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CZ¢Âå PIERWSZA

WPROWADZENIE. 
ZASADY OGÓLNE DOTYCZÑCE PUBLIKACJI
OG¸OSZE¡

1.1. FUNKCJE OG¸OSZE¡

Szybki, tani i skuteczny dost´p do informacji o potencjalnym zamówieniu jest
jednà z podstawowych gwarancji jawnoÊci i przejrzystoÊci systemu zamówieƒ
publicznych, wspomagajàcà efektywnà realizacj´ zasady równego traktowania
wszystkich uczestników post´powania. Jego waga wynika z potrzeby zapewnienia
równych szans wszystkim przedsi´biorcom ju˝ od samego poczàtku post´powa-
nia. Prawid∏owa forma poinformowania o zamiarze udzielenia zamówienia nie
tylko zapewnia dotarcie tej wiadomoÊci do wszystkich zainteresowanych, ale jed-
noczeÊnie gwarantuje im ten sam czas na przygotowanie oferty i dokumentacji
zwiàzanej z uczestnictwem w post´powaniu o udzielenie zamówienia. Z tych te˝
powodów og∏aszanie o wszcz´ciu post´powania jest zasadà w prawie wspólnoto-
wym. Sytuacje, w których zamawiajàcy zwolnieni sà z tego obowiàzku, wià˝à si´
nie tylko z dopuszczalnoÊcià stosowania procedur o charakterze negocjacyjnym –
co do zasady tego rodzaju post´powania równie˝ sà poprzedzane og∏oszeniem –
ale przede wszystkim z zaistnieniem takich okolicznoÊci, w których podanie infor-
macji do publicznej wiadomoÊci nie jest mo˝liwe lub nie ma praktycznie ˝adnego
wp∏ywu na liczb´ potencjalnych uczestników post´powania.

Mimo gwarancji zawartych w prawie wspólnotowym publikacja og∏oszeƒ na po-
ziomie europejskim nie stanowi przyk∏adu prawid∏owego stosowania zasad okre-
Êlonych we w∏aÊciwych dyrektywach. Najcz´stszym zarzutem stawianym zamawia-
jàcym jest bezpodstawne odstàpienie od obowiàzku przes∏ania og∏oszenia do
Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej. Ponadto, analizujàc szczegó∏owo pu-
blikowane og∏oszenia o zamówieniach, mo˝na stwierdziç, ˝e wiele z nich pomija te
elementy, które majà charakter obligatoryjnych. Niektóre z przesy∏anych og∏oszeƒ
nie podajà wartoÊci zamówienia, a oko∏o 30% wszystkich publikacji nie okreÊla
kryterium, wed∏ug którego zamawiajàcy ma zamiar wybraç ofert´ i przyznaç za-
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mówienie. Komisja Europejska w swojej Zielonej Ksi´dze zatytu∏owanej „Zamó-
wienia publiczne w Unii Europejskiej. W poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, opublikowa-
nej w 1996 r., wskaza∏a, i˝ niektóre elementy okreÊlone we wzorcowych og∏osze-
niach nie sà w ogóle uwzgl´dniane przez zamawiajàcych przy formu∏owaniu
informacji o wszcz´ciu post´powania. Tymczasem, zgodnie z zasadà przejrzystoÊci,
publikowane og∏oszenia powinny zawieraç pe∏ne dane, albowiem podanie informa-
cji w niew∏aÊciwy sposób uniemo˝liwia skutecznà konkurencj´. Komisja Europej-
ska ustali∏a ponadto, ˝e obowiàzek publikowania og∏oszeƒ informacyjnych
(wst´pnych i okresowych) jest w zasadzie ignorowany we wszystkich paƒstwach
cz∏onkowskich. Zadania og∏oszeƒ informacyjnych nie sà realizowane i wykonawcy
nie majà pe∏nej mo˝liwoÊci wczeÊniejszego poznania planów zamawiajàcych i pod-
j´cia stosownych dzia∏aƒ organizacyjnych w celu przygotowania przysz∏ej oferty. 

Naruszenie obowiàzków publikacyjnych sta∏o si´ wielokrotnie podstawà do
wszcz´cia post´powaƒ przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci, który stwierdza∏
nast´pnie naruszenie prawa wspólnotowego w drodze niedotrzymania przez zama-
wiajàcych obowiàzku prawid∏owej publikacji og∏oszenia wszczynajàcego post´po-
wanie w przedmiocie udzielenia zamówienia. Przyk∏adem mo˝e byç sprawa Komi-
sja Wspólnot Europejskich v. Holandii (C-359/93, orzeczenie z 24 stycznia 1995 r.,
Reports of Cases 1995, s. I-1071), w której Trybuna∏ orzek∏ o naruszeniu prawa
wspólnotowego poprzez zaniechanie umieszczenia wymaganych informacji
w og∏oszeniu o zamówieniu. Organizator post´powania nie opublikowa∏ danych
dotyczàcych osoby upowa˝nionej do obecnoÊci podczas otwarcia ofert, nie okreÊli∏
te˝ daty ani miejsca otwarcia ofert. Przekazanie przedmiotowych informacji, w wy-
padku przeprowadzania przetargu otwartego (nieograniczonego), jest jednym
z koniecznych i bezwarunkowych wymogów przewidzianych przez dyrektyw´ dla
zapewnienia potencjalnym wykonawcom mo˝liwoÊci zapoznania si´ z propozycja-
mi konkurentów oraz sprawdzenia, czy ich oferty spe∏niajà wymienione w doku-
mentach przetargowych wymagania. W przypadku, gdy otwarcie ofert mia∏oby
nastàpiç publicznie, brak informacji sprawia∏, ˝e nie istnia∏a ˝adna realna szansa
uczestnictwa, skoro nie zosta∏a podana data ani miejsce otwarcia ofert.

Innym przyk∏adem naruszenia prawa wspólnotowego jest cz´Êciowe ogranicze-
nie kr´gu potencjalnych uczestników post´powania o udzielenie zamówienia w wy-
niku zaniechania publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej
i poprzestania na umieszczeniu og∏oszenia jedynie w organie publikacyjnym na
terenie jednego paƒstwa cz∏onkowskiego. W opisanym przypadku potencjalni
oferenci z innych paƒstw cz∏onkowskich zostajà pozbawieni realnej szansy na
powzi´cie informacji o zamówieniu i z∏o˝enie oferty. Taka sytuacja mia∏a miejsce
np. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. Hiszpanii (orzeczenie z 18 marca
1993 r., C-24/91, ECR 1992, s. I-1989). W∏adze Uniwersytetu w Madrycie og∏osi∏y
przetarg na remont i rozbudow´ dwóch wydzia∏ów uczelni. Og∏oszenie o zamówie-
niu i zaproszenie do sk∏adania ofert ukaza∏o si´ jedynie w czterech gazetach hisz-
paƒskich. W∏adze uniwersyteckie zaniecha∏y przes∏ania og∏oszenia do Dziennika
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Urz´dowego Unii Europejskiej, uzasadniajàc swojà decyzj´ brakiem czasu i pilnà
potrzebà udzielenia zamówienia – prace remontowe powinny zostaç zakoƒczone
przed rozpocz´ciem nowego roku akademickiego. Z og∏oszenia o zamówieniu
mo˝na bowiem, zgodnie z dyrektywà, zrezygnowaç w obliczu nag∏ych, niespodzie-
wanych wypadków, które powodujà, ˝e wyznaczone terminy nie mogà byç dotrzy-
mane. W trakcie post´powania przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci ustalono,
i˝ Êrodki na remont wydzia∏ów zosta∏y przyznane uczelni ju˝ w styczniu, a na pod-
stawie dokumentacji technicznej i opinii architektów Komisja Europejska udowod-
ni∏a, ˝e prace mog∏y byç zakoƒczone w ciàgu siedmiu i pó∏ miesiàca od og∏oszenia
o zamówieniu. Trybuna∏ SprawiedliwoÊci orzek∏ w przedstawionej sprawie o braku
przes∏anek usprawiedliwiajàcych decyzj´ o zaniechaniu publikacji og∏oszenia
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Zdaniem Trybuna∏u w∏adze Uniwer-
sytetu mog∏y og∏osiç przetarg zgodnie z takà procedurà, która pozwoli∏aby im
zdà˝yç z pracami przed rozpocz´ciem roku akademickiego.

Naruszenie prawa wspólnotowego mo˝e nastàpiç równie˝ w wyniku dzia∏ania
lub zaniechania samego paƒstwa cz∏onkowskiego, a nie tylko wskutek b∏´dnych
decyzji zamawiajàcych. Zasady udzielania zamówieƒ publicznych oraz obowiàzki
publikacyjne okreÊlane sà we wspólnotowych aktach prawa pochodnego, nazwa-
nych dyrektywami. Obecnie obowiàzujàce akty prawa wspólnotowego obejmujà
przede wszystkim: 
• dyrektyw´ 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.

w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty
budowlane, dostawy i us∏ugi (DzUUE, L 134/114),

• dyrektyw´ 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych
(DzUUE, L 134/1),

• rozporzàdzenie Komisji WE nr 2083/2005 z 19 grudnia 2005 r. zmieniajàce
dyrektywy 2004/17 i 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówieƒ publicz-
nych (DzUUE, L 333/28),

• dyrektyw´ Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszàcych si´ do sto-
sowania procedur odwo∏awczych w zakresie udzielania zamówieƒ publicznych
na dostawy i roboty budowlane (DzUWE, L 295/89),

• dyrektyw´ Rady 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r. koordynujàcà przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne odnoszàce si´ do stosowania przepisów
wspólnotowych w procedurach zamówieƒ publicznych podmiotów dzia∏ajà-
cych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomuni-
kacji (DzUWE, L 76/92).
Postanowienia dyrektyw skierowane sà do paƒstw cz∏onkowskich i zobowiàzu-

jà je do podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu prawid∏owà implementacj´ przyj´tego
aktu prawnego. Paƒstwa cz∏onkowskie zapewniajà efektywne stosowanie przepi-
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sów dyrektyw w drodze uchwalenia stosownych aktów prawa krajowego i poprzez
gwarancj´ prawid∏owej praktyki wprowadzania ich w ˝ycie. Wielokrotnie zdarza-
jà si´ jednak sytuacje, w których paƒstwa cz∏onkowskie dokonujà nieprawid∏owej
implementacji dyrektyw lub nawet nie podejmujà próby ich wdro˝enia. Przyk∏a-
dem mo˝e byç sprawa skierowana przez Komisj´ Europejskà przeciwko Hiszpa-
nii (orzeczenie z 3 maja 1994 r., C-328/92, ECR 1994, s. I-1569). Trybuna∏ Spra-
wiedliwoÊci stwierdzi∏ w niej naruszenie prawa wspólnotowego poprzez wydanie
aktu prawnego zawierajàcego postanowienia sprzeczne z treÊcià dyrektywy. Hisz-
paƒska ustawa o ubezpieczeniach spo∏ecznych zobowiàzywa∏a okreÊlonà katego-
ri´ zamawiajàcych do przyznawania zamówieƒ na dostawy produktów farmaceu-
tycznych w drodze indywidualnych negocjacji z wybranym dostawcà. Taka bezpo-
Êrednia forma przyznawania kontraktów nie wymaga∏a publikacji w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej (DzUUE). Trybuna∏ SprawiedliwoÊci uzna∏, i˝ za-
sada równego traktowania zosta∏a w tym przypadku naruszona podwójnie: po
pierwsze – poprzez eliminacj´ potencjalnych oferentów spowodowanà brakiem
informacji, po drugie – poprzez zawarcie umowy bez przeprowadzenia przetargu
otwartego lub ograniczonego. Hiszpania w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdzi-
∏a, ˝e dyrektywa koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ publicznych nie
obejmowa∏a swoim zasi´giem kontraktów na dostaw´ produktów farmaceutycz-
nych i w jej opinii wynika∏o to z faktu obj´cia rynku farmaceutyków odr´bnà re-
gulacjà wspólnotowà – zw∏aszcza obowiàzujàcà wówczas dyrektywà 89/105. Trybu-
na∏ SprawiedliwoÊci nie zgodzi∏ si´ jednak z argumentami przedstawionymi przez
stron´ hiszpaƒskà. W Êwietle zasad prawa wspólnotowego ˝adne paƒstwo cz∏on-
kowskie nie mo˝e samodzielnie ustalaç wyjàtków od zakresu przedmiotowego
stosowania dyrektywy. W przypadku gdy dyrektywa koordynujàca procedury
udzielania zamówieƒ publicznych nie zawiera∏a postanowienia wy∏àczajàcego z jej
zakresu kontrakty na dostaw´ produktów farmaceutycznych, to zamówienia takie
powinny byç przyznawane zgodnie z okreÊlonymi w niej regu∏ami. Dopuszczalne
odst´pstwa od stosowania dyrektywy mogà nastàpiç jedynie w enumeratywnie
wyszczególnionych wypadkach, a okreÊlone w ten sposób wyjàtki nie mogà byç in-
terpretowane rozszerzajàco.

