym przez zamawiaj cego.

4. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku
bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc .

4a.  Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3, nie z  dokumentów lub o wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pe nomocnictw, chyba e udowodni,
e wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie.

5. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana:
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 1) odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w ofercie;
 2) nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po stronie wykonawcy.

Oddzia  2 Przetarg ograniczony

Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne og oszenie o zamó-
wieniu, wykonawcy sk adaj  wnioski o dopuszczenie do udzia u w przetargu, a oferty mog  sk ada  wykonawcy zaproszeni do
sk adania ofert.

Art. 48. 1. Do wszcz cia post powania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje si  odpowiednio.
2. Og oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:

 1) nazw  (firm ) i adres zamawiaj cego;
 2) okre lenie trybu zamówienia;
 3) okre lenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych;
 4) informacj  o mo liwo ci z enia oferty wariantowej;
 5) termin wykonania zamówienia;
 6)  warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków, a tak e znaczenie

tych warunków;
 7) informacj  o o wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia spe nienia wa-

runków udzia u w post powaniu;
 8) liczb  wykonawców, którzy zostan  zaproszeni do sk adania ofert;
 9) informacj  na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu;
12) adres strony internetowej, na której jest udost pniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, je eli zamawiaj cy

udost pnia j  na tej stronie;
13) informacj  o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14) informacj  o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem

strony internetowej, na której b dzie prowadzona aukcja elektroniczna;
15)  informacj  o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6

pkt 3 i 4, je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich zamówie .

Art. 49. Termin sk adania wniosków o dopuszczenie
Art. 49. 1. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, zamawiaj cy w og oszeniu o zamówieniu wyznacza termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu,
z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i z enia wymaganych dokumentów, z tym e termin ten nie mo e
by  krótszy ni  7 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych.

2. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w przetargu ograniczonym nie mo e by  krótszy ni :
 1) 30 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drog

elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie;
 2) 37 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny

sposób ni  okre lony w pkt 1.
3. Je eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiaj cy mo e, w przypadkach, o których mowa w ust. 2,

wyznaczy  krótszy termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy ni :
 1) 10 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drog

elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie;
 2) 15 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich faksem.

Art. 50 Wniosek o dopuszczenie do udzia u
Art. 50.  1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia u w przetargu ograniczonym wykonawca sk ada o wiadczenie o

spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, a je eli zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków,
równie  te dokumenty.
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2.  W przypadku z enia po terminie wniosku o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia o
warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiaj cy niezw ocznie zwraca
wniosek. W przypadku zamówie  o warto ci równej lub przekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 zamawiaj cy niezw ocznie zawiadamia wykonawc  o z eniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po
up ywie terminu do wniesienia odwo ania.

Art. 51 Liczba oferentów
Art. 51. 1. Zamawiaj cy zaprasza do sk adania ofert wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, w

liczbie okre lonej w og oszeniu zapewniaj cej konkurencj , nie mniejszej ni  5 i nie wi kszej ni  20.
1a. O wynikach oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu i otrzymanych ocenach spe niania tych warunków

zamawiaj cy niezw ocznie informuje wykonawców, którzy z yli wnioski o dopuszczenie do udzia u w post powaniu.
2. Je eli liczba wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, jest wi ksza ni  okre lona w og oszeniu,

zamawiaj cy zaprasza do sk adania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwy sze oceny spe niania tych warunków. Wyko-
nawc  niezaproszonego do sk adania ofert traktuje si  jak wykluczonego z post powania o udzielenie zamówienia.

3. Je eli liczba wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, jest mniejsza ni  okre lona w og oszeniu o
zamówieniu, zamawiaj cy zaprasza do sk adania ofert wszystkich wykonawców spe niaj cych te warunki.

4. Wraz z zaproszeniem do sk adania ofert zamawiaj cy przekazuje wykonawcy specyfikacj  istotnych warunków za-
mówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania og oszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów art. 36
ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje si .

Art. 52 Terminy sk adania ofert
Art. 52.  1. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, zamawiaj cy wyznacza termin sk adania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i z enia oferty, z
tym e termin ten nie mo e by  krótszy ni  7 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk adania ofert dla dostaw lub us ug i
nie krótszy ni  14 dni dla robót budowlanych.

2. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, termin sk adania ofert nie mo e by  krótszy ni  40 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk adania ofert.

3. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, a informacja o zamówieniu zosta a zawarta we wst pnym og oszeniu informacyjnym, o ile wst pne og oszenie informacyjne
zawiera o wszystkie informacje wymagane w tym og oszeniu, w zakresie, w jakim informacje te s  dost pne w momencie
publikacji tego og oszenia, i zosta o wys ane do publikacji Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub za-
mieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie wi cej ni  12 miesi cy przed dat  wys ania og oszenia o zamówieniu,
zamawiaj cy mo e wyznaczy  termin sk adania ofert nie krótszy ni  22 dni.

4. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 oraz je eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiaj cy mo e wyznaczy  termin sk adania ofert nie krótszy
ni  10 dni.

5. Zamawiaj cy mo e wyznaczy  termin, o którym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni, je eli udost pnia specyfikacj  istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej nie pó niej ni  od dnia publikacji og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz -
dowym Unii Europejskiej do up ywu terminu sk adania ofert.

Art. 53. Do przetargu ograniczonego stosuje si  przepisy art. 45 i 46.

Oddzia  3 Negocjacje z og oszeniem

Art. 54. Negocjacje z og oszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym og oszeniu o zamówieniu,
zamawiaj cy zaprasza wykonawców dopuszczonych do udzia u w post powaniu do sk adania ofert wst pnych niezawieraj -
cych ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a nast pnie zaprasza ich do sk adania ofert.

Art. 55. 1. Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia w trybie negocjacji z og oszeniem, je eli zachodzi co najmniej jedna z
nast puj cych okoliczno ci:
 1) w post powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu

konkurencyjnego wszystkie oferty zosta y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta y w istotny sposób
zmienione;

 2) w wyj tkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, us ug lub robót budowlanych lub zwi zane z nimi ryzyko uniemo liwia
wcze niejsze dokonanie ich wyceny;

 3) nie mo na z góry okre li  szczegó owych cech zamawianych us ug w taki sposób, aby umo liwi  wybór najkorzystniejszej
oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;

 4) przedmiotem zamówienia s  roboty budowlane prowadzone wy cznie w celach badawczych, do wiadczalnych lub roz-
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wojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów bada  lub rozwoju;
 5) warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2.  (uchylony).
Art. 56. 1. Do wszcz cia post powania w trybie negocjacji z og oszeniem przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje si  od-

powiednio.
2. Do sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w negocjacjach z og oszeniem przepisy art. 49 i 50 stosuje si

odpowiednio.
Art. 57. 1. O wynikach oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu i otrzymanych ocenach spe niania tych wa-

runków zamawiaj cy niezw ocznie informuje wykonawców, którzy z yli wnioski o dopuszczenie do udzia u w post powaniu.
2. Zamawiaj cy zaprasza do sk adania ofert wst pnych wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, w

liczbie okre lonej w og oszeniu o zamówieniu, zapewniaj cej konkurencj , nie mniejszej ni  3, a je eli warto  zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej ni  5. Przepisy art.
82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2-4 stosuje si  odpowiednio.

3. Je eli liczba wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, jest wi ksza ni  okre lona w og oszeniu,
zamawiaj cy zaprasza do sk adania ofert wst pnych wykonawców, którzy otrzymali najwy sze oceny spe niania tych warun-
ków. Wykonawc  niezaproszonego do sk adania ofert wst pnych traktuje si  jak wykluczonego z post powania o udzielenie
zamówienia.

4. Je eli liczba wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, jest mniejsza ni  okre lona w og oszeniu,
zamawiaj cy zaprasza do sk adania ofert wst pnych wszystkich wykonawców spe niaj cych te warunki.

5. Wraz z zaproszeniem do sk adania ofert wst pnych zamawiaj cy przekazuje specyfikacj  istotnych warunków zamó-
wienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie stosuje si .

6. Zamawiaj cy wyznacza termin sk adania ofert wst pnych, z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i
enia oferty wst pnej, z tym e termin ten nie mo e by  krótszy ni  10 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk adania

ofert wst pnych.
Art. 58. 1. Zamawiaj cy zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy z yli oferty wst pne niepodlegaj ce

odrzuceniu, wskazuj c termin i miejsce opublikowania og oszenia o zamówieniu.
2. Zamawiaj cy prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupe nienia opisu przedmiotu zamówienia lub warun-

ków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Prowadzone negocjacje maj  charakter poufny. adna ze stron nie mo e bez zgody drugiej strony ujawni  informacji

technicznych i handlowych zwi zanych z negocjacjami.
4. Wszelkie wymagania, wyja nienia i informacje, a tak e dokumenty zwi zane z negocjacjami s  przekazywane wyko-

nawcom na równych zasadach.
Art. 59. 1. Po zako czeniu negocjacji zamawiaj cy mo e doprecyzowa  lub uzupe ni  specyfikacj  istotnych warunków

zamówienia wy cznie w zakresie, w jakim by a ona przedmiotem negocjacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mog  prowadzi  do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych

warunków zamówienia.
Art. 60. 1. Zamawiaj cy zaprasza wykonawców, z którymi prowadzi  negocjacje, do sk adania ofert. Przepisy art. 45 i 46

stosuje si .
2. Zaproszenie do sk adania ofert zawiera co najmniej informacje o:

 1) miejscu i terminie sk adania oraz otwarcia ofert;
 2) obowi zku wniesienia wadium;
 3) terminie zwi zania ofert .

Art. 60 Termin sk adania ofert
3. Zamawiaj cy wyznacza termin sk adania ofert, z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i z enia

oferty, z tym e termin ten nie mo e by  krótszy ni  10 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk adania ofert.
4. W przypadku gdy zamawiaj cy dokona  zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1, wraz z zaproszeniem do sk adania ofert

przekazuje specyfikacj  istotnych warunków zamówienia lub zamieszcza j  na stronie internetowej, je eli specyfikacja jest
udost pniana na tej stronie.

Oddzia  3a Dialog konkurencyjny

Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym og oszeniu o zamówieniu zama-
wiaj cy prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a nast pnie zaprasza ich do sk adania ofert.
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Art. 60b. 1. Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, je eli zachodz cznie nast -
puj ce okoliczno ci:
 1) nie jest mo liwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, poniewa  ze

wzgl du na szczególnie z ony charakter zamówienia nie mo na opisa  przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub
obiektywnie okre li  uwarunkowa  prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;

 2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.  (uchylony).
Art. 60c. 1. Do wszcz cia post powania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje si

odpowiednio, z tym e og oszenie o zamówieniu zawiera równie :
 1) opis potrzeb i wymaga  zamawiaj cego okre lonych w sposób umo liwiaj cy przygotowanie si  wykonawców do udzia u

w dialogu lub informacj  o sposobie uzyskania tego opisu;
 2) informacj  o wysoko ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwi zania stanowi ce podstaw

do sk adania ofert, je eli zamawiaj cy przewiduje nagrody.
2.  Do sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w dialogu przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50 stosuje si  odpo-

wiednio.
Art. 60d. 1. O wynikach oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu i otrzymanych ocenach spe niania tych

warunków zamawiaj cy niezw ocznie informuje wykonawców, którzy z yli wnioski o dopuszczenie do udzia u w post powa-
niu.

2. Zamawiaj cy zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, w
liczbie okre lonej w og oszeniu o zamówieniu, zapewniaj cej konkurencj , nie mniejszej ni  3, a je eli warto  zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej ni  5.

3. Je eli liczba wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, jest wi ksza ni  okre lona w og oszeniu,
zamawiaj cy zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwy sze oceny spe niania tych warunków. Wykonawc
niezaproszonego do dialogu traktuje si  jak wykluczonego z post powania.

4. Je eli liczba wykonawców, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, jest mniejsza ni  okre lona w og oszeniu,
zamawiaj cy zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spe niaj cych te warunki.

5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:
 1) informacj  o terminie i miejscu opublikowania og oszenia o zamówieniu;
 2) opis potrzeb i wymaga  zamawiaj cego okre lonych w sposób umo liwiaj cy przygotowanie si  wykonawców do udzia u

w dialogu lub informacj  o sposobie uzyskania tego opisu;
 3) informacj  o miejscu i terminie rozpocz cia dialogu.

6. Wszelkie wymagania, wyja nienia i informacje, a tak e dokumenty zwi zane z dialogiem s  przekazywane wyko-
nawcom na równych zasadach.

7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i mo e dotyczy  wszelkich aspektów zamówienia. adna ze stron nie mo e
bez zgody drugiej strony ujawni  informacji technicznych i handlowych zwi zanych z dialogiem.

Art. 60e. 1. Zamawiaj cy prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie okre li , w wyniku porównania rozwi za  pro-
ponowanych przez wykonawców, je eli jest to konieczne, rozwi zanie lub rozwi zania najbardziej spe niaj ce jego potrzeby. O
zako czeniu dialogu zamawiaj cy niezw ocznie informuje uczestnicz cych w nim wykonawców.

2. Zamawiaj cy mo e przed zaproszeniem do sk adania ofert dokona  zmiany wymaga  b cych przedmiotem dialogu.
3. Wraz z zaproszeniem do sk adania ofert, na podstawie rozwi za  przedstawionych podczas dialogu, zamawiaj cy

przekazuje specyfikacj  istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje si .
4. Zamawiaj cy wyznacza termin sk adania ofert, z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i z enia

oferty, z tym e termin ten nie mo e by  krótszy ni  10 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk adania ofert. Przepisy art. 45
i 46 stosuje si .

Oddzia  4 Negocjacje bez og oszenia

Art. 61. Negocjacje bez og oszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj cy negocjuje warunki umowy w
sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nast pnie zaprasza ich do sk adania ofert.

Art. 62 Okoliczno ci udzielenia zamówienia
Art. 62. 1. Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia, je eli zachodzi co najmniej jedna

z nast puj cych okoliczno ci:
 1) w post powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp yn

aden wniosek o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, nie zosta y z one adne oferty lub wszystkie oferty zosta y



22

odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze wzgl du na ich niezgodno  z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne
warunki zamówienia nie zosta y w istotny sposób zmienione;

 2) zosta  przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrod  by o zaproszenie do negocjacji bez og o-
szenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;

 3) przedmiotem zamówienia s  rzeczy wytwarzane wy cznie w celach badawczych, do wiadczalnych lub rozwojowych, a
nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów bada  lub rozwoju;

 4) ze wzgl du na piln  potrzeb  udzielenia zamówienia niewynikaj  z przyczyn le cych po stronie zamawiaj cego, której
wcze niej nie mo na by o przewidzie , nie mo na zachowa  terminów okre lonych dla przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem.
2. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og osze  o
zamówieniach na dostawy lub us ugi, zamawiaj cy w terminie 3 dni od wszcz cia post powania zawiadamia Prezesa Urz du o
jego wszcz ciu, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

2a.  Zamawiaj cy, niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, mo e odpowiednio zamie ci  w Biuletynie Zamó-
wie  Publicznych lub przekaza  do Urz du Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenie o zamiarze zawarcia
umowy zawieraj ce co najmniej:
 1) nazw  (firm ) oraz adres zamawiaj cego;
 2) okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia;
 3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez og oszenia;
 4) nazw  (firm ) albo imi  i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofert  wybrano.

3. Przed wszcz ciem post powania w trybie negocjacji bez og oszenia na podstawie ust. 1 pkt 1, je eli warto  zamó-
wienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiaj cy jest obo-
wi zany przekaza  Komisji Europejskiej informacj  o uniewa nieniu post powania, je eli Komisja Europejska wyst pi o jej
przekazanie.

Art. 63. 1. Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie negocjacji bez og oszenia, przekazuj c wybranym przez siebie
wykonawcom zaproszenie do negocjacji.

2. Zaproszenie do negocjacji bez og oszenia zawiera co najmniej:
 1) nazw  (firm ) i adres zamawiaj cego;
 2) okre lenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych;
 3) informacj  o mo liwo ci z enia oferty wariantowej;
 4) termin wykonania zamówienia;
 5)  warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków;
 6) okre lenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
 7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 8) miejsce i termin negocjacji z zamawiaj cym.

3.  Zamawiaj cy zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniaj cej konkurencj , nie mniejszej ni  5, chyba e
ze wzgl du na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mog cych je wykona  jest mniejsza, jednak nie
mniejsza ni  2.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiaj cy zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców,
którzy z yli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 stosuje si .

Art. 64. 1. Zamawiaj cy wyznacza termin sk adania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego na przygotowanie i z o-
enie oferty.

2. Zapraszaj c do sk adania ofert zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy art. 45 ust. 3-8
i art. 46 stosuje si .

3. Wraz z zaproszeniem do sk adania ofert zamawiaj cy przekazuje specyfikacj  istotnych warunków zamówienia.
Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje si .

Art. 65. Do negocjacji bez og oszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje si  odpowiednio.

Oddzia  5 Zamówienie z wolnej r ki

Art. 66.  1. Zamówienie z wolnej r ki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj cy udziela zamówienia po ne-
gocjacjach tylko z jednym wykonawc .

2. Zamawiaj cy, po wszcz ciu post powania, mo e odpowiednio zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych lub
przekaza  do Urz du Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenie o zamiarze zawarcia umowy zawieraj ce co
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najmniej:
 1) nazw  (firm ) oraz adres zamawiaj cego;
 2) okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia;
 3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej r ki;
 4) nazw  (firm ) albo imi  i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiaj cy zamierza udzieli  zamówienia.