1.2. ZASADY OGÓLNE DOTYCZÑCE OG¸OSZE¡

Og∏oszenia dotyczàce zamówieƒ publicznych, okreÊlone w ustawie Pzp, prze-
kazywane sà Prezesowi UZP oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu-
ropejskich (UOPWE). Zamawiajàcy dokonujàcy przekazania w∏aÊciwego og∏o-
szenia korzystajà z dwóch rodzajów formularzy:

a) „krajowych” – okreÊlonych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi
Urz´du Zamówieƒ Publicznych, wydanym na podstawie delegacji art. 11
ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 24 maja 2006 r., nr 87, poz. 609),
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b) „wspólnotowych” – okreÊlonych w rozporzàdzeniu Komisji Europejskiej
nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcym standardowe formularze do
publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych zgodnie
z dyrektywami 2004/17 i 2004/18.

Podzia∏ formularzy na „krajowe” i „wspólnotowe” jest wynikiem przyj´tej
przez polskiego ustawodawc´ koncepcji implementacji obowiàzujàcych dyrektyw
prawa wspólnotowego 2004/17 i 2004/18 koordynujàcych procedury udzielania
zamówieƒ publicznych. Przepisy przedmiotowych dyrektyw zobowiàzujà Polsk´
do wprowadzenia przepisów krajowych gwarantujàcych przestrzeganie zawartych
w nich zasad udzielania zamówieƒ publicznych, w tym regu∏ dotyczàcych publika-
cji og∏oszeƒ. W zwiàzku z tym, ˝e przepisy dyrektyw nie obejmujà swoim zakre-
sem przedmiotowym wszystkich zamówieƒ, a jedynie te, których wartoÊç przekra-
cza okreÊlone w nich progi kwotowe – krajowy ustawodawca ma mo˝noÊç zró˝ni-
cowania zasad udzielania zamówieƒ i podzia∏u ich na dwie grupy:

a) zamówienia „wspólnotowe”, których wartoÊç przekracza progi kwotowe okre-
Êlone w dyrektywach, i które muszà byç publikowane w DzUUE,

b) zamówienia „krajowe”, które z uwagi na ni˝szà wartoÊç nie podlegajà
obowiàzkowi publikacji w DzUUE, a sà przekazywane do publikacji w Biule-
tynie Zamówieƒ Publicznych (zamówienia pomi´dzy 60 000 euro a progami
UE) bàdê og∏aszane w portalu UZP (zamówienia poni˝ej 60 000 euro).

Zamawiajàcy powinni jednak pami´taç, ˝e udzielanie zamówieƒ „krajo-
wych”, mimo i˝ zwalnia ich z obowiàzku w zakresie publikacji og∏oszeƒ
w DzUUE, nie uzasadnia odstàpienia od przestrzegania innych przepisów
prawa wspólnotowego zawartych przede wszystkim w Traktacie ustanawia-
jàcym Wspólnot´ Europejskà, a dotyczàcych zasad przeprowadzania
post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego respektujàcych zakaz
dyskryminacji, post´powanie zgodne z uczciwà konkurencjà, uprawnienia
wynikajàce ze swobodnego przep∏ywu towarów i us∏ug oraz prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Zamówienia „wspólnotowe”, które podlegajà obowiàzkowi publikacji
w DzUUE, zosta∏y okreÊlone w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19
maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów, od których jest
uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, wydanym na podstawie delegacji z art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp (Dz. U. z 24 maja 2006 r., nr 87, poz. 604). Kwoty, podane w niniejszym
rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç jako „kwoty progowe UE” i w ten sposób b´dà
powo∏ywane w dalszej cz´Êci publikacji. 
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• Zamawiajàcy z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych (z wyjàtkiem paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, jednostek
badawczo-rozwojowych, paƒstwowych instytucji kultury oraz podsektora sa-
morzàdowego) oraz zamawiajàcy b´dàcy innymi paƒstwowymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej sà obowiàzani do
przekazywania UOPWE og∏oszeƒ dotyczàcych:
° zamówieƒ na dostawy lub us∏ugi, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekra-

cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 137 000 euro,
° zamówieƒ na roboty budowlane, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekracza

wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 278 000 euro,
° konkursów, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych

równowartoÊç kwoty 137 000 euro.
• Pozostali zamawiajàcy nieuj´ci w grupie z punktu 1) sà obowiàzani do prze-

kazywania UOPWE og∏oszeƒ dotyczàcych:
° zamówieƒ na dostawy lub us∏ugi, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekra-

cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 211 000 euro,
° zamówieƒ na roboty budowlane, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekracza

wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 278 000 euro,
° konkursów, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych

równowartoÊç kwoty 211 000 euro.
• Zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ sektorowych sà obowiàzani do przekazy-

wania UOPWE og∏oszeƒ dotyczàcych:
° zamówieƒ na dostawy lub us∏ugi, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekra-

cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 422 000 euro,
° zamówieƒ na roboty budowlane, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekracza

wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 278 000 euro,
° konkursów, jeÊli ich wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych

równowartoÊç kwoty 422 000 euro.

Wskazane w rozporzàdzeniu progi kwotowe odzwierciedlajà zakres przedmio-
towy obu dyrektyw koordynujàcych procedury udzielania zamówieƒ publicznych,
okreÊlony w art. 7 i 67 dyrektywy 2004/18 oraz art. 16 i 61 dyrektywy 2004/17. 

Warto zwróciç uwag´, ˝e progi kwotowe okreÊlone w dyrektywach 2004/18
i 2004/17 oraz w implementujàcym je rozporzàdzeniu Prezesa Rady Mini-
strów z 19 maja 2006 r. nie majà charakteru sta∏ego i podlegajà weryfikacji.
Aktualnie wskazane kwoty zosta∏y przyj´te w oparciu o rozporzàdzenie
Komisji Europejskiej nr 2083/2005 z 19 grudnia 2005 r. (DzUUE L 333/28).
Komisja ma obowiàzek weryfikacji progów kwotowych co dwa lata, tak by
wskazane w dyrektywach kwoty odpowiada∏y zobowiàzaniom paƒstw cz∏on-
kowskich wynikajàcym z zawartego Porozumienia w sprawie Zamówieƒ
Rzàdowych (tzw. GPA), które stosuje do obliczania progów kwotowych
jednostk´ rozliczeniowà SDR. 
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Kurs z∏otego w stosunku do euro, stosowany do przeliczenia wartoÊci
zamówieƒ i konkursów okreÊlonych w ustawie Pzp i rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie delegacji z art. 11 ust.
8 ustawy Pzp, zosta∏ aktualnie okreÊlony w rozporzàdzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 22 maja 2006 r. (Dz. U. z 24 maja 2006 r., nr 87, poz. 610)
i wynosi obecnie 4,3870.

Og∏oszenia przekazywane Prezesowi UZP publikowane sà zgodnie z przepi-
sami ustawy Pzp w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych w terminie 10 dni od dnia
dor´czenia formularza og∏oszenia do UZP. W praktyce, w przypadku gdy
og∏oszenie zostanie przekazane drogà elektronicznà (za pomocà formularzy
dost´pnych na stronie internetowej UZP), publikacja og∏oszenia nast´puje
w ciàgu szeÊciu dni roboczych.

Og∏oszenia, które sà przekazywane UOPWE, podlegajà publikacji w Dzien-
niku Urz´dowym Unii Europejskiej w sekcji S oraz sà umieszczane w elektro-
nicznej bazie danych TED. Og∏oszenia przesy∏ane drogà elektronicznà sà publi-
kowane nie póêniej ni˝ w ciàgu pi´ciu dni od daty ich wys∏ania, natomiast og∏o-
szenia przesy∏ane w inny sposób podlegajà opublikowaniu zasadniczo nie póê-
niej, ni˝ w ciàgu 12 dni liczàc od daty ich wys∏ania.

1.3. FORMY PRZESY¸ANIA OG¸OSZE¡

I. OG¸OSZENIA PRZEKAZYWANE PREZESOWI UZP

Zamawiajàcy zobowiàzani do przekazywania og∏oszeƒ Prezesowi UZP mogà
to uczyniç w nast´pujàcy sposób:

• pisemnie, za poÊrednictwem poczty, na adres: 
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa;

• faksem pod numer: (022) 45 87 700;
• drogà elektronicznà za pomocà formularza umieszczonego na stronie interne-

towej UZP – www.uzp.gov.pl.

W przypadku dynamicznego systemu zakupów zamawiajàcy jest obowià-
zany przekazywaç og∏oszenia zawsze drogà elektronicznà, za pomocà for-
mularza „krajowego” umieszczonego na stronie internetowej UZP.
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II. OG¸OSZENIA PRZEKAZYWANE URZ¢DOWI OFICJALNYCH
PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Zamawiajàcy zobowiàzani do przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich mogà to uczyniç w nast´pujàcy sposób:
• pisemnie, za poÊrednictwem poczty, na adres:

Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg;

• faksem pod numer: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623,
(+352) 29 29 42 670;

• drogà elektronicznà za pomocà formularza umieszczonego na stronie interne-
towej http://simap.europa.eu na adres e-mail mp-ojs@opoce.cec.eu.int;

• w wypadkach przewidzianych w ustawie zamawiajàcy przekazujà og∏oszenie
drogà elektronicznà, zgodnie z formà i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej http://simap.europa.eu, która zosta∏a wymieniona w Za∏àczni-
ku VIII do dyrektywy 2004/18 oraz w Za∏àczniku XX do dyrektywy 2004/17.

Za∏àcznik VIII do dyrektywy 2004/18 i Za∏àcznik XX do dyrektywy 2004/17
wskazujà stron´ internetowà http://simap.eu.int – w chwili obecnej strona
ta zmieni∏a swój adres URL na http://simap.europa.eu. 

Zamawiajàcy przekazujàcy og∏oszenia drogà elektronicznà powinni zwró-
ciç uwag´, czy nak∏adany na nich obowiàzek dotyczy „zwyk∏ego” przeka-
zania drogà elektronicznà formularza og∏oszenia jako za∏àcznika do
e-maila, czy te˝ ma byç to przekazanie og∏oszenia zgodnie z procedurami
wskazanymi na stronie http://simap.europa.eu, a zatem wymaga od nich
zarejestrowania si´ na stronie i wysy∏ania wype∏nionego formularza (art. 12
ust. 2 ustawy Pzp).
Obowiàzek stosowania procedur wskazanych na stronie http://simap.euro-
pa.eu przewidujà nast´pujàce przepisy: 
• art. 13 ust. 2 (wst´pne og∏oszenie informacyjne),
• art. 43 ust 2 (og∏oszenie o zamówieniu, w przypadku gdy zamawiajàcy

zamierza skróciç terminy sk∏adania ofert do 45 dni),
• art. 49 ust. 2 i 3 (og∏oszenie o zamówieniu, w przypadku gdy zamawia-

jàcy zamierza skróciç terminy sk∏adania wniosków do 30 dni, a w przy-
padku pilnej potrzeby do 10 dni),

• art. 128 ust. 9 (og∏oszenie o koncesji, w przypadku, gdy zamawiajàcy
jako minimalny termin sk∏adania wniosków przyjmuje 45 dni),

• art. 134 ust. 3 pkt 1 c (og∏oszenie o zamówieniu sektorowym, gdy zama-
wiajàcy jako minimalny termin sk∏adania wniosków przyjmuje 15 dni).
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W przypadku dynamicznego systemu zakupów zamawiajàcy jest obowiàza-
ny przekazywaç og∏oszenia zawsze drogà elektronicznà, za pomocà formu-
larza „wspólnotowego” umieszczonego na stronie http://simap.europa.eu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

• Wysy∏anie og∏oszeƒ zgodnie z procedurami przewidzianymi na stronie
http://simap.europa.eu pozwala na ich publikacj´ w DzUUE w ciàgu
pi´ciu dni od ich przekazania oraz na kontrol´ kodowania i zgodnoÊç
z dyrektywami 2004/17 i 2004/18,

• Zamawiajàcy mo˝e przes∏aç og∏oszenie:
° za pomocà formularzy online, korzystajàc z bezp∏atnej us∏ugi dost´p-

nej w witrynie SIMAP http://simap.europa.eu;
° korzystajàc z systemu „OJS eSenders” po z∏o˝eniu wniosku i przej-

Êciu procedury kwalifikacji;
• Koszt publikacji og∏oszenia w DzUUE w sekcji S ponoszà Wspólnoty

Europejskie, streszczenie og∏oszenia ukazuje si´ we wszystkich j´zykach
urz´dowych UE,

• Strona SIMAP oferuje równie˝ serwis pomocy, do którego mo˝na
kierowaç pytania dotyczàce technicznych aspektów projektu SIMAP
i po∏àczenia ze stronà.