Art. 67 Zamówienie z wolnej r ki
Art. 67. 1. Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia z wolnej r ki, je eli zachodzi co najmniej jedna z nast puj cych

okoliczno ci:
 1) dostawy, us ugi lub roboty budowlane mog  by wiadczone tylko przez jednego wykonawc :

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn zwi zanych z ochron  praw wy cznych, wynikaj cych z odr bnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie dzia alno ci twórczej lub artystycznej;

 2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrod  by o zaproszenie do negocjacji w trybie zamó-
wienia z wolnej r ki autora wybranej pracy konkursowej;

 3) ze wzgl du na wyj tkow  sytuacj  niewynikaj  z przyczyn le cych po stronie zamawiaj cego, której nie móg  on
przewidzie , wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie mo na zachowa  terminów okre lonych dla
innych trybów udzielenia zamówienia;

 4) w prowadzonych kolejno post powaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone by o w trybie
przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wp yn aden wniosek o dopuszczenie do udzia u w po-
st powaniu, nie zosta y z one adne oferty lub wszystkie oferty zosta y odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze
wzgl du na ich niezgodno  z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta y w istotny
sposób zmienione;

 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy us ug lub robót budowlanych zamówie  dodatkowych, nieobj -
tych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczaj cych cznie 50 % warto ci realizowanego zamówienia, niezb dnych
do jego prawid owego wykonania, których wykonanie sta o si  konieczne na skutek sytuacji niemo liwej wcze niej do
przewidzenia, je eli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego

wymaga oby poniesienia niewspó miernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale nione od wykonania zamówienia dodatkowego;

 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us ug
lub robót budowlanych zamówie  uzupe niaj cych, stanowi cych nie wi cej  ni  50 % warto ci zamówienia podsta-
wowego i polegaj cych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie , je eli zamówienie podstawowe zosta o udzielone
w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupe niaj ce by o przewidziane w og oszeniu 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,
zamówie  uzupe niaj cych, stanowi cych nie wi cej ni  20 % warto ci zamówienia podstawowego i polegaj cych na
rozszerzeniu dostawy, je eli zmiana wykonawcy powodowa aby konieczno  nabywania rzeczy o innych parametrach
technicznych, co powodowa oby niekompatybilno  techniczn  lub nieproporcjonalnie du e trudno ci techniczne w

ytkowaniu i dozorze, je eli zamówienie podstawowe zosta o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ogra-
niczonego, a zamówienie uzupe niaj ce by o przewidziane w og oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

 8) mo liwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w zwi zku z likwidacj  dzia al-
no ci innego podmiotu, post powaniem egzekucyjnym albo upad ciowym;

 9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na gie dzie towarowej w rozumieniu przepisów o gie dach towarowych, w tym na
gie dzie towarowej innych pa stw cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

10) zamówienie jest udzielane przez placówk  zagraniczn  w rozumieniu przepisów o s bie zagranicznej, a jego warto
jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

11) zamówienie jest udzielane na potrzeby w asne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach u ycia lub pobytu
Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pa stwa, a jego warto  jest mniejsza ni  kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og osze  o
zamówieniach na dostawy lub us ugi, zamawiaj cy w terminie 3 dni od wszcz cia post powania zawiadamia Prezesa Urz du o
jego wszcz ciu, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
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3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje si  w przypadku zamówie  udzielanych na podstawie ust. 1:
 1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem s :

a) dostawy wody za pomoc  sieci wodoci gowej lub odprowadzanie cieków do sieci kanalizacyjnej,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciep a z sieci ciep owniczej,
d) zastrze one us ugi 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) us ugi przesy owe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciep a lub paliw gazowych;

 2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywo anego przez czynniki zewn trzne, którego nie mo na by o
przewidzie , w szczególno ci zagra aj cego yciu lub zdrowiu ludzi lub gro cego powstaniem szkody o znacznych
rozmiarach;

 3) pkt 8 i 9.
4.  Zamawiaj cy mo e odst pi  od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 1-3 i art. 68 ust. 1 w przypadku

zamówie  udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a tak e zamówie , o których mowa w ust. 3.
Art. 68. 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiaj cy przekazuje informacje niezb dne do przeprowadzenia po-

st powania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie za-
mówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje si .
Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 stosuje si  odpowiednio.

2. Najpó niej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca sk ada o wiadczenie o spe nianiu
warunków udzia u w post powaniu, a je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, równie  dokumenty potwierdzaj ce spe nianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje si
odpowiednio.

Oddzia  6 Zapytanie o cen

Art. 69. Zapytanie o cen  to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj cy kieruje pytanie o cen  do wybranych
przez siebie wykonawców i zaprasza ich do sk adania ofert.

Art. 70. Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia w trybie zapytania o cen , je eli przedmiotem zamówienia s  dostawy
lub us ugi powszechnie dost pne o ustalonych standardach jako ciowych, a warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty
okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Art. 71. 1. Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie zapytania o cen , zapraszaj c do sk adania ofert tak  liczb
wykonawców wiadcz cych w ramach prowadzonej przez nich dzia alno ci dostawy lub us ugi b ce przedmiotem zamó-
wienia, która zapewnia konkurencj  oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej ni  5.

2. Wraz z zaproszeniem do sk adania ofert zamawiaj cy przesy a specyfikacj  istotnych warunków zamówienia. Prze-
pisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje si .

Art. 72. 1. Ka dy z wykonawców mo e zaproponowa  tylko jedn  cen  i nie mo e jej zmieni . Nie prowadzi si  negocjacji
w sprawie ceny.

2. Zamawiaj cy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa  najni sz  cen .
Art. 73. Do zapytania o cen  przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje si  odpowiednio.

Oddzia  7 Licytacja elektroniczna

Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomoc  formularza umieszczonego na
stronie internetowej, umo liwiaj cego wprowadzenie niezb dnych danych w trybie bezpo redniego po czenia z t  stron ,
wykonawcy sk adaj  kolejne korzystniejsze oferty (post pienia), podlegaj ce automatycznej klasyfikacji.

2.  Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni
kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Art. 75. 1.  Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczaj c og oszenie o zamó-
wieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której b dzie prowadzona licytacja.

2. Og oszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
 1) nazw  (firm ) i adres zamawiaj cego;
 2) okre lenie trybu zamówienia;
 3) okre lenie przedmiotu zamówienia;
 4) wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urz dze  informatycznych;
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 5) sposób post powania w toku licytacji elektronicznej, w szczególno ci okre lenie minimalnych wysoko ci post pie ;
 6)  informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;
 7) termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w licytacji elektronicznej;
 8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamkni cia licytacji elektronicznej;
 9)  warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków;
10) informacj  o o wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia spe nienia wa-

runków udzia u w post powaniu;
11) termin zwi zania ofert ;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, je eli zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawar  z nim
umow  w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

15) adres strony internetowej, na której b dzie prowadzona licytacja elektroniczna.
Art. 76. 1. Zamawiaj cy wyznacza termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w licytacji elektronicznej nie

krótszy ni  7 dni od dnia og oszenia.
2. Zamawiaj cy dopuszcza do udzia u w licytacji elektronicznej i zaprasza do sk adania ofert wszystkich wykonawców

spe niaj cych warunki udzia u w post powaniu, okre laj c w zaproszeniu termin zwi zania ofert  wykonawcy, który zaoferuje
najni sz  cen .

3. Zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego okre lonym, nie pó niej jednak
ni  przed up ywem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje si  odpowiednio.

4. Zamawiaj cy otwiera licytacj  elektroniczn  w terminie okre lonym w og oszeniu o zamówieniu, z tym e termin ten nie
mo e by  krótszy ni  5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do sk adania ofert.

Art. 77. Zamawiaj cy i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamkni cia licytacji przekazuj  wnioski, o wiad-
czenia i inne informacje drog  elektroniczn .

Art. 78. 1.  Ofert  sk ada si  w postaci elektronicznej.
2. Oferty sk adane przez wykonawców podlegaj  automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.
3. Oferta z ona w toku licytacji przestaje wi za , gdy inny wykonawca z  ofert  korzystniejsz .
Art. 79. 1. Licytacja elektroniczna mo e by  jednoetapowa albo wieloetapowa.
2. Zamawiaj cy mo e, je eli zastrzeg  to w og oszeniu, po zako czeniu ka dego etapu licytacji elektronicznej nie zakwa-

lifikowa  do nast pnego etapu licytacji elektronicznej tych wykonawców, którzy nie z yli nowych post pie , informuj c ich o
tym niezw ocznie.

3. W toku ka dego etapu licytacji elektronicznej zamawiaj cy na bie co przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o
pozycji z onych przez nich ofert, liczbie wykonawców bior cych udzia  w ka dym z etapów licytacji elektronicznej, a tak e o
cenach z onych przez nich ofert, z tym e do momentu zamkni cia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umo liwia-

cych identyfikacj  wykonawców.
Art. 80. 1. Zamawiaj cy zamyka licytacj  elektroniczn :

 1) w terminie okre lonym w og oszeniu;
 2) je eli w ustalonym w og oszeniu okresie nie zostan  zg oszone nowe post pienia lub
 3) po zako czeniu ostatniego, ustalonego w og oszeniu etapu.

2. Bezpo rednio po zamkni ciu licytacji elektronicznej zamawiaj cy podaje, pod ustalonym w og oszeniu o zamówieniu
adresem internetowym, nazw  (firm ) oraz adres wykonawcy, którego ofert  wybrano.

3. Zamawiaj cy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa  najni sz  cen .
Art. 81. Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje si .

Rozdzia  4 Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82. 1. Wykonawca mo e z  jedn  ofert .
2. Ofert  sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej albo, za zgod  zamawiaj cego, w postaci elektro-

nicznej, opatrzon  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 83. 1. Zamawiaj cy mo e dopu ci  mo liwo  z enia oferty wariantowej, je eli cena nie jest jedynym kryterium

wyboru.
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2. Zamawiaj cy mo e dopu ci  mo liwo  z enia oferty cz ciowej, je eli przedmiot zamówienia jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca mo e z  oferty cz ciowe na jedn  lub wi cej cz ci zamó-

wienia, chyba e zamawiaj cy okre li maksymaln  liczb  cz ci zamówienia, na które oferty cz ciowe mo e z  jeden
wykonawca.

Art. 84. 1. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  ofert .
2.  W post powaniu o udzielenie zamówienia o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 11 ust. 8, zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert , która zosta a z ona po terminie. W post powaniu o udzielenie
zamówienia o warto ci równej lub przekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, za-
mawiaj cy niezw ocznie zawiadamia wykonawc  o z eniu oferty po terminie oraz zwraca ofert  po up ywie terminu do
wniesienia odwo ania.

Art. 85. 1. Wykonawca jest zwi zany ofert  do up ywu terminu okre lonego w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, jednak nie d ej ni :
 1) 30 dni - je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 2) 90 dni - je eli warto  zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyra on  w z otych równowarto

kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub us ug - 10.000.000 euro;
 3) 60 dni - je eli warto  zamówienia jest inna ni  okre lona w pkt 1 i 2.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania ofert , z tym e zama-
wiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do wykonawców o wyra enie
zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni.

3. Odmowa wyra enia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4.  Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem okresu wa no ci wa-

dium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie
terminu zwi zania ofert  dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium lub
jego przed enia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
Art. 86. 1. Z zawarto ci  ofert nie mo na zapozna  si  przed up ywem terminu otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nast puje bezpo rednio po up ywie terminu do ich sk adania, z tym e dzie , w którym up ywa

termin sk adania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy podaje kwot , jak  zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamó-

wienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje si  nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny, terminu

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje si  niezw ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu

ofert, na ich wniosek.
Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci z o-

nych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi dzy zamawiaj cym a wykonawc  negocjacji dotycz cych z onej oferty
oraz, z zastrze eniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre ci.

1a. W post powaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e
da  od wykonawców sprecyzowania i dopracowania tre ci ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym e

niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w tre ci ofert oraz zmian wymaga  zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

2.  Zamawiaj cy poprawia w ofercie:
 1) oczywiste omy ki pisarskie,
 2) oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, niepowoduj ce istotnych

zmian w tre ci oferty
- niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.
Art. 88.  (uchylony).
Art. 89. 1. Zamawiaj cy odrzuca ofert , je eli:

 1) jest niezgodna z ustaw ;
 2)  jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze eniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 3) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4) zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia;
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 5) zosta a z ona przez wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego
do sk adania ofert;

 6)  zawiera b dy w obliczeniu ceny;
 7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi  si  na poprawienie omy ki, o której mowa w

art. 87 ust. 2 pkt 3;
 8) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

2. (uchylony).
Art. 90. 1.  Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia,

zwraca si  do wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie wyja nie  dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na
wysoko  ceny.

2. Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia, bierze pod uwag  obiektywne czynniki, w szczególno ci oszcz dno  metody
wykonania zamówienia, wybrane rozwi zania techniczne, wyj tkowo sprzyjaj ce warunki wykonywania zamówienia dost pne
dla wykonawcy, oryginalno  projektu wykonawcy oraz wp yw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr bnych prze-
pisów.

3. Zamawiaj cy odrzuca ofert  wykonawcy, który nie z  wyja nie  lub je eli dokonana ocena wyja nie  wraz z do-
starczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, zamawiaj cy zawiadamia Prezesa Urz du oraz Komisj  Europejsk  o odrzuceniu ofert, które wed ug zamawiaj cego za-
wiera y ra co nisk  cen  z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawia-

cego, nie udowodni , e pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o post powaniu w sprawach dotycz cych
pomocy publicznej.

Art. 91. 1. Zamawiaj cy wybiera ofert  najkorzystniejsz  na podstawie kryteriów oceny ofert okre lonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

2. Kryteriami oceny ofert s  cena albo cena i inne kryteria odnosz ce si  do przedmiotu zamówienia, w szczególno ci
jako , funkcjonalno , parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dost pnych technologii w zakresie oddzia ywania na
rodowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert nie mog  dotyczy  w ciwo ci wykonawcy, a w szczególno ci jego wiarygodno ci ekonomicznej,
technicznej lub finansowej.

3a. Je eli z ono ofert , której wybór prowadzi by do powstania obowi zku podatkowego zamawiaj cego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiaj cy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek wp aci
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

4. Je eli nie mo na wybra  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e dwie lub wi cej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiaj cy spo ród tych ofert wybiera ofert  z ni sz  cen .

5. Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie mo na dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, zamawiaj cy wzywa wyko-
nawców, którzy z yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym przez zamawiaj cego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane w z onych ofertach.
7. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym ni  14 dni, zamawiaj cy wyp aca na-

grody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwi zania stanowi ce podstaw  do sk adania ofert, je eli za-
mawiaj cy przewidzia  takie nagrody.

Art. 91a. 1. Je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z og oszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawiaj cy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzyst-
niejszej oferty przeprowadza aukcj  elektroniczn , je eli przewidzia  to w og oszeniu o zamówieniu oraz z ono co najmniej 3
oferty niepodlegaj ce odrzuceniu. Przepisów art. 91 ust. 4-6 nie stosuje si .

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje si  w przypadku zamówie  w zakresie dzia alno ci twórczej lub naukowej.
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej s  wy cznie kryteria okre lone w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, umo liwiaj ce automatyczn  ocen  oferty bez ingerencji zamawiaj cego, wskazane spo ród kryteriów, na pod-
stawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.

4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
Art. 91b. 1. Zamawiaj cy zaprasza drog  elektroniczn  do udzia u w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców,

którzy z yli oferty niepodlegaj ce odrzuceniu.
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj cy informuje wykonawców o:

 1) pozycji z onych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
 2) minimalnych warto ciach post pie  sk adanych w toku aukcji elektronicznej;
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 3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
 4) terminie i warunkach zamkni cia aukcji elektronicznej;
 5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.

3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie mo e by  krótszy ni  2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia, o którym
mowa w ust. 1.

4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmowa  przeliczanie post pie  na punktow  ocen  oferty,
z uwzgl dnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.

Art. 91c. 1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomoc  formularza umieszczonego na stronie internetowej,
umo liwiaj cego wprowadzenie niezb dnych danych w trybie bezpo redniego po czenia z t  stron , sk adaj  kolejne ko-
rzystniejsze post pienia, podlegaj ce automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1 i 2, art. 83 i 84 oraz art. 86-89
nie stosuje si .

2. Post pienia, pod rygorem niewa no ci, sk ada si  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W toku aukcji elektronicznej zamawiaj cy na bie co przekazuje ka demu wykonawcy informacj  o pozycji z onej
przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamkni cia aukcji elektro-
nicznej nie ujawnia si  informacji umo liwiaj cych identyfikacj  wykonawców.

4. Oferta wykonawcy przestaje wi za  w zakresie, w jakim z y on korzystniejsz  ofert  w toku aukcji elektronicznej. Bieg
terminu zwi zania ofert  nie ulega przerwaniu.

5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje si  odpowiednio.

Art. 92 Zawiadomienie wykonawców o wyborze wykonawcy
Art. 92. 1.  Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy jednocze nie zawiadamia wykonawców,

którzy z yli oferty, o:
 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ) albo imi  i nazwisko, siedzib  albo miejsce zamieszkania i adres

wykonawcy, którego ofert  wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy z yli oferty, a tak e punktacj  przyznan  ofertom w ka dym kryte-
rium oceny ofert i czn  punktacj ;

 2) wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne;
 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i

prawne - je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez og oszenia albo za-
pytania o cen ;

 4) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego up ywie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e
by  zawarta.
2.  Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.
Art. 93. 1. Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia, je eli:

 1) nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn aden wniosek o dopuszczenie do udzia u w po-
st powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu, z zastrze eniem pkt 2 i 3;

 2) w post powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen  nie z ono co najmniej dwóch ofert niepodlegaj cych odrzu-
ceniu;

 3)  w post powaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wp yn y mniej ni  dwa wnioski o dopuszczenie do udzia u
w licytacji elektronicznej albo nie zosta a z ona adna oferta;

 4)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza kwot , któr  zamawiaj cy zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamówienia, chyba e zamawiaj cy mo e zwi kszy  t  kwot  do ceny najkorzystniejszej oferty;

 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 6) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia nie le y w

interesie publicznym, czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ;
 7)  post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  uniemo liwiaj  zawarcie niepodlegaj cej uniewa nieniu

umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1a.  Zamawiaj cy mo e uniewa ni  post powanie o udzielenie zamówienia, je eli rodki pochodz ce z bud etu Unii

Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiaj cy zamierza  przeznaczy  na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia,
nie zosta y mu przyznane, a mo liwo  uniewa nienia post powania na tej podstawie zosta a przewidziana w:
 1) og oszeniu o zamówieniu - w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego,
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negocjacji z og oszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo
 2) zaproszeniu do negocjacji - w post powaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez og oszenia albo zamówienia z wolnej

ki, albo
 3) zaproszeniu do sk adania ofert - w post powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen .

2. Je eli zamawiaj cy dopu ci  mo liwo  sk adania ofert cz ciowych, do uniewa nienia w cz ci post powania o
udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio.

3. O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wszystkich wyko-
nawców, którzy:
 1) ubiegali si  o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewa nienia post powania przed up ywem terminu sk adania ofert,
 2) z yli oferty - w przypadku uniewa nienia post powania po up ywie terminu sk adania ofert
- podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia z przyczyn le cych po stronie zamawiaj cego,
wykonawcom, którzy z yli oferty niepodlegaj ce odrzuceniu, przys uguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w post powaniu, w szczególno ci kosztów przygotowania oferty.

5. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy na wniosek wykonawcy, który
ubiega  si  o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszcz ciu kolejnego post powania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Art. 94 Termin zawarcia umowy z wykonawc
Art. 94.  1. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym ni 10 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to
zosta o przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2,1
albo
15 dni - je eli zosta o przes ane w inny sposób - w przypadku zamówie , których warto  jest równa lub przekracza
kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to
zosta o przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2,
albo
10 dni - je eli zosta o przes ane w inny sposób - w przypadku zamówie , których warto  jest mniejsza ni  kwoty
okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem terminów, o których mowa w

ust. 1, je eli:
 1) w post powaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego z ono tylko jedn  ofert ,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z og oszeniem i dialogu konkurencyjnego z ono tylko jedn

ofert  oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy up yn  termin do wniesienia odwo ania na t  czynno  lub w na-
st pstwie jego wniesienia Izba og osi a wyrok lub postanowienie ko cz ce post powanie odwo awcze; lub

 2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez og oszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów
albo na podstawie umowy ramowej; lub

 3) w post powaniu o udzielenie zamówienia o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 nie odrzucono adnej oferty oraz:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cen  nie wykluczono adnego wykonawcy,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z og oszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektro-

nicznej - up yn  termin do wniesienia odwo ania na czynno  wykluczenia wykonawcy lub w nast pstwie jego wnie-
sienia Izba og osi a wyrok lub postanowienie ko cz ce post powanie odwo awcze; lub

 4) post powanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyj tkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec
którego nie up yn  jeszcze termin do wniesienia odwo ania lub w nast pstwie jego wniesienia Izba nie og osi a jeszcze
wyroku lub postanowienia ko cz cego post powanie odwo awcze.
3. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz
spo ród pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia
post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Art. 95. 1. Je eli warto  zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na

1 Przekazanie informacji faksem lub elektronicznie
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podstawie art. 11 ust. 8, zamawiaj cy niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy
ramowej zamieszcza og oszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówie  Publicznych.