III. KONSEKWENCJE WYBORU OKREÂLONEJ FORMY PRZEKAZANIA
OG¸OSZENIA

Forma przekazu Procedura Minimalne terminy sk∏adania ofert lub 
og∏oszenia wniosków
przekazanie przetarg minimalny termin sk∏adania ofert wynosi 
og∏oszenia UOPWE nieograniczony 45 dni od dnia przekazania og∏oszenia
drogà elektronicznà przetarg minimalny termin sk∏adania wniosków
po wype∏nieniu ograniczony o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu wynosi
formularza i zgodnie 30 dni od dnia przekazania og∏oszenia
z procedurà (w przypadku zaistnienia pilniej potrzeby
okreÊlonà na stronie b´dzie to termin 10 dni)
http://simap.europa.eu negocjacje

z og∏oszeniem minimalny termin sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu

dialog wynosi 30 dni od dnia przekazania og∏oszenia
konkurencyjny
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koncesja minimalny termin sk∏adania wniosków
na roboty o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
budowlane wynosi 45 dni od dnia przekazania og∏oszenia
og∏oszenie jest publikowane w DzUUE nie póêniej, ni˝
w ciàgu pi´ciu dni od daty wys∏ania

przekazanie przetarg minimalny termin sk∏adania ofert wynosi
og∏oszenia UOPWE nieograniczony 52 dni od dnia przekazania og∏oszenia
w inny sposób

przetarg minimalny termin sk∏adania wniosków
ograniczony o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu

wynosi 37 dni od dnia przekazania og∏oszenia
(w przypadku zaistnienia pilniej potrzeby
b´dzie to termin 15 dni)

negocjacje
z og∏oszeniem minimalny termin sk∏adania wniosków

o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu
dialog wynosi 37 dni od dnia przekazania og∏oszenia
konkurencyjny
koncesja minimalny termin do sk∏adania wniosków
na roboty o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
budowlane wynosi 52 dni od przekazania og∏oszenia 
og∏oszenie jest publikowane w DzUUE zasadniczo nie
póêniej, ni˝ w ciàgu 12 dni od daty wys∏ania

przekazanie koncesja minimalny termin do sk∏adania wniosków
og∏oszenia na roboty o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
Prezesowi UZP budowlane wynosi 45 dni od dnia przekazania og∏oszenia
drogà elektronicznà
po wype∏nieniu
formularza ze strony
internetowej UZP
przekazanie koncesja minimalny termin do sk∏adania wniosków
og∏oszenia Prezesowi na roboty o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
UZP w inny sposób budowlane wynosi 52 dni od dnia przekazania og∏oszenia

przekazanie zamówienie minimalny termin sk∏adania wniosków
og∏oszenia UOPWE sektorowe o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
drogà elektronicznà – przetarg wynosi 22 dni od dnia przekazania og∏oszenia
lub faksem ograniczony

lub negocjacje
z og∏oszeniem
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przekazanie zamówienie minimalny termin sk∏adania wniosków
og∏oszenia UOPWE sektorowe o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
drogà elektronicznà – przetarg wynosi 15 dni od dnia przekazania og∏oszenia
zgodnie z formà ograniczony
okreÊlonà na stronie lub negocjacje
http://simap.europa.eu z og∏oszeniem
przekazanie zamówienie minimalny termin sk∏adania wniosków
og∏oszenia UOPWE sektorowe o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
w inny sposób – przetarg wynosi 37 dni od dnia przekazania og∏oszenie

ograniczony
lub negocjacje
z og∏oszeniem

1.4. SPROSTOWANIE TREÂCI OPUBLIKOWANYCH OG¸OSZE¡

I. OG¸OSZENIA PRZEKAZYWANE PREZESOWI UZP

I. 1.   OG¸OSZENIE NIE ZAWIERA OBLIGATORYJNYCH INFORMACJI 

Prezes UZP ma uprawnienie do wezwania zamawiajàcego do sprostowania
og∏oszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, co zwiàzane
jest z koniecznoÊcià zachowania formalnej i zgodnej z przepisami poprawnoÊci
og∏oszeƒ. Prezes UZP wzywa do sprostowania, jeÊli og∏oszenie nie zawiera infor-
macji wymaganych przepisami ustawy Pzp i rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ, nie ma jednak kompetencji
do weryfikowania w tym zakresie poprawnoÊci merytorycznej og∏oszenia. Dlatego
zamawiajàcy mo˝e otrzymaç wezwanie do uzupe∏nienia obligatoryjnych elemen-
tów formularza (wskazania kryteriów oceny ofert, terminów sk∏adania ofert lub
wniosków, adresu itp.), ale nie mo˝e zostaç zobligowany do poprawienia b∏´dnie
lub sprzecznie z ustawà zastosowanych kryteriów. 

Sprostowanie przekazane Prezesowi UZP jest publikowane w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych w formie obwieszczenia w terminie 10 dni od dnia dor´-
czenia do UZP. 

I. 2.   OPUBLIKOWANE OG¸OSZENIE JEST NIEZGODNE Z OG¸OSZE-
NIEM PRZES¸ANYM DO PUBLIKACJI

W sytuacji, gdy og∏oszenie opublikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych
zawiera b∏´dy polegajàce na niezgodnoÊci z treÊcià og∏oszenia przekazanego
przez zamawiajàcego, Prezes UZP, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek og∏aszajà-
cego, niezw∏ocznie dokonuje sprostowania w formie obwieszczenia. Zamawiajàcy
nie mo˝e wnosiç o sprostowanie opublikowanego og∏oszenia w zakresie, w jakim
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jest ono zgodne z przes∏anym formularzem. JeÊli zatem zamawiajàcy podczas spo-
rzàdzania og∏oszenia pope∏ni b∏´dy merytoryczne, nie ma mo˝liwoÊci dokonania
poprawek w opublikowanym og∏oszeniu. 

II. OG¸OSZENIA PRZEKAZYWANE UOPWE

Je˝eli og∏oszenie opublikowane w DzUUE zawiera b∏´dy polegajàce na
niezgodnoÊci tego og∏oszenia z treÊcià og∏oszenia przekazanego do publikacji,
zamawiajàcy powinien niezw∏ocznie przes∏aç do UOPWE sprostowanie.

1.5. OG¸OSZENIA DOTYCZÑCE ZAMÓWIE¡ „KLASYCZNYCH”

1.5.1. WST¢PNE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH
ZAMÓWIENIACH

I. OBOWIÑZEK PUBLIKACJI

Zamawiajàcy powinien przekazaç do publikacji wst´pne og∏oszenie informa-
cyjne o planowanych w terminie nast´pnych 12 miesi´cy zamówieniach lub umo-
wach ramowych w nast´pujàcych przypadkach:
• gdy wartoÊç planowanych robót budowlanych jest równa lub przekracza wyra-

˝onà w z∏otych równowartoÊç kwot progowych UE, od której jest uzale˝niony
obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ UOPWE – zgodnie z rozporzàdzeniem
Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ
oraz konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏o-
szeƒ UOPWE, b´dzie to kwota 5 278 000 euro;

• gdy wartoÊç planowanych dostaw, zsumowana dla dostaw o wartoÊci równej
lub przekraczajàcej kwoty progowe UE, okreÊlone w rozporzàdzeniu Prezesa
Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz
konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ
UOPWE, w ramach danej grupy okreÊlonej w rozporzàdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólne-
go S∏ownika Zamówieƒ CPV, jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 750 000 euro; 

• gdy wartoÊç planowanych us∏ug, zsumowana dla us∏ug o wartoÊci równej lub
przekraczajàcej kwoty progowe UE, okreÊlone w rozporzàdzeniu Prezesa
Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz
konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ
UOPWE, w ramach kategorii 1–16, okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspól-
nego S∏ownika Zamówieƒ, jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 750 000 euro.
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W przypadku planowanych dostaw i us∏ug wysokoÊç kwot progowych UE wska-
zanych w przepisach rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. jest
uzale˝niona od rodzaju zamawiajàcego, zobowiàzanego do stosowania ustawy:
• zamawiajàcy nale˝àcy do sektora finansów publicznych (z wy∏àczeniem pod-

sektora samorzàdowego, paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, jednostek badawczo-
-rozwojowych, paƒstwowych instytucji kultury), a tak˝e b´dàcy innymi paƒ-
stwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej
sà zobowiàzani do przygotowania wst´pnego og∏oszenia informacyjnego
w przypadku gdy zsumowane dostawy lub us∏ugi, o wartoÊci równej lub prze-
kraczajàcej kwot´ 137 000 euro, b´dà mia∏y wartoÊç równà lub przekraczajàcà
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro;

• pozostali zamawiajàcy (m.in. jednostki samorzàdu terytorialnego, podmioty
prawa publicznego, jednostki badawczo-rozwojowe) sà zobligowani do prze-
kazania wst´pnego og∏oszenia informacyjnego w przypadku gdy zsumowane
dostawy lub us∏ugi, o wartoÊci równej lub przekraczajàcej kwot´ 211 000 euro,
b´dà mia∏y wartoÊç równà lub przekraczajàcà wyra˝onà w z∏otych równo-
wartoÊç kwoty 750 000 euro.

Zamawiajàcy zobowiàzani do przekazania wst´pnego og∏oszenia informacyj-
nego powinni to uczyniç:
• niezw∏ocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego, zgodnie

z obowiàzujàcymi zamawiajàcego przepisami, statutem lub umowà;
• raz w roku – w przypadku zamawiajàcych, którzy nie sporzàdzajà planu

finansowego.

II. WYJÑTKI OD OBOWIÑZKU PUBLIKACJI WST¢PNEGO
OG¸OSZENIA INFORMACYJNEGO

Zamawiajàcy nie majà obowiàzku og∏aszania o planowanych zamówieniach:
• w przypadku gdy przedmiotem zamówienia sà tzw. us∏ugi grupy B, okreÊlone

w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp:
° w zakresie ochrony osób i mienia, z wyjàtkiem zwiàzanych z konwojowa-

niem pieni´dzy i kosztownoÊci,
° socjalne,
° hotelarskie lub restauracyjne,
° transportu kolejowego,
° transportu morskiego lub ˝eglugi Êródlàdowej,
° prawnicze, rekrutacji lub pozyskiwania personelu,
° szkoleniowe lub edukacyjne,
° zdrowotne, 
° w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjàtkiem kablowej sieci radio-

wej i telefonicznej,
° detektywistyczne,
° zwiàzane bezpoÊrednio z prowadzeniem gospodarki leÊnej.
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• w sytuacji, gdy zamawiajàcy b´dzie udziela∏ planowane zamówienia w trybie
innym ni˝ przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og∏o-
szeniem lub dialog konkurencyjny.
W przypadku zamawiajàcych udzielajàcych zamówieƒ sektorowych publikacja

okresowych og∏oszeƒ informacyjnych ma zawsze charakter fakultatywny.

III. MIEJSCE PUBLIKACJI

Zamawiajàcy podaje do wiadomoÊci wst´pne og∏oszenie informacyjne w na-
st´pujàcy sposób:
• przekazujàc UOPWE wype∏niony formularz og∏oszenia 1-PL, stanowiàcy za∏àcz-

nik do rozporzàdzenia Komisji WE nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawia-
jàcego standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur udzie-
lania zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 204/18; og∏oszenie
jest publikowane w suplemencie S Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej;

• umieszczajàc og∏oszenie na w∏asnej stronie internetowej w miejscu wyodr´b-
nionym dla zamówieƒ, tzw. profilu nabywcy; umieszczenie og∏oszenia w profi-
lu nabywcy powinno byç poprzedzone przekazaniem UOPWE wype∏nionego
formularza og∏oszenia o profilu nabywcy 8-PL, stanowiàcego za∏àcznik do roz-
porzàdzenia Komisji WE nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcego
standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur udzielania
zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 204/18.

IV. KORZYÂCI Z PUBLIKACJI WST¢PNEGO OG¸OSZENIA
INFORMACYJNEGO
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przetarg nieograniczony
je˝eli informacja o zamówieniu zosta∏a
zawarta we wst´pnym og∏oszeniu infor-
macyjnym dotyczàcym zamówieƒ plano-
wanych w terminie 12 miesi´cy, przeka-
zanym UOPWE lub zamieszczonym
w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni
przed dniem przekazania og∏oszenia
o zamówieniu UOPWE

przetarg ograniczony
je˝eli informacja o zamówieniu zosta∏a
zawarta we wst´pnym og∏oszeniu infor-
macyjnym dotyczàcym zamówieƒ plano-
wanych w terminie 12 miesi´cy, przeka-
zanym UOPWE lub zamieszczonym
w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni
przed dniem przekazania og∏oszenia
o zamówieniu UOPWE

• skrócenie terminów sk∏adania ofert
w przypadku udzielania zamówieƒ, któ-
re z uwagi na swojà wartoÊç podlegajà
obowiàzkowi og∏aszania w UOPWE –
termin nie mo˝e byç krótszy ni˝ 36 dni

• zamawiajàcy ma jeszcze, w ka˝dym
przypadku, mo˝liwoÊç skrócenia tego
terminu o dalsze pi´ç dni

• skrócenie terminów sk∏adania ofert
w przypadku udzielania zamówieƒ,
które z uwagi na swojà wartoÊç podlega-
jà obowiàzkowi og∏aszania w UOPWE
– termin nie mo˝e byç krótszy ni˝ 36 dni 

• je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzie-
lenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e
wyznaczyç krótszy termin sk∏adania
ofert, nie mniej jednak ni˝ 10 dni



V. REGULACJE WSPÓLNOTOWE DOTYCZÑCE WST¢PNEGO OG¸O-
SZENIA INFORMACYJNEGO ZAWARTE W DYREKTYWIE 2004/18

Wst´pne og∏oszenia informacyjne majà na celu umo˝liwienie potencjalnym
wykonawcom uprzednie zapoznanie si´ z planami zamawiajàcych odnoÊnie do
przysz∏ych planowanych zamówieƒ i wyprzedzajàce podj´cie dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do przygotowania oferty. Publikacja wst´pnych og∏oszeƒ jest obowiàzkowa
jedynie w przypadku gdy zamawiajàcy korzystajà z mo˝liwoÊci skrócenia termi-
nów sk∏adania ofert. Ponadto zamawiajàcy publikujà og∏oszenie informacyjne
w sytuacji, gdy szacunkowa wartoÊç planowanych zamówieƒ przekracza okreÊlo-
ne progi kwotowe. Poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie mogà jednak zobowiàzaç
zamawiajàcych do publikacji og∏oszeƒ równie˝ w przypadku przekroczenia ni˝-
szych progów ni˝ przewidziane w dyrektywie 2004/18.

Za pomocà wst´pnego og∏oszenia zamawiajàcy podajà do wiadomoÊci:
° w odniesieniu do zamówieƒ na dostawy, szacunkowà ca∏kowità wartoÊç zamó-

wieƒ lub umów ramowych, w podziale na grupy produktów (w odniesieniu do
nomenklatury Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ), których zamierzajà udzieliç
w ciàgu nast´pnych 12 miesi´cy, gdy wspomniana szacunkowa wartoÊç jest
równa lub wi´ksza ni˝ 750 000 euro;

° w odniesieniu do zamówieƒ na us∏ugi, szacunkowà ca∏kowità wartoÊç zamó-
wieƒ lub umów ramowych w ka˝dej z kategorii us∏ug wymienionych w Za∏àcz-
niku II A, których zamierzajà udzieliç w ciàgu nast´pnych 12 miesi´cy, gdy
wspomniana szacunkowa wartoÊç jest równa lub wi´ksza ni˝ 750 000 euro;

° w odniesieniu do zamówieƒ na roboty budowlane, podstawowe cechy zamó-
wieƒ lub umów ramowych, których zamierzajà udzieliç, w przypadku gdy sza-
cunkowa wartoÊç jest równa lub wi´ksza ni˝ 5 278 000 euro.

Polska ustawa Pzp w zakresie dotyczàcym wst´pnych og∏oszeƒ informacyjnych
stanowi pe∏nà i prawid∏owà implementacj´ postanowieƒ dyrektywy 2004/18.

Og∏oszenie wst´pne jest tylko wyrazem zamiaru zamawiajàcego i jako takie
nie mo˝e stanowiç na przyk∏ad podstawy do roszczenia o wszcz´cie w∏aÊciwego
post´powania. Jego publikacja nie jest równie˝ warunkiem koniecznym publika-
cji og∏oszenia wszczynajàcego post´powanie o udzielenie zamówienia. Publikacja
og∏oszeƒ wst´pnych jest obowiàzkowa tylko w sytuacji, gdy zamawiajàcy korzysta
z mo˝liwoÊci skrócenia terminów sk∏adania ofert. Mimo ˝e dyrektywa nie przewi-
duje ˝adnych sankcji za brak publikacji og∏oszenia wst´pnego (gdy zamawiajàcy
by∏ do tego obowiàzany), jego brak stanowi naruszenie przepisów prawa wspólno-
towego i ka˝dorazowo mogà byç badane skutki, jakie uchybienie to mia∏o wp∏yw
na prawid∏owy tok post´powania w sprawie udzielenia zamówienia i ewentualne
naruszenie uprawnieƒ uczestników takiego post´powania. 

– 19 –



Artyku∏ 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp stanowi, i˝ umowa, której przedmiotem
jest zamówienie publiczne, jest niewa˝na, je˝eli og∏oszenie o zamówieniu
nie zosta∏o opublikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo
Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, chyba ˝e z przepisów ustawy nie
wynika obowiàzek publikacji og∏oszenia.

Ograniczenie obowiàzku publikacji og∏oszeƒ wst´pnych jedynie do sytuacji,
gdy zamawiajàcy chcà skorzystaç z mo˝liwoÊci skrócenia terminów, jest rezulta-
tem przyj´cia orzecznictwa Trybuna∏u SprawiedliwoÊci. W sprawie Komisja
Wspólnot Europejskich v. Francji (C-225/98, ECR, 2000, s. I-7445) Trybuna∏
SprawiedliwoÊci wskaza∏ jeszcze na gruncie poprzedniej dyrektywy 93/37 (wbrew
literalnemu brzmieniu jej przepisów), ˝e og∏oszenie wst´pne nie jest obowiàz-
kowe w przypadku ka˝dego zamówienia, a jedynie, wtedy gdy zamawiajàcy planu-
je skrócenie terminów sk∏adania ofert. 

Polska ustawa Pzp zobowiàzuje zamawiajàcych do publikacji wst´pnych
og∏oszeƒ informacyjnych nie tylko w sytuacji, gdy zamierzajà oni skorzystaç
z uprawnienia do skrócenia terminów sk∏adania ofert. Fakultatywna publi-
kacja og∏oszeƒ informacyjnych zosta∏a przewidziana dla okresowych og∏o-
szeƒ informacyjnych przekazywanych przez zamawiajàcych udzielajàcych
zamówieƒ sektorowych.

Wst´pne og∏oszenia informacyjne przesy∏ane sà Komisji Europejskiej lub pu-
blikowane przez samych zamawiajàcych na ich w∏asnych stronach internetowych,
w miejscach wyznaczonych dla zamówieƒ – okreÊlonych jako profile nabywcy.

W przypadku zamówieƒ na dostawy i us∏ugi zamawiajàcy powinni przes∏aç Ko-
misji Europejskiej lub sami opublikowaç w profilu nabywcy wst´pne og∏oszenie
informacyjne tak szybko, jak jest to mo˝liwe po rozpocz´ciu roku bud˝etowego.
W przypadku wst´pnych og∏oszeƒ informacyjnych dotyczàcych zamówieƒ na ro-
boty budowlane publikacja powinna nastàpiç najszybciej, jak to mo˝liwe po pod-
j´ciu decyzji zatwierdzajàcej plany zamówieƒ lub umów ramowych. Decyzja
zatwierdzajàca powinna byç podj´ta przez organy w∏aÊciwe do dysponowania
Êrodkami pieni´˝nymi, które b´dà stanowi∏y wynagrodzenie za realizacj´ zamó-
wienia. Termin publikacji og∏oszenia powinien liczyç si´ od momentu podj´cia
przedmiotowej decyzji. 

Obowiàzek publikacji wst´pnych og∏oszeƒ informacyjnych nie ma miejsca
w przypadku zastosowania przez zamawiajàcych procedur negocjacyjnych
bez uprzedniej publikacji og∏oszenia o zamówieniu. 
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Polska ustawa Pzp, zgodnie z prawem wspólnotowym, wy∏àcza obowiàzek
publikacji wst´pnego og∏oszenia informacyjnego w przypadku wyboru trybu
negocjacji bez og∏oszenia, zamówienia z wolnej r´ki i zapytania o cen´. Polscy
zamawiajàcy nie majà równie˝ obowiàzku publikacji og∏oszenia informacyjnego
odnoÊnie do zamówieƒ, których planujà udzieliç w trybie licytacji elektronicznej,
albowiem jest ona dopuszczalna tylko w przypadku tzw. zamówieƒ krajowych,
nieprzekraczajàcych progów kwotowych okreÊlonych w dyrektywach i rozporzà-
dzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r.

1.5.2. OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. OBOWIÑZEK PUBLIKACJI

Og∏oszenie o zamówieniu stanowi podstawowy rodzaj og∏oszenia wszczynajà-
cego konkretnà procedur´ zmierzajàcà do udzielenia zamówienia publicznego.
Zamawiajàcy sà zobligowani do publikacji og∏oszenia o zamówieniu, które stano-
wiç b´dzie pierwszà faz´ post´powania o udzielenie zamówienia.

Obowiàzek publikacji og∏oszenia, zgodnie z przepisami polskiej ustawy Pzp,
dotyczy nie tylko post´powaƒ majàcych na celu udzielanie zamówieƒ, ale tak˝e
przeprowadzenia konkursu oraz ustanowienia procedur, w ramach których
w przysz∏oÊci b´dà udzielane zamówienia (umowa ramowa oraz dynamiczny sys-
tem zakupów). Obowiàzek ten powstaje w odniesieniu do:
• przetargu nieograniczonego,
• przetargu ograniczonego,
• negocjacji z og∏oszeniem,
• dialogu konkurencyjnego,
• licytacji elektronicznej,
• umowy ramowej,
• dynamicznego systemu zakupów.

Formularz og∏oszenia 2-PL, stanowiàcy Za∏àcznik II do rozporzàdzenia Komi-
sji Europejskiej nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcego standardowe
formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych
zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 2004/18, powinien byç wype∏niony przez zama-
wiajàcego i przes∏any do UOPWE w przypadku udzielania zamówieƒ, których
wartoÊç wyra˝ona w z∏otówkach jest równa lub przekracza kwoty progowe wymie-
nione w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot
wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek prze-
kazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(kwoty progowe UE), a zamawiajàcy udziela zamówienia w nast´pujàcych trybach:
• przetargu nieograniczonego,
• przetargu ograniczonego,
• negocjacji z og∏oszeniem,
• dialogu konkurencyjnego.
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Zamawiajàcy, który zamierza utworzyç dynamiczny system zakupów, infor-
muje o tym równie˝ w formularzu 2-PL, jednak udzielajàc poszczególnych
zamówieƒ, obj´tych takim systemem, jest obowiàzany do publikacji uprosz-
czonego og∏oszenia o zamówieniu w dynamicznym systemie zakupów,
które stanowi formularz 9-PL.

II. WYJÑTKI OD OBOWIÑZKU PUBLIKACJI OG¸OSZENIA
O ZAMÓWIENIU

Zamawiajàcy nie publikujà og∏oszenia o zamówieniu w przypadkach kiedy sà
uprawnieni do stosowania nast´pujàcych trybów udzielania zamówieƒ:
• negocjacje bez og∏oszenia (przes∏anki stosowania trybu zosta∏y okreÊlone

w art. 62 ustawy Pzp),
• zamówienie z wolnej r´ki (przes∏anki uprawniajàce do zastosowania takiego

trybu zosta∏y okreÊlone w art. 67 ustawy Pzp),
• zapytanie o cen´ (przes∏anki stosowania zapytania o cen´ zosta∏y uj´te

w art. 70 ustawy Pzp).

III. MIEJSCE PUBLIKACJI OG¸OSZENIA O ZAMÓWIENIU

W przypadku zamówieƒ o wartoÊci poni˝ej 60 000 euro udzielanych w trybie
przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem zama-
wiajàcy obowiàzkowo umieszcza og∏oszenie:
• na stronie portalu internetowego Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz
• na w∏asnej stronie internetowej, oraz
• w siedzibie zamawiajàcego, w miejscu publicznie dost´pnym – jeÊli zamawia-

jàcy nie posiada w∏asnej strony internetowej.
W przypadku wyboru trybu licytacji elektronicznej zamawiajàcy zamieszcza

og∏oszenie na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej, na której
b´dzie prowadzona licytacja elektroniczna.

Zamawiajàcy mo˝e równie˝ umieÊciç og∏oszenie w innym miejscu: dzienniku,
prasie ogólnokrajowej lub lokalnej – jeÊli uzna to za zasadne.