2. Je eli warto  zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zama-
wiaj cy przekazuje og oszenie o udzieleniu zamówienia Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

3.  Zamawiaj cy mo e przekaza  og oszenie o udzieleniu zamówienia, je eli zamówienia udziela si  na podstawie
umowy ramowej.

4. W przypadku udzielania zamówie  obj tych dynamicznym systemem zakupów zamawiaj cy mo e odst pi  od prze-
kazywania og osze  zgodnie z ust. 2 i przekazywa  og oszenia o udzieleniu zamówienia raz na 3 miesi ce.

Rozdzia  5 Dokumentowanie post powa

Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy sporz dza pisemny protokó  po-
st powania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protoko em", zawieraj cy co najmniej:
 1) opis przedmiotu zamówienia;
 2) informacj  o trybie udzielenia zamówienia;
 3) informacje o wykonawcach;
 4) cen  i inne istotne elementy ofert;
 5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.

2. Oferty, opinie bieg ych, o wiadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski,
inne dokumenty i informacje sk adane przez zamawiaj cego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowi  za czniki do protoko u.

3.  Protokó  wraz z za cznikami jest jawny. Za czniki do protoko u udost pnia si  po dokonaniu wyboru najkorzyst-
niejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z tym e oferty udost pnia si  od chwili ich otwarcia, oferty wst pne od dnia
zaproszenia do sk adania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udzia u w post powaniu od dnia poinformowania o wynikach
oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu.

4. (uchylony).
5. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia:

 1) wzór protoko u oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, maj c na wzgl dzie warto  zamówienia, tryb
post powania o udzielenie zamówienia, a tak e maj c na celu zapewnienie mo liwo ci zg aszania uwag do tre ci pro-
toko u przez osoby wykonuj ce czynno ci zwi zane z przeprowadzeniem post powania o udzielenie zamówienia;

 2) sposób oraz form  udost pniania zainteresowanym protoko u wraz z za cznikami, maj c na wzgl dzie zapewnienie
jawno ci post powania o udzielenie zamówienia.
Art. 97. 1. Zamawiaj cy przechowuje protokó  wraz z za cznikami przez okres 4 lat od dnia zako czenia post powania o

udzielenie zamówienia, w sposób gwarantuj cy jego nienaruszalno .
2. Zamawiaj cy zwraca wykonawcom, których oferty nie zosta y wybrane, na ich wniosek, z one przez nich plany,

projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materia y.
Art. 98. 1. Zamawiaj cy sporz dza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem".
2. Sprawozdanie zamawiaj cy przekazuje Prezesowi Urz du w terminie do dnia 1 marca ka dego roku nast puj cego po

roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. (uchylony).
4. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz

sposób przekazywania, maj c na wzgl dzie wymagania dotycz ce tre ci sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej,
w tym rodzaj zamawiaj cego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, warto  udzielonych zamówie , rodzaj zamówie  i tryb
ich udzielania oraz podstaw  prawn  zastosowania, a je eli ich warto  jest równa lub przekracza wyra on  w z otych rów-
nowarto  kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub us ug - tak e sposób wykonania
zamówie .

DZIA  III Przepisy szczególne
Rozdzia  1 Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  ramow  po przeprowadzeniu post powania, stosuj c odpowiednio przepisy
dotycz ce udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem.
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Art. 100. 1. Umow  ramow  zawiera si  na okres nie d szy ni  4 lata, z tym e ze wzgl du na przedmiot zamówienia i
szczególny interes zamawiaj cego umowa taka mo e by  zawarta na okres d szy.

2. O zawarciu umowy ramowej na okres d szy ni  4 lata zamawiaj cy niezw ocznie zawiadamia Prezesa Urz du, po-
daj c warto  i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Umow  ramow  zawiera si :
 1) z jednym wykonawc , je eli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z wi ksz  liczb  wykonawców

by oby dla zamawiaj cego niekorzystne;
 2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba e oferty niepodlegaj ce odrzuceniu z o mniej wykonawców.

4. Zamawiaj cy nie mo e wykorzystywa  umowy ramowej do ograniczania konkurencji.
Art. 101. 1. Zamawiaj cy udziela zamówienia, którego przedmiot jest obj ty umow  ramow :

 1) wykonawcy, z którym zawar  umow  ramow , na warunkach nie mniej korzystnych ni  okre lone w umowie ramowej;
przepis art. 68 ust. 1 stosuje si  odpowiednio;

 2)  wykonawcom, z którymi zawar  umow  ramow , zapraszaj c do sk adania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64
ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje si  odpowiednio.
2.  Udzielaj c zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj cy mo e dokona  zmiany warunków zamówienia w sto-

sunku do okre lonych w umowie ramowej, je eli zmiana ta nie jest istotna. Zamawiaj cy nie mo e dokona  zmiany kryteriów
oceny ofert okre lonych w umowie ramowej.

3. Oferta sk adana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mo e by  mniej korzystna od oferty z onej
w post powaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.

4.  Do zamówie , których przedmiot jest obj ty umow  ramow , nie stosuje si  przepisów art. 26 oraz art. 169 ust. 2.

Rozdzia  2 Dynamiczny system zakupów

Art. 102. 1. Zamawiaj cy mo e ustanowi  dynamiczny system zakupów oraz udziela  zamówie  obj tych tym systemem,
stosuj c odpowiednio przepisy dotycz ce udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, je eli przepisy niniej-
szego rozdzia u nie stanowi  inaczej.

2. Dynamiczny system zakupów ustanawia si  na okres nie d szy ni  4 lata, z tym e ze wzgl du na przedmiot zamó-
wienia i szczególny interes zamawiaj cego system mo e by  ustanowiony na okres d szy.

3. W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres d szy ni  4 lata zamawiaj cy w terminie 3 dni
zawiadamia o tym Prezesa Urz du, podaj c warto  dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówie  obj tych tym
systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zamawiaj cy nie mo e wykorzystywa  dynamicznego systemu zakupów do ograniczania konkurencji.
Art. 103. 1. W post powaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w post powaniu o

udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj  o wiadczenia,
dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drog  elektroniczn .

2. W post powaniach, o których mowa w ust. 1, oferty sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w postaci elektronicznej,
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Og oszenia zamieszcza si  w Biuletynie Zamówie  Publicznych drog  elektroniczn  za pomoc  formularzy umiesz-
czonych na stronach portalu internetowego Urz du, a Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje si
drog  elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie.

Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo publikacji w
Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej zamawiaj cy udost pnia na stronie internetowej specyfikacj  istotnych warunków
zamówienia oraz informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów, a w szczególno ci:
 1) okre lenie przedmiotu zamówie  obj tych dynamicznym systemem zakupów;
 2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
 3) przewidywane terminy dokonywania zamówie ;
 4) wymagania techniczne dotycz ce urz dze  teleinformatycznych niezb dnych do porozumiewania si  zamawiaj cego z

wykonawcami, w tym przesy ania ofert.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, s  dost pne na stronie in-

ternetowej przez ca y okres trwania dynamicznego systemu zakupów.
Art. 105. 1. W celu dopuszczenia do udzia u w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy mog  sk ada  oferty, zwane

dalej "ofertami orientacyjnymi", przez ca y okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1
i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje si .

2. Wraz z ofert  orientacyjn  wykonawca sk ada o wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, a je eli
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zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych spe nienie tych warunków, równie  te dokumenty.
3. Oferta orientacyjna mo e by  w ka dym czasie uaktualniona poprzez z enie nowej oferty orientacyjnej. W przypadku

uaktualniania oferty orientacyjnej przepisu ust. 2 nie stosuje si .
4. Zamawiaj cy dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie d szym ni  15 dni od dnia jej otrzymania.
5. Zamawiaj cy informuje niezw ocznie wykonawc  o dopuszczeniu do udzia u w dynamicznym systemie zakupów albo o

odmowie dopuszczenia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiaj cy mo e przed  termin, o którym mowa w ust. 4, z tym e w okresie przed enia nie mo e wszcz

post powania o udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów.
Art. 106. 1. Przed wszcz ciem post powania o udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów za-

mawiaj cy zamieszcza na stronie internetowej uproszczone og oszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6 stosuje si
odpowiednio.

2. Uproszczone og oszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:
 1) termin i miejsce opublikowania og oszenia o zamówieniu dotycz cego ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
 2) nazw  (firm ) zamawiaj cego;
 3) okre lenie przedmiotu zamówienia oraz wielko  lub zakres zamówienia;
 4) adres strony internetowej, na której jest udost pniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o

których mowa w art. 104 ust. 1;
 5) termin sk adania ofert orientacyjnych.

3.  Zamawiaj cy mo e, przed publikacj  uproszczonego og oszenia, zmieni  tre  specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia. O dokonanej zmianie zamawiaj cy informuje niezw ocznie wszystkich wykonawców dopuszczonych do udzia u w
dynamicznym systemie zakupów, a tak e zamieszcza t  informacj  na stronie internetowej. Przepisów art. 38 ust. 4 i 6 nie
stosuje si .

Art. 107. 1. W odpowiedzi na uproszczone og oszenie o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie by  dopuszczony
do udzia u w dynamicznym systemie zakupów, sk ada ofert  orientacyjn  w wyznaczonym przez zamawiaj cego terminie, nie
krótszym ni  15 dni od dnia zamieszczenia tego og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo przekazania Urz dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

2. Zamawiaj cy niezw ocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis art. 105 ust. 5 stosuje si .
Art. 108. 1. Niezw ocznie po zako czeniu oceny ofert orientacyjnych zamawiaj cy wszczyna post powanie o udzielenie

zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów, zapraszaj c do sk adania ofert wszystkich wykonawców dopusz-
czonych do tego systemu.

2. Zamawiaj cy wyznacza termin sk adania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i z enia
oferty.

Art. 109. 1. Oferty sk adane w post powaniu o udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów ocenia
si  wy cznie na podstawie kryteriów okre lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 104.

2. Oferta sk adana przez wykonawc  w post powaniu o udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym systemem za-
kupów nie mo e by  mniej korzystna od oferty orientacyjnej.

3. Wykonawca sk ada dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu, je eli zamawiaj cy da
ich, zapraszaj c do sk adania ofert.

Rozdzia  3 Konkurs

Art. 110. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne og oszenie zamawiaj cy przyrzeka nagrod
za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez s d konkursowy pracy konkursowej, w szczególno ci z zakresu pla-
nowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

Art. 111. 1. Nagrodami w konkursie mog  by :
 1) nagroda pieni na lub rzeczowa;
 2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og oszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych

lub
 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r ki autora wybranej pracy konkursowej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegó owe opracowanie pracy
konkursowej.

3. Warto ci  konkursu jest warto  nagród.
4. Warto ci  konkursu, w którym nagrod  jest zaproszenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia, jest

warto  tego zamówienia oraz warto  nagród dodatkowych, je eli zamawiaj cy przewidzia  takie nagrody.
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5. Do ustalenia warto ci konkursu przepisy art. 35 stosuje si  odpowiednio.
Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiaj cy. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje si  odpowiednio.
2. Kierownik zamawiaj cego powo uje s d konkursowy oraz okre la organizacj , sk ad i tryb pracy s du konkursowego.
3. S d konkursowy sk ada si  co najmniej z 3 osób powo ywanych i odwo ywanych przez kierownika zamawiaj cego.
4. Do cz onków s du konkursowego przepisy art. 17 stosuje si  odpowiednio.
5. Cz onkami s du konkursowego s  wy cznie osoby posiadaj ce kwalifikacje umo liwiaj ce ocen  zg oszonych prac

konkursowych, z tym e je eli przepisy szczególne wymagaj  posiadania uprawnie  do opracowania pracy konkursowej, co
najmniej 1/3 cz onków s du konkursowego, w tym jego przewodnicz cy, posiada wymagane uprawnienia.

Art. 113. 1. S d konkursowy jest zespo em pomocniczym kierownika zamawiaj cego powo anym do oceny spe niania
przez uczestników konkursu wymaga  okre lonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlep-
szych prac konkursowych.

2. S d konkursowy w szczególno ci sporz dza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje uzasadnienie roz-
strzygni cia konkursu, a tak e, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wyst puje z wnioskiem o uniewa nienie konkursu.

3. S d konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezale ny.
4. Kierownik zamawiaj cego mo e powierzy  s dowi konkursowemu inne ni  okre lone w ust. 1 czynno ci zwi zane z

przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu.
Art. 114. Kierownik zamawiaj cego albo osoba przez niego upowa niona sprawuje nadzór nad s dem konkursowym w

zakresie zgodno ci konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególno ci:
 1) uniewa nia konkurs;
 2) zatwierdza rozstrzygni cie konkursu.

Art. 115. 1. Zamawiaj cy zamieszcza og oszenie o konkursie w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej.

2. Og oszenie o konkursie zawiera co najmniej:
 1) nazw  (siedzib ) i adres zamawiaj cego;
 2) okre lenie przedmiotu konkursu;
 3) wymagania, jakie musz  spe nia  uczestnicy konkursu, z tym e je eli nagrod  w konkursie jest zaproszenie do negocjacji

w trybie negocjacji bez og oszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do nego-
cjacji w trybie zamówienia z wolnej r ki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 stosuje si  odpowiednio;

 4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
 5) okre lenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu;
 6) termin sk adania prac konkursowych;
 7) rodzaj i wysoko  nagród.

3. Je eli warto  konkursu jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zama-
wiaj cy zamieszcza og oszenie o konkursie w Biuletynie Zamówie  Publicznych.

4. Je eli warto  konkursu jest równa lub przekracza kwot  okre lon  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiaj cy przekazuje og oszenie o konkursie Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

5. Do przekazywania og osze  o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje si  odpowiednio.
Art. 116. 1. Zamawiaj cy przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.
2. Regulamin konkursu okre la w szczególno ci:

 1) imi  i nazwisko albo nazw  (firm ) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib ) zamawiaj cego;
 2) form  konkursu;
 3) szczegó owy opis przedmiotu konkursu;
 4) maksymalny planowany czny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej;
 5) w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegó owego opracowania pracy konkursowej sta-

nowi cego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez og oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r ki;
 6) informacj  o o wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj  dostarczy  uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spe -

nienia stawianych im wymaga , przepis art. 25 stosuje si  odpowiednio;
 7) sposób porozumiewania si  zamawiaj cego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania o wiadcze  lub dokumentów;
 8) miejsce i termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w konkursie;
 9) zakres rzeczowy i form  opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
10) miejsce i termin sk adania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udzia u w konkursie;
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11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
12) sk ad s du konkursowego;
13) rodzaj i wysoko  nagród;
14) termin wydania (wyp acenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do ne-

gocjacji w trybie negocjacji bez og oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r ki;
15) wysoko  zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, je eli zamawiaj cy przewiduje ich zwrot;
16) postanowienia dotycz ce przej cia autorskich praw maj tkowych do wybranej pracy wraz ze szczegó owym okre leniem

pól eksploatacji prac konkursowych, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, równie  istotne posta-
nowienia, które zostan  wprowadzone do umowy;

17) sposób podania do publicznej wiadomo ci wyników konkursu;
18) sposób udzielania wyja nie  dotycz cych regulaminu konkursu;
19) pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych uczestnikom konkursu.

3. Zamawiaj cy przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zg oszenia wniosku o jego
przekazanie. Cena, jakiej wolno da  za regulamin konkursu, mo e pokrywa  jedynie koszty jego druku oraz przekazania.

4. Do porozumiewania si  zamawiaj cego z uczestnikami konkursu przepisy art. 27 stosuje si  odpowiednio.
Art. 117. 1. Konkurs mo e by  zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostaj  wy onione opracowania studialne, odpowiadaj ce wymaga-

niom okre lonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie s d konkursowy, na podstawie kryteriów okre lonych w regula-
minie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowa  studialnych wy onionych w pierwszym etapie.

Art. 118. 1. Uczestnikami konkursu mog  by  osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj ce
osobowo ci prawnej.

2. Je eli przepisy szczególne wymagaj  posiadania uprawnie  do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami kon-
kursu mog  by  wy cznie osoby fizyczne posiadaj ce wymagane uprawnienia lub podmioty pos uguj ce si  osobami fi-
zycznymi posiadaj cymi wymagane uprawnienia.

3. Uczestnicy konkursu mog  wspólnie bra  udzia  w konkursie. Przepisy dotycz ce uczestnika konkursu stosuje si
odpowiednio do uczestników konkursu bior cych wspólnie udzia  w konkursie.

Art. 119.  Zamawiaj cy wyznacza termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w konkursie, z uwzgl dnieniem
czasu na z enie wymaganych dokumentów, z tym e termin ten nie mo e by  krótszy ni :
 1) 7 dni od dnia zamieszczenia og oszenia o konkursie w Biuletynie Zamówie  Publicznych;
 2) 21 dni od dnia przekazania og oszenia o konkursie Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - je eli warto

konkursu jest równa lub przekracza kwot  okre lon  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Art. 120. 1. Zamawiaj cy dopuszcza do udzia u w konkursie i zaprasza do sk adania prac konkursowych uczestników

konkursu spe niaj cych wymagania okre lone w regulaminie konkursu.
2. Uczestnicy konkursu niespe niaj cy wymaga  okre lonych w regulaminie konkursu podlegaj  wykluczeniu.
3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udzia u w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje si  odpowiednio.
Art. 121. 1. Uczestnicy konkursu sk adaj  prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych cznych kosztach

wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z zastrze eniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu sk adaj  prace konkursowe bez informacji, o których mowa w ust. 1, je eli ze wzgl du na specyfik

przedmiotu pracy konkursowej nie jest mo liwe okre lenie kosztów.
3. Z zawarto ci  prac konkursowych s d konkursowy nie mo e zapozna  si  do up ywu terminu ich sk adania.
4. Zamawiaj cy zapewnia, e do rozstrzygni cia konkursu przez s d konkursowy niemo liwe jest zidentyfikowanie au-

torów prac konkursowych.
Art. 122. 1. S d konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami okre lonymi w og oszeniu o konkursie.

Przepis art. 87 ust. 1 stosuje si  odpowiednio.
2. S d konkursowy rozstrzyga konkurs, wybieraj c spo ród prac konkursowych najlepsz  prac  konkursow  lub najlep-

sze prace konkursowe.
3. S d konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygni ciu konkursu.
Art. 123. 1. Niezw ocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiaj cy zawiadamia uczestników konkursu o wynikach i

otrzymanych ocenach, podaj c imi  i nazwisko albo nazw  (firm ) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib ) autora wy-
branej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.

2. Z przebiegu prac s du konkursowego sporz dza si  protokó .
Art. 124. Zamawiaj cy uniewa nia konkurs, je eli nie zosta  z ony aden wniosek o dopuszczenie do udzia u w kon-

kursie lub adna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe
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albo je eli nie rozstrzygni to konkursu. Do uniewa nienia konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje si  odpowiednio.
Art. 125. W terminie okre lonym w regulaminie konkursu, nie krótszym ni  15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu,

zamawiaj cy wydaje (wyp aca) nagrod , a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do
negocjacji w trybie negocjacji bez og oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r ki.

Art. 126. 1. Je eli warto  konkursu jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiaj cy niezw ocznie po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza og oszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówie
Publicznych.