W opisanym przypadku nie stosuje si´ przepisów ustawy Pzp dotyczàcych
obowiàzku publikacji og∏oszeƒ w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych oraz
ogólnych terminów sk∏adania wniosków i ofert.
Zamawiajàcy jest obowiàzany jedynie do wskazania w og∏oszeniu: przed-
miotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, terminu i miejsca sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu oraz terminu
sk∏adania ofert. 
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Je˝eli wartoÊç udzielanego zamówienia przekracza równowartoÊç w z∏otych
kwoty 60 000 euro, a równoczeÊnie jest ni˝sza od kwot progowych UE, zamawia-
jàcy umieszcza og∏oszenie o zamówieniu:
• w swojej siedzibie w miejscu publicznie dost´pnym oraz
• na stronie internetowej, oraz
• w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, a tak˝e fakultatywnie
• w innym miejscu: dzienniku, prasie ogólnokrajowej lub lokalnej, a tak-

˝e w DzUUE – jeÊli zamawiajàcy uzna to za zasadne,
• w przypadku wyboru trybu licytacji elektronicznej – obowiàzkowo na stronie

internetowej zamawiajàcego oraz na stronie internetowej, na której b´dzie
prowadzona licytacja elektroniczna.

W przypadkach gdy wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza rów-
nowartoÊç w z∏otych kwot progowych UE, zamawiajàcy umieszczajà og∏oszenie
o zamówieniu:
• w siedzibie zamawiajàcego w miejscu publicznie dost´pnym oraz
• na stronie internetowej, je˝eli takà posiada, oraz
• w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, a tak˝e
• w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim obowiàzkowo, w przypad-

ku gdy równowartoÊç zamówienia w z∏otówkach przekracza nast´pujàce kwoty:
° dla dostaw i us∏ug 10 000 000 euro,
° dla robót budowlanych 20 000 000 euro.

Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot
wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek prze-
kazywania og∏oszeƒ UOPWE, wymienia nast´pujàce kwoty progowe UE:
• w przypadku zamówieƒ publicznych na dostawy i us∏ugi oraz konkursów organi-

zowanych przez zamawiajàcych z sektora finansów publicznych (z wy∏àczeniem
paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, jednostek badawczo-rozwojowych, paƒstwowych
instytucji kultury oraz podsektora samorzàdowego) oraz przez zamawiajàcych
b´dàcych innymi paƒstwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi
osobowoÊci prawnej b´dzie to równowartoÊç w z∏otych kwoty 137 000 euro;

• w przypadku zamówieƒ publicznych na dostawy i us∏ugi oraz konkursów orga-
nizowanych przez pozosta∏ych zamawiajàcych b´dzie to równowartoÊç w z∏o-
tych kwoty 211 000 euro;

• w przypadku zamówieƒ publicznych na roboty budowlane b´dzie to zawsze,
niezale˝nie od rodzaju podmiotu zamawiajàcego, równowartoÊç w z∏otówkach
kwoty 5 278 000 euro.

Zamawiajàcy powinien pami´taç, ˝e og∏oszenia o zamówieniu, umieszcza-
ne w miejscu publicznie dost´pnym w jego siedzibie lub publikowane na
stronie internetowej, dzienniku lub czasopiÊmie, lub podawane do wiado-
moÊci w inny sposób podlegajà nast´pujàcym zasadom:
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• nie mogà byç umieszczone ani opublikowane przed dniem przekazania
og∏oszenia odpowiednio Prezesowi UZP lub UOPWE,

• nie mogà zawieraç innych lub dodatkowych informacji ni˝ og∏oszenie
przes∏ane odpowiednio Prezesowi UZP lub UOPWE,

• powinny zawieraç w swojej treÊci informacj´ o dacie przekazania og∏o-
szenia odpowiednio Prezesowi UZP lub UOPWE.

IV. ZAWARTOÂå OG¸OSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Og∏oszenie o zamówieniu, umieszczane przez zamawiajàcego w miejscu pu-
blicznie dost´pnym w jego siedzibie oraz na stronie internetowej powinno zawie-
raç co najmniej:
• nazw´ i adres zamawiajàcego,
• okreÊlenie trybu zamówienia,
• adres strony internetowej, na której zamieszczona b´dzie specyfikacja istot-

nych warunków zamówienia,
• okreÊlenie przedmiotu oraz wielkoÊci lub zakresu zamówienia, z podaniem

informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych,
• informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej,
• termin wykonania zamówienia,
• opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oce-

ny spe∏niania tych warunków,
• informacj´ na temat wadium,
• kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
• miejsce i termin sk∏adania ofert,
• termin zwiàzania ofertà,
• informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej,

Zamawiajàcy, który planuje zawrzeç umow´ ramowà, stosujàc odpo-
wiednio przepisy dotyczàce przetargu nieograniczonego, w formularzu
og∏oszenia o zamówieniu wskazuje na zamiar zawarcia takiej umowy, prze-
widywany czas trwania oraz informacje na temat liczby wykonawców,
z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.

Artyku∏ 2 pkt 9a ustawy Pzp definiuje umow´ ramowà jako umow´ zawar-
tà mi´dzy zamawiajàcym a jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców, której
celem jest ustalenie warunków dotyczàcych zamówieƒ publicznych, jakie
mogà zostaç udzielone w danym okresie, w szczególnoÊci cen i, je˝eli za-
chodzi taka potrzeba, przewidywanych iloÊci.
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• informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz
z adresem strony internetowej, na której b´dà zamieszczone dodatkowe in-
formacje dotyczàce dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiajàcy mo˝e ustanowiç dynamiczny system zakupów i udzielaç za-
mówieƒ obj´tych tym systemem, stosujàc odpowiednio przepisy dotyczàce
trybu przetargu nieograniczonego. 

Dynamiczny system zakupów – zgodnie z definicjà z art. 2 pkt 2a ustawy
Pzp – stanowi ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamó-
wieƒ publicznych, których przedmiotem sà:
• dostawy powszechnie dost´pne, nabywane na podstawie umowy sprzeda˝y,
• us∏ugi powszechnie dost´pne.

Zamawiajàcy umieszcza na swojej stronie internetowej nast´pujàce
informacje:
• specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia,
• okreÊlenie przedmiotu zamówieƒ obj´tych dynamicznym systemem

zakupów,
• czas trwania dynamicznego systemu zakupów,
• przewidywane terminy dokonywania zamówieƒ,
• wymagania techniczne dotyczàce urzàdzeƒ teleinformatycznych

niezb´dnych do porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawcami,
w tym przesy∏ania ofert.

• informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowa-
niem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której b´-
dzie prowadzona aukcja elektroniczna.

V. ZAWARTOÂå OG¸OSZENIA O PRZETARGU OGRANICZONYM
I NEGOCJACJACH Z OG¸OSZENIEM 

Og∏oszenie o zamówieniu, umieszczane przez zamawiajàcego w miejscu
publicznie dost´pnym w jego siedzibie oraz na stronie internetowej powinno
zawieraç co najmniej:
• nazw´ i adres zamawiajàcego,
• okreÊlenie trybu zamówienia,
• okreÊlenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏a-

dania ofert cz´Êciowych,
• informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej,
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• termin wykonania zamówienia,
• opis warunków udzia∏u w post´powaniu, w tym odnoszàcych si´ do w∏aÊciwo-

Êci wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywa-
nia oceny spe∏niania tych warunków,

• informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonaw-
cy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu,

• liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert,
• informacj´ na temat wadium,
• kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
• miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-

waniu,
• adres strony internetowej, na której jest udost´pniana specyfikacja istotnych

warunków zamówienia, je˝eli zamawiajàcy udost´pnia jà na tej stronie,

W procedurze przetargu ograniczonego zamawiajàcy mo˝e skróciç o pi´ç
dni 40-dniowy termin sk∏adania ofert w przypadku zamówieƒ, które z uwa-
gi na swojà wartoÊç podlegajà obowiàzkowi publikacji w DzUUE, je˝eli
udost´pni specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia na stronie interne-
towej od dnia publikacji og∏oszenia o zamówieniu w BZP albo w DzUUE
do up∏ywu terminu sk∏adania ofert – minimalny termin b´dzie wynosi∏
35 dni od daty przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert.

W procedurze negocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy, który udost´pnia
specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
powinien pami´taç, ˝e w razie doprecyzowania lub uzupe∏nienia specyfi-
kacji w zakresie, w jakim by∏a ona przedmiotem negocjacji, nale˝y zamie-
Êciç na stronie równie˝ tak zmienionà treÊç specyfikacji.

• informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej,

Zamawiajàcy, który planuje zawrzeç umow´ ramowà, stosujàc odpowied-
nio przepisy dotyczàce przetargu ograniczonego albo negocjacji z og∏osze-
niem, w formularzu og∏oszenia o zamówieniu wskazuje na zamiar zawarcia
takiej umowy, przewidywany czas trwania oraz informacje na temat liczby
wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.

• informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowa-
niem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której b´-
dzie prowadzona aukcja elektroniczna.
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VI. ZAWARTOÂå OG¸OSZENIA O DIALOGU KONKURENCYJNYM

Zamawiajàcy wszczynajàcy procedur´ dialogu konkurencyjnego powinni
wype∏niç formularz og∏oszenia o zamówieniu i podaç w nim informacje takie, jak
przewidziane w treÊci og∏oszenia o procedurze ograniczonej, z uwzgl´dnieniem
specyfiki wybranego trybu.

Zamawiajàcy stosujàcy procedur´ dialogu konkurencyjnego powinni umie-
Êciç w og∏oszeniu dodatkowo opis potrzeb i wymagaƒ zamawiajàcego, które
b´dà okreÊlone w sposób umo˝liwiajàcy przygotowanie si´ wykonawców do
udzia∏u w dialogu lub informacj´ o sposobie uzyskania takiego opisu.

VI. REGULACJE WSPÓLNOTOWE DOTYCZÑCE OG¸OSZENIA
O ZAMÓWIENIU ZAWARTE W DYREKTYWIE 2004/18

Publikacja og∏oszenia wszczynajàcego konkretne post´powanie o udzielenie za-
mówienia jest zasadniczo obowiàzkowa. Zaniechanie przez zamawiajàcego publika-
cji og∏oszenia rozpoczynajàcego post´powanie stanowi powa˝ne naruszenie przepi-
sów prawa wspólnotowego, które bezpoÊrednio ogranicza wolnà konkurencj´ i mo˝e
stanowiç podstaw´ do uniewa˝nienia ca∏ego post´powania oraz do dochodzenia od-
szkodowania przez pokrzywdzonych potencjalnych wykonawców. Zaznaczyç nale˝y,
˝e o ile naruszenie obowiàzku publikacji og∏oszenia stanowi naruszenie prawa wspól-
notowego, to samo zamieszczenie takiego og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej w sytuacji, gdy nie jest to obowiàzkowe, nie nak∏ada na zamawiajàcego
obowiàzku stosowania pozosta∏ych przepisów dyrektyw dla dalszych etapów takiego
post´powania. Artyku∏ 35 ust. 2 dyrektywy 2004/18 przewiduje obowiàzek publikacji
og∏oszeƒ o zamówieniu w przypadku wszystkich poni˝szych rodzajów procedur: 
° procedury otwartej (odpowiednik polski: przetarg nieograniczony),
° procedury ograniczonej (odpowiednik polski: przetarg ograniczony), 
° procedury negocjacyjnej z uprzednim og∏oszeniem o zamówieniu (w warun-

kach okreÊlonych w art. 30 dyrektywy 2004/18), 
° procedury dialogu konkurencyjnego. 

Podobnie w przypadku zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
zamawiajàcy majà obowiàzek publikacji og∏oszenia o zamówieniu, ale w momen-
cie, gdy chcà udzieliç zamówienia publicznego w ramach dynamicznego systemu
zakupów powiadamiajà o swoim zamiarze w og∏oszeniu uproszczonym.

1.5.3. OG¸OSZENIE O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

Podmiotami zobowiàzanymi do stosowania przepisów ustawy Pzp w trakcie
udzielania koncesji na roboty budowlane sà:
• jednostki sektora finansów publicznych,
• inne paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
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• podmioty prawa publicznego zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 3,
• zwiàzki jednostek sektora finansów publicznych i innych paƒstwowych jedno-

stek organizacyjnych lub zwiàzki podmiotów prawa publicznego.

I. MIEJSCE PUBLIKACJI OG¸OSZENIA O KONCESJI

Zamawiajàcy umieszcza og∏oszenie o koncesji na roboty budowlane:
• w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzibie oraz
• na stronie internetowej, oraz
• w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych – w przypadku gdy wartoÊç koncesji jest

mniejsza od kwot okreÊlonych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów, wy-
danym na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

• w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej – w przypadku gdy wartoÊç kon-
cesji jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwot okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie
delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

• fakultatywnie w inny dowolny sposób.