2. Je eli warto  konkursu jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
niezw ocznie po ustaleniu wyników konkursu, zamawiaj cy przekazuje og oszenie o jego wynikach Urz dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 127. 1. Zamawiaj cy przechowuje dokumentacj  konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w
sposób gwarantuj cy jej nienaruszalno .

2. Zamawiaj cy, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zosta y wybrane, zwraca z one przez
nich prace konkursowe.

Rozdzia  4 Udzielanie zamówie  przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Art. 128.  (uchylony).
Art. 129.  (uchylony).
Art. 130.  (uchylony).
Art. 131. 1.  Podmiot, z którym zawarto umow  koncesji na roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy z dnia 9

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub us ugi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiaj cym w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowi zany stosowa  przepisy ustawy do udzielania zamówie  wynikaj cych z wy-
konywania koncesji.

2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiaj cym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówie  na
roboty budowlane, których warto  jest równa lub przekracza kwot  okre lon  w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, wynikaj cych z wykonywania koncesji:
 1) jest obowi zany do stosowania przepisów ustawy dotycz cych:

a) og oszenia o zamówieniu,
b) ustalania warto ci zamówienia na roboty budowlane,
c) okre lania terminów sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz

terminów sk adania ofert zgodnie z art. 52 ust. 2;
 2) jest obowi zany do prowadzenia post powa  z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1;
 3) mo e nie stosowa  przepisów, o których mowa w pkt 1, je eli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno ci, o których mowa w

art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si  do udzielania zamówie  podmiotom b cym w stosunku do wykonawcy podmiotami

dominuj cymi lub zale nymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych, a tak e podmiotom, z którymi
koncesjonariusz zawar  umow  w celu wspólnego ubiegania si  o udzielenie koncesji.

Rozdzia  5 Zamówienia sektorowe

Art. 132 Rodzaje dzia alno ci
Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdzia u stosuje si  do zamówie  udzielanych przez zamawiaj cych, o których mowa

w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich zwi zki oraz przez zamawiaj cych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami
sektorowymi", z zastrze eniem art. 3 ust. 1 pkt 5, je eli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z nast puj -
cych rodzajów dzia alno ci:
 1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w gla

brunatnego, w gla kamiennego i innych paliw sta ych;
 2) zarz dzania lotniskami, portami morskimi lub ródl dowymi oraz ich udost pniania przewo nikom powietrznym, morskim i

ródl dowym;
 3) tworzenia sieci przeznaczonych do wiadczenia publicznych us ug zwi zanych z produkcj , przesy aniem lub

dystrybucj  energii elektrycznej, gazu lub ciep a lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciep a do takich
sieci lub kierowania takimi sieciami;

 4) tworzenia sieci przeznaczonych do wiadczenia publicznych us ug zwi zanych z produkcj  lub dystrybucj  wody pitnej lub
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dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
 5) obs ugi sieci wiadcz cych publiczne us ugi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, kolej

linow  lub przy u yciu systemów automatycznych;
 6) obs ugi sieci wiadcz cych publiczne us ugi w zakresie transportu autobusowego;
 7) wiadczenia us ug pocztowych.

2. Zamawiaj cy udzielaj cy zamówie , o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuj  przepisy niniejszego rozdzia u równie  do
zamówie  zwi zanych z kanalizacj  i oczyszczaniem cieków oraz dzia alno ci  zwi zan  z pozyskiwaniem wody pitnej.

3. Zamawiaj cy udzielaj cy zamówie , o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosuj  przepisy niniejszego rozdzia u równie  do
zamówie  zwi zanych ze wiadczeniem us ug: zarz dzania us ugami pocztowymi, przesy ania zakodowanych dokumentów za
po rednictwem elektronicznych rodków komunikacji, zarz dzania bazami adresowymi, przesy ania poleconej poczty elek-
tronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych w szczególno ci przewozu przesy ek towarowych oraz ich konfek-
cjonowania i magazynowania.

Art. 133. 1. Do udzielania zamówie  sektorowych ustaw  stosuje si , je eli warto  zamówienia jest równa lub prze-
kracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Zamawiaj cy udzielaj cy zamówie  sektorowych s  obowi zani uwzgl dnia  w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
98, tak e informacje dotycz ce udzielonych zamówie  sektorowych, których warto  jest mniejsza ni  kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Do zamówie  sektorowych nie stosuje si  przepisów art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3.

Art. 134 Tryb udzielenia zamówienia sektorowego
Art. 134. 1. Zamawiaj cy mo e udzieli  zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ogra-

niczonego oraz negocjacji z og oszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje si .
2. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  ramow  po przeprowadzeniu post powania, stosuj c odpowiednio przepisy do-

tycz ce udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z og oszeniem.
Przepisu art. 55 nie stosuje si .

3. W post powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem zamawiaj cy mo e
wyznaczy :
 1) termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu nie krótszy ni :

a) 22 dni od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drog
elektroniczn  lub faksem,

b) 37 dni od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny
sposób ni  okre lony w lit. a,

c) 15 dni od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drog
elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie;

 2) termin sk adania ofert nie krótszy ni  10 dni, z uwzgl dnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i z enie oferty;
 3) dowolny termin sk adania ofert, je eli wszyscy wykonawcy, którzy zostan  zaproszeni do sk adania ofert, wyrazili na to

zgod .
3a.  W przypadku dokonywania istotnych zmian tre ci og oszenia o zamówieniu, w szczególno ci dotycz cych okre lenia

przedmiotu, wielko ci lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udzia u w post powaniu lub sposobu oceny ich
spe niania, zamawiaj cy przed a termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o czas niezb dny
do wprowadzenia zmian we wnioskach, z tym e termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu nie
mo e by  krótszy ni  15 dni od dnia przekazania zmiany tre ci og oszenia Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich. Przepisu art. 12a ust. 2 pkt 2 nie stosuje si .

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj cy mo e wybra  najkorzystniejsz  ofert  z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

5. Zamówienia sektorowego mo na udzieli  w trybie negocjacji bez og oszenia, je eli:
 1) zachodzi jedna z okoliczno ci, o których mowa w art. 62 ust. 1;Art. 62 Okoliczno ci udzielenia zamówienia

 2) w post powaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z og oszeniem nie wp yn aden wniosek o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu, nie zosta y z one adne oferty lub wszystkie oferty zosta y odrzucone na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ze wzgl du na ich niezgodno  z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta y w
istotny sposób zmienione.
6. Zamówienia sektorowego mo na udzieli  w trybie zamówienia z wolnej r ki, je eli:

 1) zachodzi jedna z okoliczno ci, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;
 2) w zwi zku z trwaj cymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okoliczno ciami mo liwe jest udzielenie za-
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mówienia po cenie znacz co ni szej od cen rynkowych;
 3) udziela si , w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych

zamówie  uzupe niaj cych, stanowi cych nie wi cej ni  50 % warto ci zamówienia podstawowego i polegaj cych na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie , je eli zamówienie podstawowe zosta o udzielone w trybie przetargu nie-
ograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem, a zamówienie uzupe niaj ce by o przewidziane w
og oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim okre lonego;

 4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw,
zamówie  uzupe niaj cych, stanowi cych nie wi cej ni  50 % warto ci zamówienia podstawowego i polegaj cych na
rozszerzeniu dostawy, je eli zmiana wykonawcy powodowa aby konieczno  nabywania rzeczy o innych parametrach
technicznych, co powodowa oby niekompatybilno  techniczn  lub nieproporcjonalnie du e trudno ci techniczne w

ytkowaniu i dozorze, je eli zamówienie podstawowe zosta o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem, a zamówienie uzupe niaj ce by o przewidziane w og oszeniu o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okre lonego.
Art. 135. 1. Zamawiaj cy, co najmniej raz w roku, mo e przekaza  Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-

skich lub zamie ci  w profilu nabywcy okresowe og oszenie informacyjne o planowanych w terminie nast pnych 12 miesi cy
zamówieniach sektorowych lub umowach ramowych, których warto  dla:
 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwot  okre lon  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od

której jest uzale niony obowi zek przekazywania og osze  o zamówieniach na roboty budowlane Urz dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich;

 2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego S ownika Zamówie , z uwzgl dnieniem art. 133 ust. 1, jest równa
lub przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 750.000 euro;

 3) us ug - zsumowana w ramach kategorii 1-16 okre lonej w za czniku nr 3 do Wspólnego S ownika Zamówie , z
uwzgl dnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 750.000 euro.
2. Og oszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj cy mo e zamie ci  w profilu nabywcy po przekazaniu og oszenia o

profilu nabywcy Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drog  elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si  do planowanych zamówie  na us ugi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych
zamówie  udzielanych w trybie innym ni  przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z og oszeniem.

4. Je eli informacja o zamówieniu zosta a zawarta w okresowym og oszeniu informacyjnym dotycz cym zamówie  pla-
nowanych w terminie 12 miesi cy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem
przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiaj cy mo e w post -
powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczy  termin sk adania ofert nie krótszy ni :
 1) 24 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drog

elektroniczn  zgodnie z form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie;
 2) 31 dni - od dnia przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny

sposób ni  okre lony w pkt 1.
5. Okresowe og oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych mo e zawiera  zaproszenie do ubie-

gania si  o zamówienie sektorowe. W takim przypadku zamawiaj cy, udzielaj c zamówienia w trybie przetargu ograniczonego
oraz negocjacji z og oszeniem, mo e odst pi  od publikacji og oszenia o zamówieniu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiaj cy zaprasza wykonawców, którzy po opublikowaniu okresowego
og oszenia informacyjnego poinformowali zamawiaj cego, e s  zainteresowani udzia em w post powaniu, do potwierdzenia
tego zainteresowania, informuj c jednocze nie o terminie sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu.

7. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, przepis art. 48 ust. 2 stosuje si  odpowiednio.
Art. 136. 1. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych na us ugi lub roboty budowlane, a w przypadku gdy wy-

konawc  jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4, równie  na dostawy, je eli s  udzielane podmiotom:
 1) z którymi zamawiaj cy sporz dzaj  roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o ra-

chunkowo ci,
 2) w których zamawiaj cy posiadaj  ponad po ow  udzia ów albo akcji, posiadaj  ponad po ow  g osów wynikaj cych z

udzia ów albo akcji, sprawuj  nadzór nad organem zarz dzaj cym lub posiadaj  prawo mianowania ponad po owy sk adu
organu nadzorczego lub zarz dzaj cego,

 3) które posiadaj  ponad po ow  udzia ów albo akcji zamawiaj cego, posiadaj  ponad po ow  g osów wynikaj cych z
udzia ów albo akcji zamawiaj cego, sprawuj  nadzór nad jego organem zarz dzaj cym lub posiadaj  prawo mianowania
ponad po owy sk adu jego organu nadzorczego lub zarz dzaj cego,

 4) które wspólnie z zamawiaj cym podlegaj  okre lonemu w pkt 3 wp ywowi innego przedsi biorcy
- je eli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeci tnych przychodów tych podmiotów osi ganych ze wiadczenia
us ug, dostaw lub wykonywania robót budowlanych pochodzi o ze wiadczenia us ug, dostaw lub wykonywania robót budow-



38

lanych na rzecz zamawiaj cego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4; w przypadku gdy okres prowadzenia dzia alno ci
jest krótszy ni  3 lata, uwzgl dnia si  przychody uzyskane w okresie tej dzia alno ci oraz przychody, które przewiduje si
uzyska  w okresie pozosta ym do up ywu 3 lat.

2. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych na us ugi lub roboty budowlane udzielanych przez podmiot utworzony
przez zamawiaj cych w celu wspólnego wykonywania dzia alno ci, o której mowa w art. 132:
 1) jednemu z tych zamawiaj cych lub
 2) podmiotowi powi zanemu z jednym z tych zamawiaj cych w sposób okre lony w ust. 1, je eli w okresie poprzednich 3 lat

co najmniej 80 % przeci tnych przychodów tego podmiotu osi ganych ze wiadczenia us ug lub wykonywania robót bu-
dowlanych pochodzi o ze wiadczenia us ug lub wykonywania robót budowlanych na rzecz podmiotów, z którymi jest
powi zany w sposób, o którym mowa w ust. 1.
3. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych udzielanych podmiotowi utworzonemu przez zamawiaj cych w celu

wspólnego wykonywania dzia alno ci, o której mowa w art. 132, przez jednego z tych zamawiaj cych, pod warunkiem e
podmiot ten zosta  utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego zosta  utworzony, wynika, e
zamawiaj cy pozostan  jego cz onkami w tym okresie.

4. Zamawiaj cy jest obowi zany na wniosek Komisji Europejskiej przekaza  informacje w zakresie, o którym mowa w ust.
1-3.

5. Je eli spo ród podmiotów, o których mowa w ust. 1, wi cej ni  jeden podmiot wiadczy takie same lub podobne us ugi
albo wykonuje takie same lub podobne roboty budowlane na rzecz zamawiaj cego, uwzgl dnia si  ca kowity przychód
wszystkich tych podmiotów osi gany ze wiadczenia us ug lub wykonywania robót budowlanych.

Art. 137 Ustawy nie stosuje si  do
Art. 137. 1. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych udzielanych w celu wykonywania dzia alno ci polegaj cej

na dostarczaniu gazu lub ciep a do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, je eli:
 1) produkcja gazu lub ciep a stanowi niezb dn  konsekwencj  prowadzenia dzia alno ci innej ni  okre lona w art. 132 Art. 132

Rodzaje dzia alno ci oraz
 2) dostarczanie gazu lub ciep a ma na celu wy cznie ekonomiczne wykorzystanie produkcji i w okresie ostatnich 3 lat cznie

z rokiem, w którym udziela si  zamówienia, nie przekracza 20 % przeci tnych obrotów wykonawcy.
2. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych udzielanych w celu wykonywania dzia alno ci polegaj cej na do-

starczaniu energii elektrycznej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, je eli:
 1) produkcja energii elektrycznej jest niezb dna do prowadzenia dzia alno ci innej ni  okre lona w art. 132 Art. 132 Rodzaje

dzia alno ci oraz
 2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzale nione wy cznie od w asnego zu ycia i w okresie ostatnich 3 lat cznie z

rokiem, w którym udziela si  zamówienia, nie przekracza 30 % cznej produkcji.
3. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych udzielanych w celu wykonywania dzia alno ci polegaj cej na do-

starczaniu wody pitnej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, je eli:
 1) produkcja wody pitnej jest niezb dna do prowadzenia dzia alno ci innej ni  okre lona w art. 132 oraz
 2) dostarczanie wody pitnej uzale nione jest wy cznie od w asnego zu ycia i w okresie ostatnich 3 lat cznie z rokiem, w

którym udziela si  zamówienia, nie przekracza 30 % cznej produkcji.
Art. 138. 1. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych udzielanych w celu odsprzeda y lub wynajmu przedmiotu

zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem e zamawiaj cy nie posiada szczególnego lub wy cznego prawa do sprzeda y
lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mog  go bez ogranicze  sprzedawa  lub wynajmowa  na tych samych
warunkach co zamawiaj cy.

2. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych maj cych na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, je eli
koncesje takie s  udzielane w celu wykonywania dzia alno ci, o której mowa w art. 132.

3. Ustawy nie stosuje si  do zamówie  sektorowych, je eli s  udzielane w celu wykonywania dzia alno ci, o której mowa w
art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, je eli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sie  znajduj ca si  na obszarze
Unii Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej.

4. Zamawiaj cy jest obowi zany na wniosek Komisji Europejskiej przekaza  informacje w zakresie, o którym mowa w ust.
1 i 2.

Art. 138a Dostawy energii elektrycznej lub ciep a
Art. 138a. 1. Zamawiaj cy prowadz cy dzia alno , o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, Art. 132 nie stosuj  ustawy do

udzielania zamówie  sektorowych na dostawy energii elektrycznej lub ciep a oraz paliw do wytwarzania energii.
2. Zamawiaj cy prowadz cy dzia alno , o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie stosuj  ustawy do udzielania zamówie

na dostawy wody.
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3. Zamawiaj cy prowadz cy, na podstawie praw szczególnych, dzia alno , o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 6, nie
stosuj  ustawy, je eli przewozy regularne mog  by wiadczone tak e przez innych przewo ników na tym samym obszarze i
tych samych warunkach.

Art. 138b. 1. Udzielaj c zamówienia sektorowego, kierownik zamawiaj cego mo e odst pi  od powo ania komisji prze-
targowej.

2. Odst puj c od powo ania komisji przetargowej, kierownik zamawiaj cego okre la sposób prowadzenia post powania
zapewniaj cy sprawno  udzielania zamówie , indywidualizacj  odpowiedzialno ci za wykonywane czynno ci oraz przejrzy-
sto  prac.

Art. 138c. 1. Zamawiaj cy mo e:
 1) zobowi za  wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku post powania o

udzielenie zamówienia;
 2) da  przedstawienia tak e innych dokumentów ni  okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, po-

twierdzaj cych spe nienie warunków udzia u w post powaniu, je eli jest to niezb dne do oceny spe niania przez wyko-
nawców tych warunków;

 3) odst pi  od obowi zku dania wadium oraz zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
 4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzuci  ofert , w której udzia  towarów pochodz cych z pa stw cz onkowskich Unii

Europejskiej lub pa stw, z którymi Wspólnota Europejska zawar a umowy o równym traktowaniu przedsi biorców, nie
przekracza 50 %, je eli przewidzia  to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 5) odst pi  od obowi zku wykluczenia z post powania wykonawców, w stosunku do których zachodz  przes anki wyklu-
czenia okre lone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, je eli stosowne zastrze enie zosta o zamieszczone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Je eli nie mo na wybra  oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e z ono dwie lub wi cej ofert o takiej samej cenie

lub przedstawiaj cych taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
przewidziano odrzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4, zamawiaj cy wybiera ofert , która nie mog aby zosta  odrzucona na
podstawie ust. 1 pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach s  takie same, je eli ró nica mi dzy cen  najkorzystniejszej oferty a
cenami innych ofert, które nie mog yby zosta  odrzucone na podstawie ust. 1 pkt 4, nie przekracza 3 %.

Art. 138d. (uchylony).
Art. 138e. (uchylony).
Art. 138f. 1. Zamawiaj cy, którzy zgodnie z opublikowan  decyzj  Komisji Europejskiej dzia aj  na rynku konkurencyj-

nym, do którego dost p nie jest ograniczony, nie stosuj  przepisów ustawy. Przepis ten stosuje si  odpowiednio w przypadku
niewydania przez Komisj  Europejsk  decyzji w terminie 7 miesi cy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2. Organ w ciwy z w asnej inicjatywy lub na wniosek zamawiaj cego mo e po przeprowadzeniu analizy w ciwego
rynku wyst pi  do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, e zamawiaj cy wykonuj cy dzia alno , o której mowa w
art. 132, dzia aj  na rynku konkurencyjnym, do którego dost p nie jest ograniczony.

3. Organ w ciwy przeprowadza analiz  rynku w zakresie danej dzia alno ci i sporz dza wniosek zgodnie z wymaga-
niami okre lonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. dotycz cej szczegó owych zasad stosowania pro-
cedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówie  publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us ug pocztowych (Dz. Urz. UE L 7 z
11.01.2005, str. 7). Wniosek uzgadnia si  z Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Prezesem Urz du.

4. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, organy w ciwe do wyst powania z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 2, maj c na wzgl dzie rodzaj dzia alno ci oraz zakres dzia ania organów, a tak e znajomo  przez te organy funkcjono-
wania rynku w zakresie danej dzia alno ci.

DZIA  IV Umowy w sprawach zamówie  publicznych
Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówie  publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje si  przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, je eli przepisy ustawy nie stanowi  inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem niewa no ci, zachowania formy pisemnej, chyba e przepisy odr bne wymagaj  formy

szczególnej.
3. Umowy s  jawne i podlegaj  udost pnianiu na zasadach okre lonych w przepisach o dost pie do informacji publicznej.
Art. 140. 1. Zakres wiadczenia wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem zawartym w ofercie.
2.  (uchylony).
3.  Umowa podlega uniewa nieniu w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia.
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Art. 141. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

Art. 142 Czas na jaki zawiera si  umow
Art. 142. 1. Umow  zawiera si  na czas oznaczony.
2. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow , której przedmiotem s wiadczenia okresowe lub ci e, na okres d szy ni  4

lata, je eli wykonanie zamówienia w d szym okresie spowoduje oszcz dno ci kosztów realizacji zamówienia w stosunku do
okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolno ciami p atniczymi zamawiaj cego lub zakresem planowanych nak adów
oraz okresem niezb dnym do ich sp aty.

3. Je eli warto  zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiaj cy, w terminie 3 dni od wszcz cia post powania, zawiadamia Prezesa Urz du o za-
miarze zawarcia umowy na okres d szy ni  4 lata, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si  w przypadku umów:
 1) kredytu i po yczki;
 2) rachunku bankowego, je eli okres umowy nie przekracza 5 lat;
 3) ubezpieczenia, je eli okres umowy nie przekracza 5 lat;
 4)  (uchylony).

Art. 143. 1. Na czas nieoznaczony mo e by  zawierana umowa, której przedmiotem s  dostawy:
 1) wody za pomoc  sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie cieków do takiej sieci;
 2)  (uchylony);
 3) gazu z sieci gazowej;
 4) ciep a z sieci ciep owniczej;
 5) licencji na oprogramowanie komputerowe.

1a.  Na czas nieoznaczony mo e by  równie  zawierana umowa, której przedmiotem s  us ugi przesy owe lub dystry-
bucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

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

Art. 144 Zmiana postanowie  umowy
Art. 144. 1. Zakazuje si  istotnych zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, chyba e zamawiaj cy przewidzia  mo liwo  dokonania takiej zmiany w og oszeniu o zamó-
wieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre li  warunki takiej zmiany.

2.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewa nieniu.
Art. 144a.  1. Prezes Urz du mo e wyst pi  do s du o uniewa nienie:

 1) cz ci 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 up ywem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy.

Art. 145 Umowa nie le y w interesie publicznym
Art. 145. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie pu-

blicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy, zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30
dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca mo e da  wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u wyko-
nania cz ci umowy.

Art. 146 Uniewa nienie umowy
Art. 146.  1. Umowa podlega uniewa nieniu, je eli zamawiaj cy:

 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosowa  tryb negocjacji bez og oszenia lub zamówienia z wolnej r ki;
 2) nie zamie ci  og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo nie przekaza  og oszenia o zamówieniu

Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
 3) zawar  umow  z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, je eli uniemo liwi o to Izbie uwzgl dnienie

odwo ania przed zawarciem umowy;
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 4) uniemo liwi  sk adanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udzia u w dynamicznym sys-
temie zakupów lub uniemo liwi  wykonawcom dopuszczonym do udzia u w dynamicznym systemie zakupów z enie ofert
w post powaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;

 5) udzieli  zamówienia na podstawie umowy ramowej przed up ywem terminu okre lonego w art. 94 ust. 1, je eli nast pi o
naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;

 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosowa  tryb zapytania o cen .
2. Umowa nie podlega uniewa nieniu, je eli:

 1) w przypadku okre lonym w ust. 1 pkt 1 zamawiaj cy mia  uzasadnione podstawy, aby s dzi , e dzia a zgodnie z ustaw ,
a umowa zosta a zawarta odpowiednio po up ywie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia o zamiarze zawarcia umowy w
Biuletynie Zamówie  Publicznych albo po up ywie 10 dni od dnia publikacji takiego og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Unii Europejskiej; lub

 2) w przypadkach okre lonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiaj cy mia  uzasadnione podstawy, aby s dzi , e dzia a zgodnie z
ustaw , a umowa zosta a zawarta po up ywie terminu okre lonego w art. 94 ust. 1.
3. Uniewa nienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrze eniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b.
4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie mo na da  stwierdzenia niewa no ci umowy na podstawie art. 189

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó n. zm.).
5. Przepis ust. 1 nie wy cza mo liwo ci dania przez zamawiaj cego uniewa nienia umowy na podstawie art. 705

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6. Prezes Urz du mo e wyst pi  do s du o uniewa nienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiaj cego czyn-

no ci lub zaniechania dokonania czynno ci z naruszeniem przepisu ustawy, które mia o lub mog o mie  wp yw na wynik po-
st powania.

Art. 147 Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
Art. 147. 1. Zamawiaj cy mo e da  od wykonawcy zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, zwanego dalej

"zabezpieczeniem".
2.  Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy.
3.  (uchylony).
4.  (uchylony).
Art. 148. 1. Zabezpieczenie mo e by  wnoszone wed ug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nast puj cych formach:

 1) pieni dzu;
 2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy

jest zawsze zobowi zaniem pieni nym;
 3) gwarancjach bankowych;
 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
2. Za zgod  zamawiaj cego zabezpieczenie mo e by  wnoszone równie :

 1) w wekslach z por czeniem wekslowym banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej;
 2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa lub jednostk  samorz du

terytorialnego;
 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu wykonawca wp aca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zama-

wiaj cego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu wykonawca mo e wyrazi  zgod  na zaliczenie kwoty wadium na poczet

zabezpieczenia.
5. Je eli zabezpieczenie wniesiono w pieni dzu, zamawiaj cy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni dzu z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na
którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie-
ni dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Art. 149 Zmiana formy zabezpieczenia
Art. 149. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca mo e dokona  zmiany formy zabezpieczenia na jedn  lub kilka form, o
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których mowa w art. 148 ust. 1.
2. Za zgod  zamawiaj cego wykonawca mo e dokona  zmiany formy zabezpieczenia na jedn  lub kilka form, o których

mowa w art. 148 ust. 2.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ci ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysoko ci.

Art. 150 Wysoko  zabezpieczenia
Art. 150. 1. Wysoko  zabezpieczenia ustala si  w stosunku procentowym do ceny ca kowitej podanej w ofercie albo

maksymalnej warto ci nominalnej zobowi zania zamawiaj cego wynikaj cego z umowy, je eli w ofercie podano cen  jed-
nostkow  lub ceny jednostkowe.

2. Zabezpieczenie ustala si  w wysoko ci od 2 % do 10 % ceny ca kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej warto ci
nominalnej zobowi zania zamawiaj cego wynikaj cego z umowy.

3. Je eli okres realizacji zamówienia jest d szy ni  rok, zabezpieczenie, za zgod  zamawiaj cego, mo e by  tworzone
przez potr cenia z nale no ci za cz ciowo wykonane dostawy, us ugi lub roboty budowlane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowi zany wnie  co najmniej 30 %
kwoty zabezpieczenia.

5. Zamawiaj cy wp aca kwoty potr cane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zap aty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pe nej wysoko ci zabezpieczenia nie mo e nast pi  pó niej ni  do

po owy okresu, na który zosta a zawarta umowa.

Art. 151  Zwrot zabezpieczenia
Art. 151.  1. Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

zamawiaj cego za nale ycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytu u r kojmi za wady nie mo e przekracza  30 % wysoko ci

zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie pó niej ni  w 15. dniu po up ywie okresu r kojmi za wady.

Art. 151a Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Art. 151a.  1. Zamawiaj cy mo e udzieli  zaliczek na poczet wykonania zamówienia, je eli mo liwo  taka zosta a

przewidziana w og oszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze eniem ust. 2.
2. Zaliczki mog  by  udzielane, je eli:

 1) zamówienie jest finansowane z udzia em:
a) rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej,
b) niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA),
c) niepodlegaj cych zwrotowi rodków innych ni  wymienione w lit. a i b, pochodz cych ze róde  zagranicznych, lub

 2) przedmiotem zamówienia s  roboty budowlane.
Ograniczenie to nie dotyczy jednostek samorz du terytorialnego oraz ich zwi zków oraz innych jednostek sektora finansów
publicznych, dla których organem za ycielskim lub nadzoruj cym jest jednostka samorz du terytorialnego.

3. Zamawiaj cy nie mo e udzieli  zaliczki, je eli wykonawca zosta  wybrany w trybie negocjacji bez og oszenia lub z
wolnej r ki.

4. Zamawiaj cy mo e udzieli  kolejnych zaliczek, pod warunkiem e wykonawca wyka e, e wykona  zamówienie w
zakresie warto ci poprzednio udzielanych zaliczek.

5. Zamawiaj cy mo e da  od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach wskazanych w
art. 148 ust. 1 i 2.

6. Zamawiaj cy da wniesienia zabezpieczenia zaliczki, je eli przewidywana warto  zaliczek przekracza 20 % wyso-
ko ci wynagrodzenia wykonawcy.

7. W przypadku dania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie okre la si  form  lub formy zabezpieczenia za-
liczki, wysoko  zabezpieczenia, a tak e sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa mo e przewidywa  mo liwo  zmiany formy
zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

8. Przepisy ust. 2-4 i 6 nie maj  zastosowania do zamawiaj cych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2-7.
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DZIA  V Prezes Urz du Zamówie  Publicznych

Rozdzia  1 Zakres dzia ania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rz dowej w ciwym w sprawach zamówie  publicznych jest Prezes
Urz du.

2. Nadzór nad Prezesem Urz du sprawuje Prezes Rady Ministrów.
3. Obs ug  Prezesa Urz du zapewnia Urz d.
4. Organizacj  Urz du okre la statut nadany, w drodze zarz dzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 153.  1. Prezes Urz du jest powo ywany przez Prezesa Rady Ministrów spo ród osób wy onionych w drodze

otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwo uje Prezesa Urz du.
2. Stanowisko Prezesa Urz du mo e zajmowa  osoba, która:

 1) posiada tytu  zawodowy magistra lub równorz dny;
 2) jest obywatelem polskim;
 3) korzysta z pe ni praw publicznych;
 4) nie by a skazana prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe;
 5) posiada kompetencje kierownicze;
 6) posiada co najmniej 6-letni sta  pracy, w tym co najmniej 3-letni sta  pracy na stanowisku kierowniczym;
 7) posiada wykszta cenie i wiedz  z zakresu spraw nale cych do w ciwo ci Prezesa Urz du.

3. Informacj  o naborze na stanowisko Prezesa Urz du og asza si  przez umieszczenie og oszenia w miejscu po-
wszechnie dost pnym w siedzibie Urz du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og oszenie powinno zawiera :
 1) nazw  i adres Urz du;
 2) okre lenie stanowiska;
 3) wymagania zwi zane ze stanowiskiem wynikaj ce z przepisów prawa;
 4) zakres zada  wykonywanych na stanowisku;
 5) wskazanie wymaganych dokumentów;
 6) termin i miejsce sk adania dokumentów;
 7) informacj  o metodach i technikach naboru.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie mo e by  krótszy ni  10 dni od dnia opublikowania og oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Nabór na stanowisko Prezesa Urz du przeprowadza zespó , powo any przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z upowa nienia Prezesa Rady Ministrów, licz cy co najmniej 3 osoby, których wiedza i do wiadczenie daj  r kojmi  wy onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si  do wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz  niezb dn  do wykonywania
zada  na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, mo e by  dokonana na zlecenie zespo u przez
osob  nieb  cz onkiem zespo u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

7. Cz onek zespo u oraz osoba, o której mowa w ust. 6, maj  obowi zek zachowania w tajemnicy informacji dotycz cych
osób ubiegaj cych si  o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

8. W toku naboru zespó  wy ania nie wi cej ni  3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów.

9. Z przeprowadzonego naboru zespó  sporz dza protokó  zawieraj cy:
 1) nazw  i adres Urz du;
 2) okre lenie stanowiska, na które by  prowadzony nabór, oraz liczb  kandydatów;
 3) imiona, nazwiska i adresy nie wi cej ni  3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed ug poziomu spe niania przez

nich wymaga  okre lonych w og oszeniu o naborze;
 4) informacj  o zastosowanych metodach i technikach naboru;
 5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy onienia kandydata;
 6) sk ad zespo u.

10. Wynik naboru og asza si  niezw ocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
 1) nazw  i adres Urz du;
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 2) okre lenie stanowiska, na które by  prowadzony nabór;
 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo

informacj  o niewy onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og oszenia o naborze oraz o

wyniku tego naboru jest bezp atne.
Art. 154. Prezes Urz du:

 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotycz cych zamówie ;
 2) podejmuje rozstrzygni cia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustaw ;
 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówie  Publicznych, w którym zamieszczane s  og oszenia przewidziane

ustaw ;
 4) (uchylony);
 5) prowadzi i og asza na stronie internetowej Urz du list  organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony prawnej;
5a)  prowadzi, og asza, aktualizuje na stronie internetowej Urz du wykaz wykonawców, którzy wyrz dzili szkod , nie wyko-

nuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, je eli szkoda ta zosta a stwierdzona prawomocnym orzeczeniem s du,
oraz dokonuje wykre le  wykonawców z wykazu;

 6) zapewnia funkcjonowanie systemu rodków ochrony prawnej;
 7) opracowuje programy szkole , organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówie ;
 8) przygotowuje i upowszechnia przyk adowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkole ;
 9) (uchylony);
10) upowszechnia przyk adowe wzory umów w sprawach zamówie  publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów

stosowanych przy udzielaniu zamówie ;
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówie , w szczególno ci dokonuje kontroli procesu udzielania zamówie  w

zakresie przewidzianym ustaw ;
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonuj cych zadania w systemie zamówie ;
13) d y do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzgl dnieniu orzecznictwa s dów oraz

Trybuna u Konstytucyjnego, w szczególno ci upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwo awczej, s dów oraz Trybu-
na u Konstytucyjnego dotycz ce zamówie ;

14) prowadzi wspó prac  mi dzynarodow  w sprawach zwi zanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówie ;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu

zamówie ;
17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczn  informacj  o dzia aniu Krajowej Izby Odwo awczej, uwzgl dniaj  pro-

blemy wynikaj ce z orzecznictwa;
18) zg asza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwo awczej;
19) zg asza wniosek o powo anie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwo awczej;
20) prowadzi dzia ania zwi zane z informatyzacj  systemu zamówie  publicznych;
21)  przekazuje Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej Izby Odwo awczej z roku poprzedniego do-

tycz ce odwo  w sprawie post powa  o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono uniewa nienia umowy ze
wzgl du na wa ny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich uzasadnieniem.
Art. 154a.  1. O wpis na list , o której mowa w art. 154 pkt 5, mog  ubiega  si  podmioty dzia aj ce na podstawie prze-

pisów o:
 1) izbach gospodarczych;
 2) rzemio le;
 3) samorz dzie zawodowym niektórych przedsi biorców;
 4) organizacjach pracodawców;
 5) samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów.

2. Wpisu na list , odmowy wpisu lub skre lenia z listy dokonuje Prezes Urz du w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 154b.  1. W wykazie wykonawców, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, zamieszcza si  nast puj ce dane:

 1) oznaczenie wykonawcy, obejmuj ce:
a) w odniesieniu do osób fizycznych - imi  i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, a je eli prowadzi

dzia alno  gospodarcz  tak e firm , adres prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz numer wpisu do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,
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b) w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej - firm  oraz
siedzib , a tak e numer wpisu do Krajowego Rejestru S dowego

- z tym e w przypadku wykonawców maj cych siedzib  albo miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- odpowiednio imi  i nazwisko, firm , siedzib , miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz informacj  o wpisie do
równowa nego rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa pa stwa jego siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2) wskazanie orzeczenia s du stwierdzaj cego wyrz dzenie szkody przez wykonawc , obejmuj ce dat  jego wydania,

sygnatur  akt, okre lenie s du, który je wyda , oraz dat , od której orzeczenie jest prawomocne.
2. Podstaw  zamieszczenia wpisu w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, jest odpis orzeczenia przes any Preze-

sowi Urz du na podstawie art. 24a.
3. Wpis zamieszczony w wykazie podlega wykre leniu z up ywem 3 lat od daty uprawomocnienia si  orzeczenia s du

stanowi cego podstaw  jego zamieszczenia.
Art. 155.  1. Prezes Urz du wykonuje zadania wynikaj ce z ustawy przy pomocy nie wi cej ni  2 wiceprezesów Urz du.
2. Wiceprezesów Urz du powo uje Prezes Rady Ministrów, spo ród osób wy onionych w drodze otwartego i konkuren-

cyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urz du. Prezes Rady Ministrów odwo uje wiceprezesów Urz du na wniosek Prezesa
Urz du.

3. Zespó  przeprowadzaj cy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo uje Prezes Urz du.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje si  odpowiednio przepisy art.

153 ust. 2-11.
Art. 156. (uchylony).

Rozdzia  2 Rada Zamówie  Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy si  Rad  Zamówie  Publicznych, zwan  dalej "Rad ", która jest organem doradczo-opiniodawczym
Prezesa Urz du.

2. Rada w szczególno ci:
 1) wyra a opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówie , przedstawionych jej przez Prezesa Urz du;
 2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotycz cych zamówie ;
 3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urz du o funkcjonowaniu systemu zamówie ;
 4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonuj cych okre lone w ustawie zadania w systemie zamówie ;
 5) (uchylony).

Art. 158. 1. W sk ad Rady wchodzi od 10 do 15 cz onków powo ywanych przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Uprawnionymi do zg aszania kandydatów s  w szczególno ci kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje sa-

morz du terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsi biorców.
3. Prezes Rady Ministrów powo uje cz onków Rady spo ród osób, które:

 1) s  obywatelami polskimi;
 2) korzystaj  z pe ni praw publicznych;
 3) nie by y karane za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo prze-

kupstwa lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych;
 4) posiadaj  wiedz  i autorytet daj ce r kojmi  prawid owej realizacji zada  Rady.

4. Prezes Rady Ministrów powo uje spo ród osób, o których mowa w ust. 1, przewodnicz cego Rady. Rada wybiera wi-
ceprzewodnicz cego Rady ze swojego grona.

5. Cz onkom Rady przys uguje wynagrodzenie za udzia  w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady okre la regulamin przyj ty przez Rad .
Art. 159. 1. Kadencja Rady up ywa wraz z up ywem kadencji Prezesa Urz du.
2. Cz onkostwo w Radzie wygasa w przypadku up ywu kadencji Rady, mierci cz onka Rady, jego odwo ania albo rezy-

gnacji.
3. Prezes Rady Ministrów odwo uje cz onka Rady, je eli przesta  on odpowiada  jednemu z warunków okre lonych w art.

158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urz du w razie:
 1) niewykonywania obowi zków cz onka Rady;
 2) utraty autorytetu daj cego r kojmi  prawid owej realizacji zada  Rady;
 3) choroby uniemo liwiaj cej sprawowanie funkcji cz onka Rady.