II. TREÂå OG¸OSZENIA O KONCESJI

Og∏oszenie o koncesji na roboty budowlane powinno zawieraç co najmniej:
• nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego,
• okreÊlenie przedmiotu koncesji,
• okreÊlenie trybu, w jakim udzielana b´dzie koncesja,
• termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu lub

sk∏adania ofert,
• opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spe∏niania tych warunków, a w przypadku udzielania koncesji w trybie przetar-
gu ograniczonego albo negocjacji z og∏oszeniem – tak˝e znaczenie warunków
udzia∏u w post´powaniu,

• informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wyko-
nawcy w celu potwierdzenia spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu,

• kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

1.5.4. OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienia, które zostanà udzielone przez koncesjonariusza nieb´dàcego
instytucjà zamawiajàcà

Koncesjonariuszem – czyli stronà umowy, której przedmiotem jest koncesja
na roboty budowlane – mo˝e zostaç zarówno instytucja zamawiajàca, jak i pod-
mioty, które nie majà obowiàzku udzielania zamówieƒ publicznych. Jednak za-
kres stosowania ustawy Pzp przy wykonywaniu koncesji b´dzie zale˝a∏ od statusu
formalnoprawnego koncesjonariusza. 
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Instytucje zamawiajàce, okreÊlone w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a i 5 ustawy Pzp, sà
obowiàzane do stosowania w trakcie udzielania zamówieƒ wszystkich przepisów
ustawy, wynikajàcych z wykonywania koncesji. Sytuacja prawna i obowiàzki wyni-
kajàce z ustawy Pzp nie sà w ˝aden sposób modyfikowane w zwiàzku z uzyska-
niem przez instytucj´ zamawiajàcà w rozumieniu art. 3 ust. 1–3a i 5 ustawy Pzp
koncesji na roboty budowlane. Udzielenie koncesji nie oznacza zwolnienia z obo-
wiàzku stosowania zasad udzielania zamówieƒ publicznych. W efekcie nast´pujà-
ce podmioty, udzielajàc zamówienia wynikajàcego z zawartej umowy koncesji na
roboty budowlane, b´dà og∏asza∏y o udzieleniu zamówienia, stosujàc formularz
krajowy ZP-300 lub formularz wspólnotowy 2-PL:
• jednostki sektora finansów publicznych,
• inne paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
• podmioty prawa publicznego zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 3,
• zwiàzki jednostek sektora finansów publicznych, innych paƒstwowych jedno-

stek organizacyjnych lub zwiàzki podmiotów prawa publicznego,
• inne podmioty ni˝ wymienione w pkt 1 i 2, je˝eli ∏àcznie b´dà spe∏nia∏y nast´-

pujàce przes∏anki:
° ponad 50% wartoÊci udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze

Êrodków publicznych lub przez jednostki sektora finansów publicznych,
inne paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci praw-
nej, podmioty prawa publicznego lub zwiàzki wymienionych jednostek lub
podmiotów,

° wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot
wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek
przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich, wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

° przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane obejmujàce wykonanie
czynnoÊci w zakresie in˝ynierii làdowej lub wodnej, budowy szpitali, obiek-
tów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych budynków szkolnych,
budynków szkó∏ wy˝szych lub budynków wykorzystywanych przez admini-
stracj´ publicznà lub us∏ugi zwiàzane z takim robotami budowlanymi.

Odmiennie kszta∏tuje si´ sytuacja koncesjonariuszy, którzy nie sà zamawiajà-
cymi w rozumieniu art. 3 ust. 1–3a i 5 ustawy Pzp. Dla takich podmiotów obo-
wiàzek udzielania zamówieƒ staje si´ wyjàtkiem od zasady swobodnego wyboru
kontrahenta. Przepis art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowi, i˝ koncesjonariusze
stosujà procedury udzielania zamówieƒ jedynie w zakresie potrzebnym w celu
wykonania koncesji. Jednak nawet i w tym zakresie koncesjonariusze nie sto-
sujà w pe∏ni zasad udzielania zamówieƒ publicznych, publicznych, a jedynie te
przepisy, które sà wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp i odnoszà si´ do regu∏
w dziedzinie:
• og∏oszeƒ,
• ustalania wartoÊci zamówienia na roboty budowlane,
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• okreÊlania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu,

• prowadzenia post´powania z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców.

Koncesjonariusze, którzy nie sà zamawiajàcymi w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1–3a i 5 ustawy Pzp, publikujà og∏oszenie o zamówieniu na roboty budowla-
ne przy wykorzystaniu formularza standardowego 11-PL, stanowiàcego za∏àcznik
do rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. Obo-
wiàzek publikacji dotyczy jedynie tych zamówieƒ na roboty budowlane, których
wartoÊç jest równa lub przekracza równowartoÊç w z∏otych kwoty 5 278 000 euro.

Obliczenie równowartoÊci kwoty 5 278 000 euro powinno nastàpiç przy uwzgl´d-
nieniu rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie Êred-
niego kursu z∏otego w stosunku do euro. Kurs ten aktualnie wynosi 4,3870.

Koncesjonariusze, którzy nie sà zamawiajàcymi w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1–3a i 5 ustawy Pzp sà zwolnieni z obowiàzku publikacji og∏oszenia w sytuacji,
gdy udzielajà zamówienia:
° podmiotom b´dàcym w stosunku do nich podmiotami dominujàcymi lub za-

le˝nymi w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó∏kach publicznych,

° podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawar∏ umow´ w celu wspólnego ubie-
gania si´ o udzielenie koncesji. 

W przypadku gdy zachodzà przes∏anki do zastosowania trybu negocjacji bez
og∏oszenia lub zamówienia z wolnej r´ki, koncesjonariusz nie publikuje og∏o-
szenia. Ponadto mo˝e nie stosowaç przepisów Pzp dotyczàcych ustalania termi-
nów sk∏adania wniosków i ofert oraz ustalania wartoÊci zamówienia. Jednak na-
le˝y pami´taç, ˝e koncesjonariusz, który zamierza skorzystaç z wy∏àczenia sto-
sowania tych przepisów zawartego w art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wcià˝ pod-
lega obowiàzkowi zawiadomienia Prezesa UZP o wszcz´ciu post´powania
w terminie trzech dni od jego wszcz´cia, podajàc uzasadnienie faktyczne
i prawne zastosowania wybranego trybu. 

1.5.5. OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W efekcie prowadzonego post´powania zamawiajàcy zawsze podejmuje decy-
zj´ w sprawie rozstrzygni´cia procedury. Post´powanie o udzielenie zamówienia
publicznego mo˝e zakoƒczyç si´ na dwa sposoby. Po pierwsze, w okolicznoÊciach
wystàpienia jednej z przes∏anek okreÊlonych w art. 93 ustawy Pzp post´powanie
zostaje uniewa˝nione. Uniewa˝nienie post´powania w sprawie zamówienia pu-
blicznego nie znajduje odzwierciedlenia w czynnoÊci polegajàcej na publikacji
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og∏oszenia o uniewa˝nieniu procedury. Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia jest
publikowane tylko i wy∏àcznie wówczas, gdy prowadzenie post´powania zakoƒczy
si´ wyborem najkorzystniejszej ofert lub ofert w post´powaniach, w których za-
mawiajàcy umo˝liwi∏ sk∏adanie ofert cz´Êciowych.

I. MIEJSCE PUBLIKACJI OG¸OSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W przypadku gdy wartoÊç udzielonego zamówienia nie przekracza rów-
nowartoÊci w z∏otych kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy umieszcza og∏oszenie
o zawarciu umowy:
• na stronie portalu internetowego Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz
• na w∏asnej stronie internetowej, a jeÊli zamawiajàcy nie posiada w∏asnej stro-

ny internetowej, wówczas
• w siedzibie zamawiajàcego, w miejscu publicznie dost´pnym.

Je˝eli wartoÊç udzielanego zamówienia lub umowy ramowej przekracza rów-
nowartoÊç w z∏otych kwoty 60 000 euro, a równoczeÊnie jest ni˝sza od kwot pro-
gowych UE, zamawiajàcy umieszcza og∏oszenie o udzieleniu zamówienia w Biule-
tynie Zamówieƒ Publicznych. 

W przypadkach gdy wartoÊç zamówienia lub umowy ramowej jest równa lub
przekracza równowartoÊç w z∏otych kwot progowych UE, zamawiajàcy
umieszczajà og∏oszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej.

Zamawiajàcy sà obowiàzani przekazaç og∏oszenie o udzieleniu zamówienia
odpowiednio do Prezesa UZP lub UOPWE niezw∏ocznie po zawarciu umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej. Przepis art. 35
ust. 4 dyrektywy 2004/18 stanowi, i˝ zamawiajàcy przesy∏ajà og∏oszenia nie
póêniej ni˝ 48 dni po udzieleniu zamówienia lub zawarciu umowy ramowej.

Zamawiajàcy powinni równie˝ pami´taç o treÊci art. 92 ustawy Pzp, który zo-
bowiàzuje ich, niezw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, do umieszcze-
nia na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzi-
bie nast´pujàcych informacji dotyczàcych wyboru najkorzystniejszej oferty:
• nazwa (firma) i adres wykonawcy, którego ofert´ wybrano oraz
• uzasadnienie dokonanego wyboru.

Zamawiajàcy jest równie˝ obowiàzany do przekazania wskazanych infor-
macji dotyczàcych wyboru oferty najkorzystniejszej wszystkim wykonaw-
com, którzy z∏o˝yli oferty, wraz z pozosta∏ymi informacjami, o których
mowa w art. 92 ustawy Pzp.
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II. ZAMÓWIENIA UDZIELANE NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ

W zwiàzku z podawaniem informacji o zawarciu umowy ramowej, udzielane
w jej zakresie zamówienia nie podlegajà obowiàzkowi publikacji og∏oszenia
o udzieleniu zamówienia. Je˝eli jednak zamawiajàcy, b´dàcy stronà umowy ramo-
wej, udzieli zamówienia wykonawcy nieb´dàcemu stronà takiej umowy albo poza
jej ramami, wówczas b´dzie obowiàzany do przekazania og∏oszenia. Przepis
art. 95 ustawy Pzp wyraênie wskazuje, i˝ chodzi tutaj o zamówienia udzielane na
podstawie umowy ramowej. 

III. ZAMÓWIENIA OBJ¢TE DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW

W sytuacji, gdy wartoÊç zamówienia przekracza równowartoÊç w z∏otówkach
kwot progowych UE, zamawiajàcy majà obowiàzek zamieszczenia og∏oszenia
o udzieleniu zamówienia w DzUUE. Zamawiajàcy mo˝e jednak odstàpiç od ka˝-
dorazowego przekazywania og∏oszenia i wybraç mo˝liwoÊç przesy∏ania UOPWE
„zbiorczego” og∏oszenia o udzieleniu zamówienia raz na trzy miesiàce, zawierajàc
w nim informacje dotyczàce wszystkich udzielonych w danym okresie zamówieƒ. 

W pozosta∏ych przypadkach zamawiajàcy musi ka˝dorazowo og∏aszaç o udzie-
lonym zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych (chyba ˝e jego wartoÊç nie przekracza kwoty 60 000 euro
– wówczas w portalu internetowym UZP oraz w∏asnej stronie internetowej albo
w siedzibie).

IV. REGULACJE WSPÓLNOTOWE DOTYCZÑCE OG¸OSZENIA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAWARTE W DYREKTYWIE 2004/18

Artyku∏ 35 ust. 4 dyrektywy 2004/18 przewiduje obowiàzek publikacji og∏osze-
nia o wynikach post´powania w przypadku udzielenia zamówienia lub zawarcia
umowy ramowej – obowiàzek ten dotyczy tylko takich post´powaƒ o udzielenie
zamówienia, które zosta∏y doprowadzone do koƒca i wiàza∏y si´ z wyborem wyko-
nawcy, który b´dzie realizowa∏ zamówienie lub stanie si´ stronà umowy ramowej.
Termin przes∏ania og∏oszenia do publikacji wynosi 48 dni po udzieleniu zamówie-
nia lub zawarciu umowy ramowej. Moment udzielenia zamówienia jest równo-
znaczny z chwilà zawarcia umowy z wybranym wykonawcà. 

Przepis art. 35 ust. 4 dyrektywy 2004/18 przewiduje pewne odst´pstwa dotyczà-
ce zakupów dokonywanych w ramach dynamicznego systemu zakupów i w reali-
zacji umowy ramowej. Zamawiajàcy dzia∏ajàcy w systemie zakupów dynamicz-
nych mogà grupowaç og∏oszenia w systemie kwartalnym i przesy∏aç je do publika-
cji w ciàgu 48 dni od zakoƒczenia ka˝dego kwarta∏u, natomiast zamawiajàcy reali-
zujàcy umowy ramowe zawarte zgodnie z art. 32 dyrektywy 2004/18 nie sà zobo-
wiàzani do przesy∏ania og∏oszeƒ o wynikach procedur prowadzonych w wykona-
niu takich umów. Przepis art. 35 dyrektywy 2004/18 przewiduje tylko pewne
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minimum gwarancji w zakresie przejrzystoÊci udzielania zamówieƒ publicznych,
dlatego te˝ poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie mogà rozszerzyç obowiàzki
publikacyjne, obejmujàc nimi równie˝ opisane przypadki.