Art. 160. 1. Obs ug  prac Rady zapewnia Urz d.
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2. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wysoko  wynagrodzenia przewodnicz cego, wiceprze-
wodnicz cego i pozosta ych cz onków Rady, maj c na wzgl dzie pe nion  funkcj  oraz zakres obowi zków przewodnicz cego,
wiceprzewodnicz cego i pozosta ych cz onków Rady.

Rozdzia  3 Kontrola udzielania zamówie

Oddzia  1  Przepisy ogólne

Art. 161. 1. Prezes Urz du przeprowadza kontrol  udzielania zamówie .
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodno ci post powania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy.
3. Kontrol  przeprowadza si  w siedzibie Urz du.
4. Wszcz cie kontroli mo e poprzedza  post powanie wyja niaj ce maj ce na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione

przypuszczenie, e w post powaniu o udzielenie zamówienia dosz o do naruszenia przepisów ustawy, które mog o mie  wp yw
na jego wynik.

Art. 162. 1. Pracownik Urz du podlega wy czeniu z udzia u w kontroli, je eli:
 1) uczestniczy  w kontrolowanym post powaniu lub czynno ciach bezpo rednio zwi zanych z jego przygotowaniem po

stronie zamawiaj cego lub wykonawcy;
 2) pozostaje w zwi zku ma skim, faktycznym po yciu albo w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest zwi zany z tytu u przysposobienia, opieki
lub kurateli z osob  wyst puj  w kontrolowanym post powaniu po stronie zamawiaj cego lub wykonawcy, jego za-
st pc  prawnym lub cz onkami w adz osób prawnych ubiegaj cych si  o udzielenie kontrolowanego zamówienia;

 3) przed up ywem 3 lat od dnia wszcz cia kontrolowanego post powania pozostawa  w stosunku pracy lub zlecenia z za-
mawiaj cym lub wykonawc  albo by  cz onkiem w adz osób prawnych ubiegaj cych si  o udzielenie kontrolowanego
zamówienia;

 4) pozostaje z osob  wyst puj  w kontrolowanym post powaniu po stronie zamawiaj cego lub wykonawcy w takim sto-
sunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi  uzasadnione w tpliwo ci co do jego bezstronno ci.
2. Pracownik Urz du informuje Prezesa Urz du o przyczynach powoduj cych jego wy czenie z udzia u w kontroli.
3. Prezes Urz du rozstrzyga o wy czeniu pracownika w drodze postanowienia.
Art. 163. 1. Prowadz c post powanie wyja niaj ce lub kontrol , Prezes Urz du mo e:

 1) da  od kierownika zamawiaj cego niezw ocznego przekazania kopii dokumentów zwi zanych z post powaniem o
udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodno  z orygina em przez kierownika zamawiaj cego;

 2) da  od kierownika zamawiaj cego, od pracowników zamawiaj cego oraz innych podmiotów udzielenia, w terminie
przez niego wyznaczonym, pisemnych wyja nie  w sprawach dotycz cych przedmiotu kontroli;

 3) zasi gn  opinii bieg ych, je eli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynno ci kontrol-
nych wymaga wiadomo ci specjalnych.
2. Bieg emu przys uguje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urz du, w wysoko ci ustalonej zgodnie z przepisami o

nale no ciach wiadków, bieg ych i stron w post powaniu s dowym.
3. Stan faktyczny sprawy ustala si  na podstawie ca okszta tu materia u zebranego w toku post powania wyja niaj cego

oraz kontroli, w szczególno ci dokumentów zwi zanych z post powaniem, wyja nie  kierownika i pracowników zamawiaj -
cego, opinii bieg ych oraz wyja nie  innych podmiotów.

Art. 164. 1. Z kontroli sporz dza si  protokó .
2. Protokó  kontroli zawiera w szczególno ci:

 1) nazw  (firm ) i adres zamawiaj cego;
 2) dat  rozpocz cia i zako czenia kontroli;
 3) imiona i nazwiska kontroluj cych;
 4) oznaczenie post powania o udzielenie zamówienia, które by o przedmiotem kontroli;
 5) informacj  o stwierdzeniu narusze .

Oddzia  2  Kontrola dora na

Art. 165. 1. Prezes Urz du mo e wszcz  z urz du lub na wniosek kontrol  dora  w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia, e w post powaniu o udzielenie zamówienia dosz o do naruszenia przepisów ustawy, które mog o mie  wp yw
na jego wynik.

2.  Wszcz cie kontroli dora nej mo e nast pi  nie pó niej ni  w terminie 4 lat od dnia zako czenia post powania o
udzielenie zamówienia. W przypadku wszcz cia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego maj
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zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5.
3. Prezes Urz du informuje wnioskodawc  o wszcz ciu kontroli dora nej albo o odmowie wszcz cia kontroli dora nej,

podaj c uzasadnienie wskazuj ce na brak okoliczno ci, o których mowa w ust. 1.
4. Prezes Urz du wszczyna kontrol  dora  na wniosek instytucji zarz dzaj cej, o której mowa w przepisach o Naro-

dowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej
dalej "instytucj  zarz dzaj ", je eli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, e zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w
post powaniu o udzielenie zamówienia dosz o do naruszenia przepisów ustawy, które mog o mie  wp yw na jego wynik.

Art. 166. 1. Zako czeniem kontroli dora nej jest dor czenie zamawiaj cemu informacji o wyniku kontroli zawieraj cej w
szczególno ci:
 1) okre lenie post powania, które by o przedmiotem kontroli;
 2) informacj  o stwierdzeniu narusze  lub ich braku.

2. W przypadku wniesienia zastrze , o których mowa w art. 167 ust. 1, zako czeniem kontroli jest dor czenie zama-
wiaj cemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrze .

Art. 167. 1. Od wyniku kontroli dora nej zamawiaj cemu przys uguje prawo zg oszenia do Prezesa Urz du umotywo-
wanych zastrze  w terminie 7 dni od dnia dor czenia informacji o wyniku kontroli.

2. Prezes Urz du rozpatruje zastrze enia w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku nieuwzgl dnienia za-
strze  Prezes Urz du przekazuje zastrze enia do zaopiniowania przez Krajow  Izb  Odwo awcz .

3. Krajowa Izba Odwo awcza w sk adzie trzyosobowym wyra a, w formie uchwa y, opini  w sprawie zastrze  w terminie
15 dni od dnia ich otrzymania.

4. Opinia Krajowej Izby Odwo awczej jest wi ca dla Prezesa Urz du.
5. Prezes Urz du niezw ocznie zawiadamia kierownika zamawiaj cego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrze .
6.  Do cz onków Krajowej Izby Odwo awczej rozpatruj cych zastrze enia przepis art. 188 stosuje si  odpowiednio.
Art. 168. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urz du mo e:

 1) zawiadomi  w ciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub
wyst pi  z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do w ciwej komisji orzekaj cej;

 2) na  kar  pieni , o której mowa w dziale VII;
 3)  wyst pi  do s du o uniewa nienie umowy w ca ci lub cz ci.

Oddzia  3  Kontrola uprzednia zamówie  wspó finansowanych ze rodków UE

Art. 169. 1. Przepisy niniejszego oddzia u stosuje si  do zamówie  lub umów ramowych wspó finansowanych ze rodków
Unii Europejskiej.

2. Prezes Urz du przeprowadza kontrol  udzielanych zamówie  przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), je eli
warto  zamówienia albo umowy ramowej dla:
 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 20.000.000 euro;
 2) dostaw lub us ug - jest równa lub przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 10.000.000 euro.

3. Wszcz ciem kontroli uprzedniej jest dor czenie Prezesowi Urz du kopii dokumentacji post powania o udzielenie
zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

4. Na wniosek instytucji zarz dzaj cej Prezes Urz du mo e odst pi  od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, je eli w
ocenie instytucji post powanie zosta o przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami ustawy. Informacj  o odst pieniu od
kontroli Prezes Urz du przekazuje niezw ocznie zamawiaj cemu i wnioskodawcy.

Art. 170. 1.  Zamawiaj cy niezw ocznie po wydaniu przez Izb  wyroku lub postanowienia ko cz cego post powanie
odwo awcze, dotycz cych wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po up ywie terminu do wniesienia odwo ania, a przed zawar-
ciem umowy, przekazuje Prezesowi Urz du kopie dokumentacji post powania o udzielenie zamówienia potwierdzone za
zgodno  z orygina em przez kierownika zamawiaj cego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

2.  Zamawiaj cy niezw ocznie informuje Prezesa Urz du o wniesieniu odwo ania lub skargi po przekazaniu dokumentacji
do kontroli uprzedniej. Prezes Urz du wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania przez Izb  wyroku lub
postanowienia ko cz cego post powanie odwo awcze, z zastrze eniem art. 183 ust. 2.

3. W przypadku udzielania zamówie  w cz ciach, je eli warto  poszczególnych cz ci zamówienia jest mniejsza ni
kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urz du mo e odst pi  od przeprowadzenia kontroli, informuj c o tym zama-
wiaj cego niezw ocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa w ust. 1.

4. Wszcz cie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu zwi zania ofert  do dnia zako czenia kontroli.
Art. 171. 1. Zako czeniem kontroli uprzedniej jest dor czenie zamawiaj cemu informacji o wyniku kontroli zawieraj cej w
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szczególno ci:
 1) okre lenie post powania, które by o przedmiotem kontroli;
 2) informacj  o stwierdzeniu narusze  lub ich braku;
 3) zalecenia pokontrolne - je eli w toku kontroli stwierdzono, e jest zasadne uniewa nienie post powania lub usuni cie

stwierdzonych narusze .
2. W przypadku wniesienia zastrze , o których mowa w art. 171a, zako czeniem kontroli jest dor czenie zamawiaj -

cemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrze .
3. Dor czenie informacji o wyniku kontroli nast puje nie pó niej ni  w terminie 14 dni od dnia dor czenia materia ów, o

których mowa w art. 163 ust. 1, a w przypadku kontroli szczególnie skomplikowanej - nie pó niej ni  w terminie 30 dni od dnia
dor czenia materia ów, o których mowa w art. 163 ust. 1.

4. Do czasu dor czenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie mo na zawrze  umowy.
5. Kierownik zamawiaj cego, na wniosek Prezesa Urz du, pisemnie informuje o sposobie wykonania zalece  pokon-

trolnych.
Art. 171a. Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiaj cemu przys uguje prawo zg oszenia do Prezesa Urz du umotywo-

wanych zastrze  w terminie 7 dni od dnia dor czenia informacji o wyniku kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2-6 stosuje si .

Rozdzia  4 Krajowa Izba Odwo awcza

Art. 172. 1.  Tworzy si  Krajow  Izb  Odwo awcz , zwan  dalej "Izb ", w ciw  do rozpoznawania odwo  wnoszonych
w post powaniu o udzielenie zamówienia.

2. Organami Izby s :
 1) Prezes;
 2) wiceprezes;
 3) zgromadzenie ogólne, które tworz  cz onkowie Izby.

3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególno ci:
 1) reprezentuje Izb  na zewn trz;
 2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
 3) ustala terminy posiedze  sk adów orzekaj cych Izby, a tak e zarz dza czne rozpoznanie odwo ;
 4) wyznacza sk ad orzekaj cy Izby do rozpoznania odwo ania, w tym jego przewodnicz cego;
 5) czuwa nad sprawno ci  pracy Izby;
 6) przedk ada Prezesowi Urz du, po przyj ciu przez zgromadzenie ogólne, roczn  informacj  o dzia aniu Izby uwzgl dnia-

 problemy wynikaj ce z orzecznictwa.
3a.  Prezes Izby okre li, w drodze zarz dzenia, wewn trzny regulamin organizacji pracy Izby.
4. Zgromadzenie ogólne Izby:

 1) przygotowuje i przyjmuje roczn  informacj  o dzia alno ci Izby uwzgl dniaj  problemy wynikaj ce z orzecznictwa;
 2) wyznacza sk ad s du dyscyplinarnego;
 3) rozpatruje odwo anie od orzeczenia s du dyscyplinarnego;
 4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przed one przez Prezesa Izby lub zg oszone przez cz onków zgromadzenia ogólnego.

5. Zgromadzenie ogólne Izby zwo uje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a tak e na pisemny wniosek co najmniej
po owy cz onków Izby albo przewodnicz cego s du dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego z enia. Uchwa y zgro-
madzenia ogólnego zapadaj  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy sk adu Izby; w przypadku równej liczby

osów rozstrzyga g os Prezesa Izby.
Art. 173. 1. W sk ad Izby wchodzi nie wi cej ni  100 cz onków powo ywanych i odwo ywanych przez Prezesa Rady Mi-

nistrów spo ród osób spe niaj cych wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyska y najlepsze wyniki w post powaniu
kwalifikacyjnym.

2. Cz onkiem Izby mo e by  osoba, która:
 1) jest obywatelem polskim;
 2) posiada wy sze wykszta cenie prawnicze;
 3) posiada pe  zdolno  do czynno ci prawnych;
 4) korzysta z pe ni praw publicznych;
 5) ma nieposzlakowan  opini ;
 6) nie by a prawomocnie skazana za przest pstwo umy lne lub umy lne przest pstwo skarbowe;
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 7) posiada minimum pi cioletnie do wiadczenie zawodowe (sta  pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach
zwi zanych z udzielaniem porad prawnych, sporz dzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych
oraz wyst powaniem przed s dami i urz dami;

 8) uko czy a 29 lat.
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powo uje na 3-letni  kadencj  Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urz du spo ród

zg oszonych cz onków Izby. Do odwo ania Prezesa Izby i wiceprezesa przed up ywem kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje
si  odpowiednio.

4. Nawi zanie stosunku pracy z cz onkami Izby nast puje na podstawie powo ania w terminie okre lonym w akcie po-
wo ania. Czynno ci w sprawach z zakresu prawa pracy dotycz cych cz onków Izby wykonuje Prezes Urz du. W sprawach
nieuregulowanych w ustawie, dotycz cych stosunku pracy cz onków Izby, maj  odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n. zm.5)).

5. Przed podj ciem obowi zków cz onek Izby jest obowi zany z  przed Prezesem Rady Ministrów lubowanie wed ug
nast puj cej roty: " lubuj  uroczy cie wype nia  obowi zki cz onka Izby, orzeka  bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, a
w post powaniu kierowa  si  zasadami godno ci i uczciwo ci"; sk adaj cy lubowanie mo e na ko cu doda : "Tak mi do-
pomó  Bóg". Z enie lubowania cz onek Izby potwierdza podpisem pod jego tre ci .

6.  Podstaw  ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz pozosta ych cz onków Izby stanowi
wielokrotno  kwoty bazowej ustalonej w ustawie bud etowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23
grudnia 1999 r. o kszta towaniu wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z pó n. zm.6)) dla pracowników pa stwowej sfery bud etowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy.

7. Cz onkom Izby przys uguje dodatek za wieloletni  prac  wynosz cy, pocz wszy od szóstego roku pracy, 5 % mie-
si cznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastaj cy po ka dym roku pracy o 1 %, a  do osi gni cia 20 % miesi cznego
wynagrodzenia zasadniczego.

8. Cz onkom Izby przys uguje nagroda jubileuszowa w wysoko ci:
 1) 75 % wynagrodzenia miesi cznego - po 20 latach pracy;
 2) 100 % wynagrodzenia miesi cznego - po 25 latach pracy;
 3) 150 % wynagrodzenia miesi cznego - po 30 latach pracy;
 4) 200 % wynagrodzenia miesi cznego - po 35 latach pracy;
 5) 300 % wynagrodzenia miesi cznego - po 40 latach pracy;
 6) 350 % wynagrodzenia miesi cznego - po 45 latach pracy.

9. Do okresu pracy uprawniaj cego do nagrody jubileuszowej wlicza si  wszystkie poprzednie zako czone okresy za-
trudnienia oraz inne okresy, je eli z mocy odr bnych przepisów podlegaj  one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale
uprawnienia pracownicze. Do obliczania i wyp acania nagrody jubileuszowej stosuje si  odpowiednio przepisy dotycz ce
nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urz dów pa stwowych.

10. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wielokrotno  kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6, maj c
na wzgl dzie funkcj  pe nion  przez cz onka Izby oraz to, e wielokrotno  nie mo e by  mniejsza ni  4,5.

11. Obs ug  organizacyjno-techniczn  oraz ksi gow  Izby zapewnia Urz d.
Art. 174. 1. Cz onkostwa w Izbie nie mo na czy  z:

 1) mandatem pos a lub senatora;
 2) mandatem radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z cz onkostwem w zarz dzie powiatu lub

województwa;
 3) cz onkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorz dowym kolegium odwo awczym;
 4) przynale no ci  do partii politycznej lub prowadzeniem dzia alno ci politycznej.

2. Cz onkowie Izby nie mog :
 1) podejmowa  dodatkowego zatrudnienia ani innych zaj  zarobkowych, z wyj tkiem zatrudnienia na stanowisku dydak-

tycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w cznym wymiarze nieprzekraczaj cym pe nego wymiaru czasu pracy
pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, je eli to zatrudnienie nie przeszkadza w pe nieniu obowi zków cz onka
Izby;

 2) prowadzi  dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak e zarz dza  tak  dzia-
alno ci  lub by  przedstawicielem czy pe nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia alno ci;

 3) by  cz onkiem zarz du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pe nomocnikiem spó ek handlowych;
 4) by  cz onkami zarz dów fundacji prowadz cych dzia alno  gospodarcz ;
 5) posiada  w spó kach handlowych wi cej ni  10 % akcji lub udzia y przedstawiaj ce wi cej ni  10 % kapita u zak adowego

- w ka dej z tych spó ek.
3. Cz onek Izby sk ada Prezesowi Urz du co roku do dnia 31 marca o wiadczenie:
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 1) czy tocz  si  przeciwko niemu post powania karne, wraz z informacj  dotycz  przedmiotu post powania;
 2) o stanie maj tkowym wed ug stanu na dzie  31 grudnia roku poprzedniego, stosuj c odpowiednio formularz, którego wzór

jest okre lony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez osoby pe ni ce funkcje pu-
bliczne.
4. Cz onkostwo w Izbie wygasa z powodu mierci albo odwo ania.
5. Prezes Rady Ministrów odwo uje cz onka Izby w przypadku:

 1) utraty obywatelstwa polskiego;
 2) utraty albo ograniczenia zdolno ci do czynno ci prawnych;
 3) utraty praw publicznych;
 4) utraty autorytetu daj cego r kojmi  prawid owego wykonywania obowi zków cz onka Izby;
 5) prawomocnego skazania za przest pstwo umy lne lub umy lne przest pstwo skarbowe;
 6) up ywu 6 miesi cy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1;
 7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze sk adu Izby;
 8) niez enia w terminie jednego z o wiadcze , o których mowa w ust. 3;
 9) odmowy z enia lubowania;
10) nieobj cia stanowiska w terminie okre lonym w akcie powo ania;
11) z enia przez cz onka Izby wniosku o odwo anie.

6. Cz onkowie Izby w zakresie wykonywania czynno ci okre lonych ustaw  korzystaj  z ochrony prawnej przys uguj cej
funkcjonariuszom publicznym.

7. Cz onkowie sk adów orzekaj cych Izby przy orzekaniu s  niezawi li i zwi zani wy cznie przepisami obowi zuj cego
prawa.

Art. 175. 1. Cz onek Izby podlega odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowi zków i uchybienie
godno ci zawodowej.

2. Karami dyscyplinarnymi s :
 1) upomnienie;
 2) usuni cie z zajmowanej funkcji;
 3) wykluczenie ze sk adu Izby.

3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza niemo no  sprawowania przez 3 lata funkcji Prezesa, wice-
prezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz cz onka s du dyscyplinarnego.

4. W sprawach dyscyplinarnych cz onków Izby orzekaj :
 1) w pierwszej instancji - s d dyscyplinarny w sk adzie pi ciu cz onków Izby, powo ywany przez zgromadzenie ogólne Izby

spo ród cz onków Izby;
 2) w drugiej instancji - zgromadzenie ogólne Izby.

5. Oskar ycielem przed s dem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznika dyscyplinarnego powo uje spo ród
cz onków Izby na trzyletni  kadencj  Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urz du. Rzecznik dyscyplinarny mo e by  w
ka dym czasie odwo any i pe ni swoje obowi zki do czasu powo ania nowego rzecznika.

6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji przys uguje odwo anie do s du apelacyjnego - s du pracy
i ubezpiecze  spo ecznych, w ciwego ze wzgl du na siedzib  Urz du, w terminie 14 dni od dnia dor czenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem. Od orzeczenia s du apelacyjnego nie przys uguje skarga kasacyjna.

7. Szczegó owy tryb post powania dyscyplinarnego oraz tryb wyboru sk adu orzekaj cego s du dyscyplinarnego okre la
regulamin uchwalony przez zgromadzenie ogólne Izby.

Art. 176. 1. Prezes Rady Ministrów zawiesza cz onka Izby w jego prawach i obowi zkach w przypadku przedstawienia mu
zarzutu pope nienia przest pstwa umy lnego lub umy lnego przest pstwa skarbowego.

2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu zako czenia post powania karnego, nie d ej jednak ni
przez 6 miesi cy.

3. W okresie zawieszenia cz onek Izby zachowuje prawo do po owy wynagrodzenia.
Art. 176a. 1. Cz onków Izby wy ania si  w drodze post powania kwalifikacyjnego, które sk ada si  z:

 1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomo ci przepisów zwi zanych z udzielaniem zamówie  publicz-
nych;

 2) rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Post powanie kwalifikacyjne na cz onków Izby og asza Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urz du, je eli

zachodzi potrzeba zwi kszenia sk adu Izby.
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3. Og oszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza si  w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du oraz Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, a tak e w dzienniku o zasi gu ogólnopolskim.

4. Og oszenie zawiera:
 1) informacj  o limicie osób, które zostan  powo ane w sk ad Izby w danym post powaniu kwalifikacyjnym;
 2) okre lenie terminu i miejsca przyjmowania zg osze  na cz onków Izby; termin nie mo e by  krótszy ni  30 dni od dnia

og oszenia;
 3) wykaz dokumentów, które nale y do czy  do zg oszenia na cz onka Izby;
 4) okre lenie terminu przeprowadzenia post powania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1;
 5) informacj  o niezb dnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów.

5. W celu przeprowadzenia post powania kwalifikacyjnego na cz onków Izby Prezes Rady Ministrów powo uje komisj
kwalifikacyjn , której cz onkami mog  by  wy cznie osoby, których wiedza i do wiadczenie w zakresie przepisów zwi zanych
z udzielaniem zamówie  publicznych oraz autorytet daj  r kojmi  prawid owego i bezstronnego przebiegu post powania
kwalifikacyjnego.

6. Je eli w post powaniu kwalifikacyjnym minimaln  liczb  punktów uzyska mniejsza liczba osób, ni  wynika to z limitu
osób okre lonego w og oszeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Prezes Rady Ministrów og asza uzupe niaj ce post powanie
kwalifikacyjne na cz onków Izby, nie pó niej ni  w terminie 30 dni od dnia zako czenia poprzedniego post powania kwalifi-
kacyjnego. Przepisy ust. 1-5 stosuje si .

7. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb przeprowadzania post powania kwalifikacyjnego, o
którym mowa w ust. 1 i 6, sposób powo ywania komisji kwalifikacyjnej, a tak e szczegó owy zakres post powania kwalifika-
cyjnego - bior c pod uwag  potrzeb  zapewnienia obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania
kandydatów, sprawnego przeprowadzania post powa  odwo awczych oraz okoliczno , e potwierdzeniem spe niania wa-
runków, o których mowa w art. 173 ust. 2, mog  by  dokumenty zawieraj ce informacje podlegaj ce ochronie danych oso-
bowych, w szczególno ci informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Rozdzia  5
(uchylony)

Art. 177. (uchylony).
Art. 178. (uchylony).

DZIA  VI rodki ochrony prawnej

Rozdzia  1 Przepisy wspólne

Art. 179. 1. rodki ochrony prawnej okre lone w niniejszym dziale przys uguj  wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a
tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w
wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów niniejszej ustawy.

2. rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys uguj
równie  organizacjom wpisanym na list , o której mowa w art. 154 pkt 5.

Rozdzia  2 Odwo anie

Art. 180 Odwo anie przys uguje

Art. 180. 1. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci zamawiaj cego podj tej w
post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie
ustawy.

2. Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
 1) wyboru trybu negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki lub zapytania o cen ;
 2) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;
 3) wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
 4) odrzucenia oferty odwo uj cego.

3. Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci zamawiaj cego, której zarzuca si  niezgodno  z
przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz wskazywa  okoliczno ci faktyczne i
prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

4. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elek-
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tronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w taki sposób,

aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed up ywem tego terminu. Domniemywa si , i  zamawiaj cy móg  zapozna  si  z
tre ci  odwo ania przed up ywem terminu do jego wniesienia, je eli przes anie jego kopii nast pi o przed up ywem terminu do
jego wniesienia za pomoc  jednego ze sposobów okre lonych w art. 27 ust. 2.

Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa
zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on
zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji zamawiaj cy powtarza czynno  albo dokonuje czynno ci
zaniechanej, informuj c o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno ci.

3. Na czynno ci, o których mowa w ust. 2, nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art. 180 ust. 2.

Art. 182 Terminy wniesienia odwo ania

Art. 182. 1. Odwo anie wnosi si :
 1) w terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia - je eli

zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - je eli zosta y przes ane w inny sposób - w
przypadku gdy warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8;

 2) w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia - je eli
zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - je eli zosta y przes ane w inny sposób - w
przypadku gdy warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieogra-

niczonego, tak e wobec postanowie  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si  w terminie:
 1) 10 dni od dnia publikacji og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych

warunków zamówienia na stronie internetowej - je eli warto  zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia na stronie internetowej - je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w ust. 1 i 2 wnosi si :

 1) w przypadku zamówie , których warto  jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi
wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia;

 2) w przypadku zamówie , których warto  jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi
wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.
4. Je eli zamawiaj cy nie opublikowa  og oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi zku nie przes

wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi  wykonawcy do z enia oferty w ramach dy-
namicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo anie wnosi si  nie pó niej ni  w terminie:
 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz dowym

Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
og oszenia, zamówienia z wolnej r ki albo zapytania o cen  - og oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

 2) 6 miesi cy od dnia zawarcia umowy, je eli zamawiaj cy:
a) nie opublikowa  w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikowa  w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uza-

sadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia albo zamówienia z wolnej r ki;
 3) 1 miesi ca od dnia zawarcia umowy, je eli zamawiaj cy:

a) nie zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych og oszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych og oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki albo zapytania o cen .
5. W przypadku wniesienia odwo ania wobec tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie  specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert lub termin sk adania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu zwi zania ofert  ulega zawieszeniu

do czasu og oszenia przez Izb  orzeczenia.
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Art. 183. 1. W przypadku wniesienia odwo ania zamawiaj cy nie mo e zawrze  umowy do czasu og oszenia przez Izb
wyroku lub postanowienia ko cz cego post powanie odwo awcze, zwanych dalej "orzeczeniem".

2. Zamawiaj cy mo e z  do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba mo e
uchyli  zakaz zawarcia umowy, je eli niezawarcie umowy mog oby spowodowa  negatywne skutki dla interesu publicznego
przewy szaj ce korzy ci zwi zane z konieczno ci  ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi praw-
dopodobie stwo doznania uszczerbku w wyniku czynno ci podj tych przez zamawiaj cego w post powaniu o udzielenie
zamówienia.

3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje sk ad orzekaj cy Izby wyznaczony do rozpoznania odwo ania.
Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje si .

4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie
pó niej ni  w terminie 5 dni od dnia jego z enia. Na postanowienie Izby nie przys uguje skarga.

5. Izba umarza, w formie postanowienia, post powanie wszcz te na skutek z enia wniosku, o którym mowa w ust. 2,
je eli jego rozpoznanie sta o si  bezprzedmiotowe, w szczególno ci z powodu:
 1) og oszenia przez Izb  orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
 2) cofni cia wniosku.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiaj cy mo e z  pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn .
Art. 184. Zamawiaj cy, nie pó niej ni  na 7 dni przed up ywem wa no ci wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem

wykluczenia z post powania, do przed enia wa no ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb dny do
zabezpieczenia post powania do zawarcia umowy. Je eli odwo anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwa-
nie kieruje si  jedynie do wykonawcy, którego ofert  wybrano jako najkorzystniejsz .

Art. 185. 1. Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni  w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi  odwo ania
innym wykonawcom uczestnicz cym w post powaniu o udzielenie zamówienia, a je eli odwo anie dotyczy tre ci og oszenia o
zamówieniu lub postanowie  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j  równie  na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone og oszenie o zamówieniu lub jest udost pniana specyfikacja, wzywaj c wykonawców do przyst -
pienia do post powania odwo awczego.

2. Wykonawca mo e zg osi  przyst pienie do post powania odwo awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwo ania, wskazuj c stron , do której przyst puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy  strony, do której przy-
st puje. Zg oszenie przyst pienia dor cza si  Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi  przesy a si  zama-
wiaj cemu oraz wykonawcy wnosz cemu odwo anie.

3. Wykonawcy, którzy przyst pili do post powania odwo awczego, staj  si  uczestnikami post powania odwo awczego,
je eli maj  interes w tym, aby odwo anie zosta o rozstrzygni te na korzy  jednej ze stron.

4. Zamawiaj cy lub odwo uj cy mo e zg osi  opozycj  przeciw przyst pieniu innego wykonawcy nie pó niej ni  do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzgl dnia opozycj , je eli zg aszaj cy opozycj  uprawdopodobni, e wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy  strony, do której przyst pi ; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj . Postanowienie o
uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo e wyda  na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl dnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przys uguje skarga.

5. Czynno ci uczestnika post powania odwo awczego nie mog  pozostawa  w sprzeczno ci z czynno ciami i o wiad-
czeniami strony, do której przyst pi , z zastrze eniem zg oszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika,
który przyst pi  do post powania po stronie zamawiaj cego.

6. Odwo uj cy oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mog  nast pnie korzysta  ze rodków ochrony prawnej
wobec czynno ci zamawiaj cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7. Do post powania odwo awczego stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks po-
st powania cywilnego o s dzie polubownym (arbitra owym), je eli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 186. 1. Zamawiaj cy mo e wnie  odpowied  na odwo anie. Odpowied  na odwo anie wnosi si  na pi mie lub ustnie
do protoko u.

2. W przypadku uwzgl dnienia przez zamawiaj cego w ca ci zarzutów przedstawionych w odwo aniu Izba mo e umo-
rzy  post powanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno ci stron oraz uczestników post powania odwo awczego, którzy
przyst pili do post powania po stronie wykonawcy, pod warunkiem e w post powaniu odwo awczym po stronie zamawiaj -
cego nie przyst pi  w terminie aden wykonawca. W takim przypadku zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia
czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z daniem zawartym w odwo aniu.

3. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi  do post powania po stronie zamawiaj cego, nie wniesie
sprzeciwu co do uwzgl dnienia w ca ci zarzutów przedstawionych w odwo aniu przez zamawiaj cego, Izba umarza post -
powanie, a zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z

daniem zawartym w odwo aniu.
4. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi  do post powania po stronie zamawiaj cego, wniesie
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sprzeciw wobec uwzgl dnienia w ca ci zarzutów przedstawionych w odwo aniu, Izba rozpoznaje odwo anie.
5. Sprzeciw wnosi si  na pi mie lub ustnie do protoko u.
6. Koszty post powania odwo awczego:

 1) w okoliczno ciach, o których mowa w ust. 2, znosi si  wzajemnie;
 2) w okoliczno ciach, o których mowa w ust. 3:

a) ponosi zamawiaj cy, je eli uwzgl dni  w ca ci zarzuty przedstawione w odwo aniu po otwarciu rozprawy,
b) znosi si  wzajemnie, je eli zamawiaj cy uwzgl dni  w ca ci zarzuty przedstawione w odwo aniu przed otwarciem

rozprawy;
 3) w okoliczno ciach, o których mowa w ust. 4, ponosi:

a) odwo uj cy, je eli odwo anie zosta o oddalone przez Izb ,
b) wnosz cy sprzeciw, je eli odwo anie zosta o uwzgl dnione przez Izb .
Art. 187. 1. Odwo anie podlega rozpoznaniu, je eli:

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

2. Wpis uiszcza si  najpó niej do dnia up ywu terminu do wniesienia odwo ania, a dowód jego uiszczenia do cza si  do
odwo ania.

3. Je eli odwo anie nie mo e otrzyma  prawid owego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczegól-
no ci, o których mowa w art. 180 ust. 3, niez enia pe nomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwo uj cego
pod rygorem zwrócenia odwo ania do poprawienia lub uzupe nienia odwo ania lub z enia dowodu uiszczenia wpisu w ter-
minie 3 dni od dnia dor czenia wezwania. Mylne oznaczenie odwo ania lub inne oczywiste niedok adno ci nie stanowi
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izb .

4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, e w przypadku niepoprawienia, nieuzu-
pe nienia lub niedo czenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwo anie zostanie zwrócone.

5. W przypadku dor czenia odwo uj cemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcze niej ni  na 3 dni
przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania, odwo uj cy mo e uzupe ni  dowód uiszczenia wpisu najpó niej do up ywu
terminu do wniesienia odwo ania.

6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym up ywie terminu, o
którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwo anie w formie postanowienia. Odwo anie zwrócone nie wywo uje adnych
skutków, jakie ustawa wi e z wniesieniem odwo ania do Prezesa Izby. O zwrocie odwo ania Prezes Izby informuje zama-
wiaj cego, przesy aj c odpis postanowienia.

7. Je eli niezachowanie warunków formalnych lub niez enie pe nomocnictwa zostanie stwierdzone przez sk ad orze-
kaj cy Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje si , z tym e kompetencje Prezesa Izby przys uguj  sk adowi orzekaj cemu Izby.

8. Odwo uj cy mo e cofn  odwo anie do czasu zamkni cia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza post powanie
odwo awcze. Je eli cofni cie nast pi o przed otwarciem rozprawy, odwo uj cemu zwraca si  90 % wpisu.

Art. 188. 1. Odwo anie rozpoznaje Izba w sk adzie jednoosobowym. Prezes Izby mo e zarz dzi  rozpoznanie sprawy w
sk adzie trzyosobowym, je eli uzna to za wskazane ze wzgl du na szczególn  zawi  lub precedensowy charakter sprawy.
W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodnicz cego sk adu orzekaj cego Izby spo ród wyznaczonych cz onków.

2. Sk ad orzekaj cy Izby, zwany dalej "sk adem orzekaj cym", jest wyznaczany przez Prezesa Izby wed ug kolejno ci
wp ywu odwo  z alfabetycznej listy cz onków Izby, jawnej dla stron post powania odwo awczego. Odst pstwo od tej kolej-
no ci jest dopuszczalne tylko z powodu choroby cz onka Izby lub z innej wa nej przyczyny, co nale y zaznaczy  w zarz dzeniu
o wyznaczeniu posiedzenia sk adu orzekaj cego.

3. Zmiana wyznaczonego sk adu orzekaj cego mo e nast pi  jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Cz onek sk adu orzekaj cego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okoliczno ciach, o których mowa w ust. 2 zdanie

drugie.
5. Cz onek sk adu orzekaj cego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okoliczno ciach uzasadniaj cych wy-

czenie wyznaczonego cz onka, w szczególno ci gdy zachodz  okoliczno ci faktyczne lub prawne, które mog  budzi  uza-
sadnione w tpliwo ci co do jego bezstronno ci. O wy czeniu cz onka Izby albo odmowie jego wy czenia rozstrzyga Prezes
Izby w drodze postanowienia, na które nie przys uguje za alenie.

6. Je eli okoliczno ci, o których mowa w ust. 5, dotycz  Prezesa Izby, o jego wy czeniu albo odmowie wy czenia roz-
strzyga Prezes Rady Ministrów.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do sk adu orzekaj cego innego cz onka Izby wed ug
kolejno ci z alfabetycznej listy cz onków Izby.

Art. 189. 1. Izba rozpoznaje odwo anie w terminie 15 dni od dnia jego dor czenia Prezesowi Izby. Prezes Izby mo e
zarz dzi czne rozpoznanie odwo  przez Izb , je eli zosta y one z one w tym samym post powaniu o udzielenie za-
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mówienia lub dotycz  takich samych czynno ci zamawiaj cego.
2. Izba odrzuca odwo anie, je eli stwierdzi, e:

 1) w sprawie nie maj  zastosowania przepisy ustawy;
 2) odwo anie zosta o wniesione przez podmiot nieuprawniony;
 3) odwo anie zosta o wniesione po up ywie terminu okre lonego w ustawie;
 4) odwo uj cy powo uje si  wy cznie na te same okoliczno ci, które by y przedmiotem rozstrzygni cia przez Izb  w sprawie

innego odwo ania dotycz cego tego samego post powania wniesionego przez tego samego odwo uj cego si ;
 5) odwo anie dotyczy czynno ci, któr  zamawiaj cy wykona  zgodnie z tre ci  wyroku Izby lub s du lub, w przypadku

uwzgl dnienia zarzutów w odwo aniu, któr  wykona  zgodnie z daniem zawartym w odwo aniu;
 6) w post powaniu o warto ci zamówienia mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

odwo anie dotyczy innych czynno ci ni  okre lone w art. 180 ust. 2;
 7) odwo uj cy nie przes  zamawiaj cemu kopii odwo ania, zgodnie z art. 180 ust. 5.

3. Izba mo e odrzuci  odwo anie na posiedzeniu niejawnym. Izba, je eli uzna to za konieczne, mo e dopu ci  do udzia u
w posiedzeniu strony, wiadków lub bieg ych.

4. W przypadku stwierdzenia, e nie zachodz  podstawy do odrzucenia odwo ania, Izba kieruje spraw  na rozpraw .
5. Izba rozpoznaje odwo anie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urz du wy cza jawno  rozprawy w ca ci lub w cz ci, je eli przy rozpoznawaniu

odwo ania mo e by  ujawniona informacja stanowi ca tajemnic  ustawowo chronion . Rozprawa odbywa si  wówczas wy-
cznie z udzia em stron lub ich pe nomocników.

Art. 190. 1. Strony i uczestnicy post powania odwo awczego s  obowi zani wskazywa  dowody dla stwierdzenia faktów,
z których wywodz  skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdze  lub odparcie twierdze  strony przeciwnej strony i
uczestnicy post powania odwo awczego mog  przedstawia  a  do zamkni cia rozprawy.