Pewne odr´bnoÊci dotyczà te˝ zamówieƒ na us∏ugi wymienione w Za∏àczni-
ku II B, których udzielanie nie podlega w pe∏ni regu∏om zamówieƒ publicznych
opisanym w dyrektywie 2004/18. Zamawiajàcy w przesy∏anym do Dziennika
Urz´dowego Unii Europejskiej og∏oszeniu mogà zaznaczyç, ˝e nie wyra˝ajà zgo-
dy na jego publikacj´. W przypadku braku zgody na publikacj´ og∏oszenia
o wynikach takich post´powaƒ b´dà one umieszczane w oddzielnych sprawozda-
niach, a nast´pnie publikowane. W chwili obecnej brak jest aktualnych szczegó-
∏owych zasad dotyczàcych sporzàdzania i publikacji takich sprawozdaƒ – art. 35
ust. 4 dyrektywy 2004/18 przekazuje Komisji Europejskiej kompetencj´ do ich
ustanowienia zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 77 ust. 2 dyrektywy 2004/18.

Artyku∏ 35 ust. 4 dyrektywy 2004/18 zawiera ponadto ogólny wyjàtek dotyczàcy
mo˝liwoÊci wstrzymania si´ lub odmowy publikacji pewnych informacji dotyczàcych
udzielonych zamówieƒ lub zawartych umów ramowych z nast´pujàcych przyczyn:
• jeÊli ich ujawnienie mog∏oby utrudniaç stosowanie przepisów prawnych lub
• by∏oby sprzeczne z interesem publicznym, lub
• mog∏oby zaszkodziç zgodnym z prawem interesom handlowym wykonawców,

lub
• mog∏oby naruszyç uczciwà konkurencj´ pomi´dzy wykonawcami. 

Omawiany przepis jest nieprecyzyjny nie tylko w zakresie przyczyn uzasadnia-
jàcych odmow´ publikacji pewnych informacji, ale równie˝ odnoÊnie do podmio-
tu uprawnionego do podj´cia takiej decyzji. O ile wczeÊniejszy akapit wyraênie
okreÊla zamawiajàcych jako jednostki uprawnione do wyra˝enia zgody lub jej
odmow´ w zakresie publikacji o wynikach zamówieƒ na us∏ugi niepriorytetowe
(opisane w Za∏àczniku II B), to w omawianym przypadku brak jest takiej wska-
zówki. OkreÊlenie „powstrzymanie (odmowa) publikacji” mo˝e wskazywaç, i˝ do
kompetencji organów wspólnotowych b´dzie nale˝eç podj´cie decyzji w tej
mierze, poniewa˝ zamawiajàcy majà jedynie obowiàzek przesy∏ania do publikacji
samych og∏oszeƒ, ewentualnie z uzasadnionym wnioskiem o powstrzymanie si´
od ujawniania okreÊlonych informacji. 

1.6. OG¸OSZENIA DOTYCZÑCE ZAMÓWIE¡
„SEKTOROWYCH”

Odmienne zasady prowadzenia procedur o udzielenie zamówienia dotyczà
tzw. zamówieƒ sektorowych. Zgodnie z treÊcià art. 132 ustawy Pzp b´dà to zamó-
wienia udzielane przez podmioty okreÊlone w art. 3 ust. 1 pkt 3 (tzw. podmioty
prawa publicznego utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o cha-
rakterze powszechnym, niemajàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego)
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oraz zwiàzki takich podmiotów, a tak˝e przez jednostki wymienione w art. 3
ust. 1 pkt 4 (podmioty dzia∏ajàce w oparciu o prawa szczególne lub wy∏àczne oraz
g∏ównie przedsi´biorstwa paƒstwowe), je˝eli zamówienie jest udzielane w celu
wykonywania jednego z nast´pujàcych rodzajów dzia∏alnoÊci sektorowej:
• poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej

oraz jej naturalnych pochodnych, w´gla brunatnego, w´gla kamiennego i in-
nych paliw sta∏ych;

• zarzàdzania lotniskami, portami morskimi lub Êródlàdowymi oraz ich udost´p-
niania przewoênikom powietrznym, morskim i Êródlàdowym;

• tworzenia sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych
z produkcjà, przesy∏aniem lub dystrybucjà energii elektrycznej, gazu lub cie-
p∏a lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciep∏a do takich sieci lub
kierowania takimi sieciami;

• tworzenia sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych
z produkcjà lub dystrybucjà wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do ta-
kich sieci lub kierowania takimi sieciami;

• obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu kolejowego,
tramwajowego, trolejbusowego, kolejà liniowà lub przy u˝yciu systemów auto-
matycznych;

• obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu autobusowego;
• Êwiadczenia us∏ug pocztowych.

Przepis art. 132 ust. 2 ustawy Pzp stwierdza ponadto, i˝ zamawiajàcy udziela-
jàcy zamówieƒ w celu wykonywania wy˝ej wymienionej dzia∏alnoÊci w sektorze
wodnym udzielajà zamówieƒ sektorowych równie˝ w przypadku zakupów zwiàza-
nych z kanalizacjà i oczyszczaniem Êcieków oraz z dzia∏alnoÊcià zwiàzanà z pozy-
skiwaniem wody pitnej. Natomiast zamawiajàcy Êwiadczàcy us∏ugi pocztowe
udzielajà zamówieƒ sektorowych równie˝ odnoÊnie do zamówieƒ zwiàzanych ze
Êwiadczeniem nast´pujàcych us∏ug: zarzàdzania us∏ugami pocztowymi, przesy∏a-
nia zakodowanych dokumentów za poÊrednictwem elektronicznych Êrodków
komunikacji, zarzàdzania bazami adresowymi, przesy∏ania poleconej poczty elek-
tronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych, w szczególnoÊci prze-
wozu przesy∏ek towarowych oraz ich magazynowania.

Zamówienia sektorowe b´dà podlega∏y przepisom ustawy Pzp tylko w przy-
padku gdy ich wartoÊç jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów, od których
jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ UOPWE, okreÊla kwoty pro-
gowe UE w nast´pujàcy sposób:

• zamówienia sektorowe na dostawy lub us∏ugi – zamawiajàcy sà obowiàzani
stosowaç przepisy ustawy Pzp w przypadku gdy wartoÊç zamówienia jest rów-
na lub przekroczy wyra˝onà w z∏otówkach równowartoÊç kwoty 422 000 euro;
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• zamówienia sektorowe na roboty budowlane – zamawiajàcy sà obowiàzani sto-
sowaç przepisy ustawy Pzp w przypadku gdy wartoÊç zamówienia jest równa
lub przekroczy wyra˝onà w z∏otówkach równowartoÊç kwoty 5 278 000 euro;

• konkursy – zamawiajàcy sà obowiàzani stosowaç przepisy ustawy Pzp w przy-
padku gdy wartoÊç konkursu jest równa lub przekroczy wyra˝onà w z∏otów-
kach równowartoÊç kwoty 422 000 euro.

Obliczenie równowartoÊci zamówienia sektorowego powinno si´ odbywaç
z uwzgl´dnieniem Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro, który zosta∏ okre-
Êlony na kwot´ 4,3870 w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 maja
2006 r. w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro, stanowiàcego
podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych.

Zamawiajàcy sektorowi nie sà obowiàzani do udzielania zamówieƒ zgodnie
z przepisami ustawy Pzp, jeÊli wartoÊç dokonywanych zakupów nie przekracza
wy˝ej okreÊlonych kwot progowych – jedyny wyjàtek stanowi tutaj treÊç art. 133
ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje uwzgl´dniaç w sprawozdaniu, o którym mowa
w art. 98 równie˝ informacje dotyczàce udzielonych zamówieƒ sektorowych, któ-
rych wartoÊç jest mniejsza ni˝ kwoty progowe.

W zwiàzku z tym, ˝e wartoÊci progowe zosta∏y okreÊlone przez polskiego usta-
wodawc´ na poziomie wynikajàcym z art. 16 dyrektywy 2004/17 koordynujàcej
procedury udzielania zamówieƒ publicznych w sektorach wodnym, energetyki,
transportu i us∏ug pocztowych – zamawiajàcy przy og∏aszaniu o zamówieniu
sektorowym stosujà formularz „wspólnotowy” 5-PL, okreÊlony w za∏àczniku 5 do
rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r.

Zamawiajàcy udzielajàcy zamówienia sektorowego mo˝e wybraç rodzaj og∏o-
szenia, w którym zaprosi wykonawców do ubiegania si´ o zamówienie – przepis
art. 42 dyrektywy 2004/17 wymienia nast´pujàce og∏oszenia:

• okresowe og∏oszenie informacyjne, stanowiàce równie˝ zaproszenie do ubie-
gania si´ o zamówienie

Artyku∏ 135 ust. 5 ustawy Pzp implementujàc przepisy dyrektywy, umo˝li-
wia zamawiajàcym umieszczenie w okresowym og∏oszeniu informacyjnym
zaproszenia do ubiegania si´ o zamówienie sektorowe. W takim przypadku
zamawiajàcy publikujàc okresowe og∏oszenie informacyjne, sporzàdzone
na formularzu „wspólnotowym” 4-PL, powinien wype∏niç do∏àczony do
tego˝ formularza dodatek „Okresowe og∏oszenie informacyjne b´dàce
zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie lub majàce na celu skrócenie
terminu sk∏adania ofert”.
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• og∏oszenie o istnieniu systemu kwalifikacji

Polski ustawodawca zrezygnowa∏ z mo˝liwoÊci prowadzenia przez zama-
wiajàcych systemów kwalifikacji umo˝liwiajàcych udzielanie zamówieƒ
sektorowych wykonawcom zakwalifikowanym do systemu.

• og∏oszenie o zamówieniu

Zamawiajàcy udzielajàc zamówienia sektorowego, którego wartoÊç prze-
kracza progi i kwotowe okreÊlone w dyrektywie i polskiej ustawie, stosuje
formularz „wspólnotowy” 5-PL.

• uproszczone og∏oszenie o zamówieniu obj´tym dynamicznym systemem zakupów

Zamawiajàcy, który ustanowi dynamiczny system zakupów, b´dzie publiko-
wa∏ uproszczone og∏oszenie o zamówieniu na w∏asnej stronie internetowej,
a w przypadku gdy szacunkowa wartoÊç przedmiotu zamówienia przekra-
cza poszczególne, ustawowe progi, tak˝e w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych albo Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

1.6.1. OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE
O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH

I. FAKULTATYWNY CHARAKTER PUBLIKACJI

Zamawiajàcy „sektorowi” nie sà obowiàzani do publikacji okresowego og∏o-
szenia informacyjnego – przepis art. 135 ustawy Pzp wyraênie wskazuje, i˝ decy-
zja o publikacji przedmiotowego og∏oszenia nale˝y do samych zamawiajàcych.
Mogà oni co najmniej raz w roku przekazaç okresowe og∏oszenie informacyjne
o planowanych w terminie nast´pnych 12 miesi´cy zamówieniach sektorowych
lub umowach ramowych w nast´pujàcych przypadkach:
• gdy wartoÊç planowanych robót budowlanych jest równa lub przekracza wyra-

˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty, od której jest uzale˝niony obowiàzek
przekazywania og∏oszeƒ UOPWE – zgodnie z rozporzàdzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz konkur-
sów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ UOPWE
b´dzie to kwota 5 278 000 euro;

• gdy wartoÊç planowanych dostaw, zsumowana dla dostaw o wartoÊci równej
lub przekraczajàcej próg 422 000 euro, okreÊlony w rozporzàdzeniu Prezesa
Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz
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konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ
UOPWE, w ramach danej grupy Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, jest równa
lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro; 

• gdy wartoÊç planowanych us∏ug, zsumowana dla us∏ug o wartoÊci równej lub
przekraczajàcej próg 422 000 euro, okreÊlony w rozporzàdzeniu Prezesa Ra-
dy Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz kon-
kursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ
UOPWE, w ramach kategorii 1–16, okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspól-
nego S∏ownika Zamówieƒ, jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 750 000 euro.

II. WY¸ÑCZENIE PRZEPISÓW DOTYCZÑCYCH PUBLIKACJI OKRESO-
WEGO OG¸OSZENIA INFORMACYJNEGO

Zamawiajàcy nie og∏aszajà o planowanych zamówieniach:
• w przypadku gdy przedmiotem zamówienia sà tzw. us∏ugi grupy B, okreÊlone

w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp:
° w zakresie ochrony osób i mienia,
° socjalne,
° hotelarskie lub restauracyjne,
° transportu kolejowego,
° transportu morskiego lub ˝eglugi Êródlàdowej,
° prawnicze, 
° rekrutacji lub pozyskiwania personelu,
° szkoleniowe lub edukacyjne,
° zdrowotne, 
° w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjàtkiem kablowej sieci radio-

wej i telefonicznej,
° detektywistyczne,
° zwiàzane bezpoÊrednio z prowadzeniem gospodarki leÊnej;

• w sytuacji, gdy zamawiajàcy b´dzie udziela∏ planowane zamówienia w trybie
innym ni˝ przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og∏o-
szeniem lub dialog konkurencyjny.