2. Izba mo e dopu ci  dowód niewskazany przez stron .
3. Dowodami s  w szczególno ci dokumenty, zeznania wiadków, opinie bieg ych oraz przes uchanie stron.
4. Izba mo e powo  bieg ego spo ród osób wpisanych na list  bieg ych s dowych prowadzon  przez prezesa w ci-

wego s du okr gowego, je eli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomo ci specjalnych. Bieg emu przys uguje
wynagrodzenie w wysoko ci ustalonej zgodnie z przepisami o nale no ciach wiadków, bieg ych i stron w post powaniu

dowym.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urz du nie wymagaj  dowodu. Nie wymagaj  te  dowodu fakty przyznane

w toku post powania przez stron  przeciwn , je eli Izba uzna, e przyznanie nie budzi w tpliwo ci co do zgodno ci z rze-
czywistym stanem rzeczy.

6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, je eli fakty b ce ich przedmiotem zosta y ju  stwierdzone
innymi dowodami lub gdy zosta y powo ane jedynie dla zw oki.

7. Izba ocenia wiarygodno  i moc dowodów wed ug w asnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwa enia
zebranego materia u.

8. W przypadku zawarcia umowy Izba mo e przeprowadzi  post powanie wyja niaj ce w celu ustalenia przes anek
uniewa nienia umowy, na enia kary finansowej albo skrócenia okresu obowi zywania umowy.

Art. 191. 1. Przewodnicz cy sk adu orzekaj cego zamyka rozpraw  po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu g osu
stronom, a tak e je eli Izba uzna, e sprawa zosta a dostatecznie wyja niona.

2. Wydaj c wyrok, Izba bierze za podstaw  stan rzeczy ustalony w toku post powania.
3. Izba otwiera na nowo zamkni  rozpraw , je eli po jej zamkni ciu ujawniono okoliczno ci istotne dla rozstrzygni cia

odwo ania.
4. Wyrok mo e by  wydany jedynie przez sk ad orzekaj cy, przed którym toczy o si  post powanie odwo awcze.
Art. 192. 1. O oddaleniu odwo ania lub jego uwzgl dnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozosta ych przypadkach Izba wy-

daje postanowienie.
2. Izba uwzgl dnia odwo anie, je eli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które mia o wp yw lub mo e mie  istotny

wp yw na wynik post powania o udzielenie zamówienia.
3. Uwzgl dniaj c odwo anie, Izba mo e:

 1) je eli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie zosta a zawarta - nakaza  wykonanie lub powtórzenie czynno ci
zamawiaj cego lub nakaza  uniewa nienie czynno ci zamawiaj cego; albo

 2) je eli umowa w sprawie zamówienia publicznego zosta a zawarta oraz zachodzi jedna z przes anek, o których mowa w art.
146 ust. 1:
a) uniewa ni  umow ; albo
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b) uniewa ni  umow  w zakresie zobowi za  niewykonanych i na  kar  finansow  w uzasadnionych przypadkach, w
szczególno ci gdy nie jest mo liwy zwrot wiadcze  spe nionych na podstawie umowy podlegaj cej uniewa nieniu;
albo

c) na  kar  finansow  albo orzec o skróceniu okresu obowi zywania umowy w przypadku stwierdzenia, e utrzy-
manie umowy w mocy le y w wa nym interesie publicznym; albo

 3) je eli umowa w sprawie zamówienia publicznego zosta a zawarta w okoliczno ciach dopuszczonych w ustawie - stwier-
dzi  naruszenie przepisów ustawy.
4. Izba, orzekaj c na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzgl dnia wszystkie istotne okoliczno ci, w tym powag  naruszenia, za-

chowanie zamawiaj cego oraz konsekwencje uniewa nienia umowy.
5. Wa nego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy zwi zany bezpo rednio z

zamówieniem, obejmuj cy w szczególno ci konsekwencje poniesienia kosztów wynikaj cych z: opó nienia w wykonaniu
zamówienia, wszcz cia nowego post powania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wyko-
nawcy oraz zobowi za  prawnych zwi zanych z uniewa nieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu wa no ci umowy
mo e by  uznany za wa ny interes publiczny wy cznie w przypadku, gdy uniewa nienie umowy spowoduje niewspó mierne
konsekwencje.

6. Izba nie mo e nakaza  zawarcia umowy.
7. Izba nie mo e orzeka  co do zarzutów, które nie by y zawarte w odwo aniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba mo e wyda czne orzeczenie w sprawach z o-

onych odwo .
9. W wyroku oraz w postanowieniu ko cz cym post powanie odwo awcze Izba rozstrzyga o kosztach post powania

odwo awczego.
10. Strony ponosz  koszty post powania odwo awczego stosownie do jego wyniku, z zastrze eniem art. 186 ust. 6.
Art. 193. Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nak ada si  na zamawiaj cego w wysoko ci do 10

% warto ci wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, bior c pod uwag  rodzaj i zakres naruszenia oraz
warto  wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana.

Art. 194. Izba, stwierdzaj c naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie by o po czone z naru-
szeniem innego przepisu ustawy, nak ada na zamawiaj cego kar  finansow  w wysoko ci do 5 % warto ci wynagrodzenia
wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, bior c pod uwag  wszystkie istotne okoliczno ci dotycz ce udzielenia za-
mówienia.

Art. 195. 1. Kar  finansow  uiszcza si  w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia si  orzeczenia Izby lub s du o na-
eniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urz du Zamówie  Publicznych.

2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes s du rozpatruj cego skarg  na orzeczenie Izby przesy a niezw ocznie Prezesowi
Urz du odpis prawomocnego orzeczenia dotycz cego na enia kary finansowej, w przypadku orzeczenia s du - wraz z kopi
zaskar onego orzeczenia Izby. Prezes Urz du jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o post powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje si  prawomocne odpowiednio z dniem
up ywu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez s d w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku
oddalaj cego skarg .

4. Orzeczenie s du rozpatruj cego skarg  na orzeczenie Izby o na eniu kary finansowej jest prawomocne z dniem jego
wydania.

5. W razie up ywu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega ci gni ciu w trybie przepisów o post po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera si .
7. Wp ywy z tytu u kar finansowych stanowi  dochód bud etu pa stwa.
Art. 196. 1. Izba og asza orzeczenie po zamkni ciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy roz-

strzygni cia. Nieobecno  stron nie wstrzymuje og oszenia orzeczenia.
2. W sprawie zawi ej Izba mo e odroczy  og oszenie orzeczenia na czas nie d szy ni  5 dni. W postanowieniu o od-

roczeniu og oszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego og oszenia. Je eli og oszenie by o odroczone, mo e go dokona
przewodnicz cy sk adu orzekaj cego albo wyznaczony przez Prezesa Izby cz onek sk adu orzekaj cego.

3. Izba z urz du sporz dza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygni cia, w tym ustalenie faktów, które Izba

uzna a za udowodnione, dowodów, na których si  opar a, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówi a wiarygodno ci i
mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysy a si  w terminie 3 dni od dnia og oszenia orzeczenia, a je eli nie by o
og oszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego lub ich
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pe nomocnikom.
6. Izba mo e sprostowa , w drodze postanowienia, b dy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omy ki pope nione

w orzeczeniu. W takim przypadku przewodnicz cy sk adu orzekaj cego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiank  o jego
sprostowaniu. Prezes Izby dor cza niezw ocznie stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego lub ich pe nomoc-
nikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.

Art. 197. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez s d jego wykonalno ci, ma moc prawn  na równi z wyrokiem s du.
Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego stosuje si  odpowiednio.

2. O stwierdzeniu wykonalno ci orzeczenia Izby s d orzeka na wniosek strony. Strona jest obowi zana za czy  do
wniosku orygina  lub po wiadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.

3. S d stwierdza wykonalno  orzeczenia Izby nadaj cego si  do wykonania w drodze egzekucji, nadaj c orzeczeniu
klauzul  wykonalno ci.

Art. 198. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia:
 1) regulamin post powania przy rozpoznawaniu odwo , okre laj cy w szczególno ci wymagania formalne odwo ania,

sposób wnoszenia odwo ania w formie elektronicznej, post powanie z wniesionym odwo aniem, przygotowanie rozprawy,
maj c na wzgl dzie potrzeb  zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego przebiegu post powania odwo-
awczego oraz jawno ci rozprawy;

 2) wysoko  i sposób pobierania wpisu od odwo ania oraz rodzaje kosztów w post powaniu odwo awczym i sposób ich
rozliczania, maj c na wzgl dzie zró nicowan  wysoko  wpisu, zale  od warto ci i rodzaju zamówienia, a tak e za-
sadno  zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony.

Rozdzia  3  Skarga do s du

Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje skarga do s du.
2. W post powaniu tocz cym si  wskutek wniesienia skargi stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. - Kodeks post powania cywilnego o apelacji, je eli przepisy niniejszego rozdzia u nie stanowi  inaczej.
Art. 198b. 1. Skarg  wnosi si  do s du okr gowego w ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj cego.
2. Skarg  wnosi si  za po rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor czenia orzeczenia Izby, przesy aj c

jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.

3. Prezes Izby przekazuje skarg  wraz z aktami post powania odwo awczego w ciwemu s dowi w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania.

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg  mo e wnie  tak e Prezes Urz du. Prezes Urz du mo e tak e
przyst pi  do tocz cego si  post powania. Do czynno ci podejmowanych przez Prezesa Urz du stosuje si  odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego o prokuratorze.

Art. 198c. Skarga powinna czyni  zado  wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera  oznacze-
nie zaskar onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak e wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmian  orzeczenia w ca ci lub w cz ci.

Art. 198d. W post powaniu tocz cym si  na skutek wniesienia skargi nie mo na rozszerzy dania odwo ania ani wy-
st powa  z nowymi daniami.

Art. 198e. 1. S d na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarg  wniesion  po up ywie terminu lub niedopuszczaln  z innych
przyczyn, jak równie  skarg , której braków strona nie uzupe ni a w terminie.

2. Je eli strona nie dokona a w terminie czynno ci procesowej nie ze swojej winy, s d na jej wniosek przywraca termin.
Postanowienie w tej sprawie mo e by  wydane na posiedzeniu niejawnym.

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

Art. 198f. 1. S d rozpoznaje spraw  niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w terminie 1 miesi ca od dnia wp ywu skargi do
du.

2. S d oddala skarg  wyrokiem, je eli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzgl dnienia skargi s d zmienia zaskar one
orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozosta ych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192-195
stosuje si  odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego nie stosuje
si .

3. Je eli odwo anie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia post powania, s d uchyla wyrok lub zmienia
postanowienie oraz odrzuca odwo anie lub umarza post powanie.

4. S d nie mo e orzeka  co do zarzutów, które nie by y przedmiotem odwo ania.
5. Strony ponosz  koszty post powania stosownie do jego wyniku; okre laj c wysoko  kosztów w tre ci orzeczenia, s d
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uwzgl dnia tak e koszty poniesione przez strony w zwi zku z rozpoznaniem odwo ania.
Art. 198g. 1. Od wyroku s du lub postanowienia ko cz cego post powanie w sprawie nie przys uguje skarga kasacyjna.

Przepisu nie stosuje si  do Prezesa Urz du.
2. Do czynno ci podejmowanych przez Prezesa Urz du stosuje si  odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym,

okre lone w cz ci I w ksi dze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego.

Dzia  VII Odpowiedzialno  za naruszenie przepisów ustawy
Art. 199.  Przepisów niniejszego dzia u nie stosuje si  do zamawiaj cych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.
Art. 200. 1. Zamawiaj cy, który:

 1) udziela zamówienia:
a)  z naruszeniem przepisów ustawy okre laj cych przes anki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez

og oszenia, z wolnej r ki lub zapytania o cen ,
b) bez wymaganego og oszenia,
c) bez stosowania ustawy,

 2)  (uchylony),
 3)  (uchylony),
 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
- podlega karze pieni nej.

2. Karze pieni nej podlega równie  zamawiaj cy, który:
 1) okre la warunki udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciw  konkurencj ,
 2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciw  konkurencj ,
 3) prowadzi post powanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawno ci,
 4) nie przestrzega terminów okre lonych w ustawie,
 5) wyklucza wykonawc  z post powania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy okre laj cych przes anki

wykluczenia,
 6) odrzuca ofert  z naruszeniem przepisów ustawy okre laj cych przes anki odrzucenia oferty,
 7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy
- je eli naruszenie to ma wp yw na wynik post powania o udzielenie zamówienia.

Art. 201. 1. Wysoko  kary pieni nej, o której mowa w art. 200, ustala si  w zale no ci od warto ci zamówienia.
2. Je eli warto  zamówienia:

 1) jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - kara pieni na wynosi 3.000 z ;
 2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest mniejsza ni

10.000.000 euro dla dostaw lub us ug oraz 20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieni na wynosi 30.000 z ;
 3) jest równa lub przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 10.000.000 euro dla dostaw lub us ug oraz 20.000.000

euro dla robót budowlanych - kara pieni na wynosi 150.000 z otych.
Art. 202. 1. Kar  pieni  nak ada Prezes Urz du w drodze decyzji administracyjnej.
1a.  Prezes Urz du nie nak ada kary pieni nej, je eli w zwi zku z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub s d na yli

kar  finansow .
2. Decyzji o na eniu kary pieni nej nie mo na nada  klauzuli natychmiastowej wykonalno ci.
Art. 203. 1. rodki z kary pieni nej stanowi  dochód bud etu pa stwa.
2. Kary pieni ne podlegaj ci gni ciu w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie

egzekucji obowi zków o charakterze pieni nym.

DZIA  VIII Zmiany w przepisach obowi zuj cych
Art. 204. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i po nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.

969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029) w art. 10w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wyboru organizatora kszta cenia prowadz cego specjalizacj  finansowan  ze rodków publicznych dokonuje mini-

ster w ciwy do spraw zdrowia, stosuj c przepisy o zamówieniach publicznych.".
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Art. 205. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z pó n.
zm.8)) w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wy onienie zarz dcy lub przedsi biorcy, o których mowa w ust. 1, nast puje na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych.".

Art. 206. W ustawie z dnia 4 wrze nia 1997 r. o dzia ach administracji rz dowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr
162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864) wprowadza si  nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).

Art. 207. W ustawie z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze  spo ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pó n.
zm.9)) wprowadza si  nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).

Art. 208. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pó n. zm.10))
wprowadza si  nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).

Art. 209. W ustawie z dnia 10 wrze nia 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwi zku z
umowami dostaw na potrzeby obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z pó n. zm.11)) w art. 9 ust. 1a
otrzymuje brzmienie:

"1a. Je eli z ona oferta offsetowa nie spe nia wymaga  okre lonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, minister w ciwy do spraw gospodarki mo e da  jej uzupe nienia, okre laj c termin i zakres tego
uzupe nienia. Je eli oferta nie zostanie uzupe niona w terminie, minister w ciwy do spraw gospodarki zawiadamia
prowadz cego post powanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczno ci okre lonych w art. 24
ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) i przekazuje stosown  dokumentacj .".

Art. 210. W ustawie z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemys owego potencja u obronnego i
modernizacji technicznej Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z pó n. zm.12))  w  art.  16  pkt  4
otrzymuje brzmienie:

"4) przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).".

Art. 211. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, z pó n. zm.13)) wprowadza si  nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).

Art. 212. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) w art.
41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spó dzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych.".
Art. 213. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) w art. 16 ust.

2 otrzymuje brzmienie:
"2. Do przetargu na eksport skrobi z dop at  nie stosuje si  przepisów o zamówieniach publicznych.".
Art. 214. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si  Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z pó n. zm.14)) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:

"1) mog  by  zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje si  przepisu art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr
166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),".

Art. 215.  W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó n. zm.15)) w art.
213 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, na okres od 5 do
8 lat.".

Art. 216. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta ej stopie
procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wyboru banków nie maj  zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.".
Art. 217. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U.

Nr 45, poz. 391, z pó n. zm.16)) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przy zawieraniu umów o udzielanie wiadcze  zdrowotnych stosuje si  odpowiednio art. 29 i 30 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).".
Art. 218. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap aty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323)

w art. 3 wprowadza si  nast puj ce zmiany:
 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177);";
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 2) uchyla si  pkt 4.
Art. 219. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz.

1750) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Koszty realizacji zada  WSI, w zakresie których - ze wzgl du na wy czenie ich jawno ci - nie mog  by  stosowane

przepisy o finansach publicznych, przepisy o rachunkowo ci oraz przepisy o zamówieniach publicznych, s  finan-
sowane z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego WSI.".

DZIA  IX Przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 220. 1. Do post powa  o udzielenie zamówienia wszcz tych przed dniem wej cia w ycie ustawy oraz post powa

odwo awczych i kontroli, które ich dotycz , stosuje si  przepisy dotychczasowe.
2. Do umów w sprawach zamówie  publicznych zawartych przed dniem wej cia w ycie ustawy stosuje si  przepisy do-

tychczasowe.
Art. 221. 1. W terminie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy Prezes Rady Ministrów og osi konkurs, o którym mowa

w art. 153 ust. 1.
2. Do czasu powo ania Prezesa Urz du wy onionego w drodze konkursu obowi zki Prezesa Urz du pe ni Prezes Urz du

powo any na dotychczasowych zasadach.
Art. 222. W terminie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy Prezes Rady Ministrów powo a Rad , o której mowa w art.

157 ust. 1.
Art. 223. 1. Przez okres 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy odwo ania rozpoznaj  arbitrzy wpisani na list  arbitrów

prowadzon  przez Prezesa Urz du przed dniem wej cia w ycie ustawy.
2. Lista arbitrów, o której mowa w ust. 1, traci moc po up ywie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.
Art. 224. Prezes Urz du wpisuje na list  arbitrów na pierwsz  kadencj  osoby, o których mowa w art. 173 ust. 2, z tym e

kadencja osób, które zda y egzamin z liczb  punktów ni sz  od po owy limitu osób, które zostan  wpisane na list  arbitrów,
trwa 3 lata.

Art. 225. Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr
113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591).

Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25
ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
zachowuj  moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33 ust. 3, art.
96 ust. 5, art. 152 ust. 4 i art. 193 ustawy, nie d ej jednak ni  przez 9 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.

Art. 227. Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 21 dni od dnia og oszenia, z wyj tkiem:
 1) art. 13 w zakresie dotycz cym przekazywania wst pnego og oszenia informacyjnego Urz dowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich,
 2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3,
 3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotycz cym przekazywania og oszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Europejskich,
 4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotycz cym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa

Urz du, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,
 5) art. 128 w zakresie dotycz cym przekazywania okresowego og oszenia informacyjnego Urz dowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich,
 6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,
 7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotycz cym niedope nienia obowi zku przekazania og oszenia o zamówieniu Urz dowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
 8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu za-

mówie ,
 9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178
- które wchodz  w ycie z dniem 1 maja 2004 r.
______
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz.

2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr

127, poz. 880 i Nr 191, poz. 1373.
3) Wymienione rozporz dzenie zosta o zmienione rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniaj cym rozporz dzenie
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(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 0001-0270).
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr

30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991
r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z
1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001
r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005
r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i
Nr 181, poz. 1287.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z
2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr
199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240,
poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz.
1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr
199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234,
z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988
r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz.
752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999
r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr
122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368
i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz.
1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130,
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz.
891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz.
2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz.
1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr
50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181,
poz. 1287 i Nr 192, poz. 1378.

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

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

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611
i Nr 189, poz. 1851.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz.
676 i Nr 81, poz. 733.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240,
poz. 2053.

13) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731 oraz z 2003 r. Nr 180,
poz. 1759.

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

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