III. MIEJSCE PUBLIKACJI

Zamawiajàcy, który zamierza opublikowaç okresowe og∏oszenie informacyjne,
mo˝e to uczyniç w nast´pujàcy sposób: 
• przekazujàc UOPWE wype∏niony formularz og∏oszenia 4-PL, stanowiàcy

za∏àcznik do rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia
2005 r. ustanawiajàcego standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ra-
mach procedur udzielania zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami
2004/17 i 2004/18; og∏oszenie jest publikowane w suplemencie S Dziennika
Urz´dowego Unii Europejskiej;
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• umieszczajàc og∏oszenie na w∏asnej stronie internetowej w miejscu wyod-
r´bnionym dla zamówieƒ, w tzw. profilu nabywcy; umieszczenie og∏oszenia
w profilu nabywcy powinno byç poprzedzone przekazaniem UOPWE drogà
elektronicznà wype∏nionego formularza og∏oszenia o profilu nabywcy 8-PL,
stanowiàcego za∏àcznik do rozporzàdzenia Komisji WE nr 1564/2005
z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcego standardowe formularze do publikacji
og∏oszeƒ w ramach procedur udzielania zamówieƒ publicznych zgodnie z dy-
rektywami 2004/17 i 204/18.

IV. KORZYÂCI Z PUBLIKACJI OKRESOWEGO OG¸OSZENIA
INFORMACYJNEGO

1.6.2. OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Zamawiajàcy sektorowi sà obowiàzani do publikacji og∏oszeƒ o zamówieniu
jedynie w przypadku gdy ich wartoÊç jest równa lub przekracza kwoty progowe
UE, okreÊlone w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podsta-
wie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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przetarg nieograniczony
je˝eli informacja o zamówieniu zosta∏a
zawarta w okresowym og∏oszeniu infor-
macyjnym dotyczàcym zamówieƒ plano-
wanych w terminie 12 miesi´cy, przeka-
zanym lub zamieszczonym w profilu na-
bywcy co najmniej na 52 dni przed
dniem przekazania og∏oszenia o zamó-
wieniu UOPWE

przetarg ograniczony i negocjacje
z og∏oszeniem
je˝eli okresowe og∏oszenie informacyjne
zawiera zaproszenie do ubiegania si´
o zamówienie sektorowe

• skrócenie terminów sk∏adania ofert –
termin nie mo˝e byç krótszy ni˝ 36 dni

• zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obo-
wiàzku publikacji og∏oszenia o za-
mówieniu

• zamawiajàcy zaprasza wykonawców,
którzy poinformowali go o zaintere-
sowaniu udzia∏em w post´powaniu,
do potwierdzenia tego zainteresowa-
nia, informujàc jednoczeÊnie o ter-
minie sk∏adania wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu

• treÊç kierowanego do wykonawców
zaproszenia powinna uwzgl´dniaç
odpowiednio elementy przewidziane
w ustawie Pzp dla og∏oszenia w trybie
przetargu ograniczonego



Og∏oszenia o zamówieniu sektorowym publikowane sà:
• w siedzibie zamawiajàcego w miejscu publicznie dost´pnym,
• na stronie internetowej,
• w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej,
• fakultatywnie w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim lub lo-

kalnym,
• obowiàzkowo w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim w przy-

padku gdy wartoÊç zamówienia przekracza równowartoÊç w z∏otych kwoty
10 000 000 euro (dla dostaw i us∏ug) i 20 000 000 dla robót budowlanych.

Polski zamawiajàcy udzielajàcy zamówienia sektorowego mo˝e wybraç rodzaj
og∏oszenia, w którym zaprosi wykonawców do ubiegania si´ o zamówienie: 
• okresowe og∏oszenie informacyjne, stanowiàce równie˝ zaproszenie do ubie-

gania si´ o zamówienie,
• og∏oszenie o zamówieniu.

1.6.3. OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Jedynie w przypadkach gdy wartoÊç zamówienia lub umowy ramowej jest rów-
na lub przekracza równowartoÊç w z∏otych kwot progowych UE, zamawiajàcy
sektorowi umieszczajà og∏oszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej.

Zamawiajàcy sà obowiàzani przekazaç og∏oszenie o udzieleniu zamówienia do
UOPWE niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy ramowej.

1.6.4. RODZAJE OG¸OSZE¡ PRZEWIDZIANYCH PRZEZ
DYREKTYW¢ „SEKTOROWÑ” 2004/17 

I. OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE

Zasady publikacji okresowych og∏oszeƒ informacyjnych zosta∏y okreÊlone
w art. 41 dyrektywy 2004/17. Okresowe og∏oszenia informacyjne, podobnie jak
wst´pne og∏oszenia informacyjne w dyrektywie 2004/18, majà za zadanie umo˝li-
wiç wykonawcom wczeÊniejsze zapoznanie si´ z planami zamawiajàcych w zakre-
sie przysz∏ych zamówieƒ i wyprzedzajàce przygotowanie si´ do z∏o˝enia oferty. Pu-
blikacja okresowych og∏oszeƒ informacyjnych jest obowiàzkowa jedynie w przy-
padku gdy zamawiajàcy korzystajà z mo˝liwoÊci skrócenia terminów sk∏adania
ofert. Obowiàzek ten nie istnieje jednak w przypadku uprawnionego skorzystania
z procedury bez obowiàzku publikacji og∏oszenia wszczynajàcego post´powanie. 

Zamawiajàcy publikujà og∏oszenie informacyjne w sytuacji, gdy szacunkowa
wartoÊç planowanych zamówieƒ przekracza okreÊlone progi kwotowe. Poszcze-
gólne paƒstwa cz∏onkowskie mogà ponadto zobowiàzaç zamawiajàcych do publi-
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kacji og∏oszeƒ dodatkowo w przypadku przekroczenia ni˝szych progów, ni˝
przewidujà to przepisy dyrektywy 2004/17.

Publikacja okresowych og∏oszeƒ informacyjnych powinna mieç miejsce przy-
najmniej raz do roku i odbywaç si´ za poÊrednictwem Komisji Wspólnot Europej-
skich lub we w∏asnym zakresie w profilach nabywcy. Zamawiajàcy w ka˝dym
og∏oszeniu informacyjnym powinien podaç swojà nazw´, adres, numer telefonu,
faksu lub dane biura, od którego mo˝na uzyskaç dodatkowe informacje. Og∏osze-
nie powinno uwzgl´dniaç dat´ wys∏ania og∏oszenia lub dat´ wys∏ania informacji
o publikacji tego og∏oszenia w profilu nabywcy, dat´ otrzymania og∏oszenia przez
Urzàd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (potwierdzenie otrzymania
og∏oszenia wydaje UOPWE). Ponadto zamawiajàcy mo˝e w og∏oszeniu umieÊciç
inne informacje, które uwa˝a za istotne. 

JeÊli okresowe og∏oszenie informacyjne b´dzie stanowi∏o równie˝ zaprosze-
nie do udzia∏u w post´powaniu lub b´dzie stanowi∏o podstaw´ uzasadniajàcà
skrócenie terminów sk∏adania ofert, powinno zawieraç jeszcze dodatkowe
dane. Zamawiajàcy powinien podaç informacj´ o zaproszeniu do udzia∏u
w post´powaniu, jeÊli jest to konieczne, wskazaç, czy zamówienie jest zastrze-
˝one dla zak∏adów pracy chronionej lub czy jego realizacja jest zastrze˝ona
w kontekÊcie programów wsparcia pracy chronionej, terminy na sk∏adanie
wniosków o zaproszenie do sk∏adania ofert lub do negocjacji, rodzaj i iloÊç
produktów, jakie majà byç dostarczone lub ogólny charakter robót budowla-
nych, lub kategoria us∏ug, informacje na temat mo˝liwych opcji dla dalszych
zamówieƒ i, je˝eli jest to mo˝liwe, szacowany czas na realizacj´ tych opcji oraz
liczba ewentualnych wznowieƒ. W przypadku powtarzajàcych si´ zamówieƒ
nale˝y równie˝ podaç szacunkowo termin, w jakim b´dà si´ pojawia∏y kolejne
og∏oszenia o zamówieniach. Zamawiajàcy powinien ponadto podaç m.in. termi-
ny dostawy lub realizacji zamówienia lub okres obowiàzywania zamówienia na
us∏ugi, termin sk∏adania zg∏oszeƒ, j´zyk lub j´zyki, w jakich mogà byç przedsta-
wione kandydatury lub oferty, warunki ekonomiczne oraz techniczne, jak
równie˝ gwarancje finansowe i techniczne wymagane od wykonawców oraz
kryteria udzielenia zamówienia.

Profil nabywcy mo˝e zawieraç okresowe og∏oszenia informacyjne, a ponadto
informacje dotyczàce aktualnych zaproszeƒ do sk∏adania ofert, planowanych za-
kupów, udzielonych do tej pory zamówieƒ, uniewa˝nionych post´powaƒ o udzie-
lenie zamówienia oraz wszelkie przydatne wykonawcom informacje ogólne, takie
jak: punkt kontaktowy, numer telefonu i faksu, adres pocztowy i adres e-mail za-
mawiajàcego. Komisja Europejska w swoim dokumencie z 4 maja 2005 r., okre-
Êlajàcym wymogi prowadzenia post´powaƒ o udzielenie zamówieƒ przy zastoso-
waniu Êrodków elektronicznych, zgodnie z dyrektywami 2004/18 i 2004/17, zach´-
ca zamawiajàcych do tworzenia i utrzymywania na stronach internetowych tzw.
profilu nabywcy, w którym mogà publikowaç okresowe og∏oszenia informacyjne,
inne og∏oszenia, specyfikacje techniczne lub pozosta∏e dokumenty sk∏adane
w post´powaniu o udzielenie zamówienia. 
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Zgodnie z treÊcià art. 41 ust. 1 dyrektywy 2004/17, za pomocà okresowego og∏o-
szenia zamawiajàcy podajà wykonawcom do wiadomoÊci nast´pujàce informacje:
• w odniesieniu do zamówieƒ na dostawy, szacunkowà ca∏kowità wartoÊç zamó-

wieƒ lub umów ramowych, w podziale na grupy produktów (zgodnie z  nomen-
klaturà Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ), których zamierzajà udzieliç w ciàgu
nast´pnych 12 miesi´cy, gdy wspomniana szacunkowa wartoÊç jest równa lub
wi´ksza ni˝ 750 000 euro;

• w odniesieniu do zamówieƒ na us∏ugi, szacunkowà ca∏kowità wartoÊç zamó-
wieƒ lub umów ramowych w ka˝dej z kategorii us∏ug wymienionych w Za∏àcz-
niku XVII A, których zamierzajà udzieliç w ciàgu nast´pnych 12 miesi´cy, gdy
wspomniana szacunkowa wartoÊç jest równa lub wi´ksza ni˝ 750 000 euro;

• w odniesieniu do zamówieƒ na roboty budowlane, podstawowà charakterysty-
k´ zamówieƒ lub umów ramowych, których zamierzajà udzieliç, w przypadku
gdy szacunkowa wartoÊç jest równa lub wi´ksza ni˝ 5 278 000 euro.

Okresowe og∏oszenia informacyjne dotyczàce zamówieƒ na dostawy i us∏ugi
zamawiajàcy jest obowiàzany przes∏aç Komisji Wspólnot Europejskich, lub umie-
Êciç w profilu nabywcy, niezw∏ocznie po rozpocz´ciu roku obrachunkowego.
Natomiast przes∏anie lub publikacja og∏oszeƒ informacyjnych w zakresie zamó-
wieƒ na roboty budowlane powinny nastàpiç niezw∏ocznie po podj´ciu decyzji
zatwierdzajàcej planowane zamówienia. Charakter decyzji zatwierdzajàcej musi
stanowiç gwarancj´ dla zamawiajàcego otrzymania w przysz∏oÊci funduszy na
realizacj´ planowanego zamówienia. 

W sytuacji wyboru przez zamawiajàcego jako miejsca publikacji w∏asnego pro-
filu nabywcy powinien on przes∏aç Komisji Europejskiej elektroniczne powiado-
mienie o publikacji, zgodnie z procedurami przesy∏ania og∏oszeƒ zawartymi
w Za∏àczniku XX, a dost´pnymi na stronie www.simap.europa.eu. Komisja
Europejska wyda∏a rozporzàdzenie nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawia-
jàce standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamó-
wieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 2004/18 (O. J. L 257,
z 1 paêdziernika 2005 r.) – Za∏àcznik VIII do rozporzàdzenia zawiera formularze
standardowe dotyczàce og∏oszenia o profilu nabywcy. 

Artyku∏ 41 ust. 2 dyrektywy 2004/17 przewiduje równie˝ fakultatywnà form´
og∏aszania okresowych og∏oszeƒ informacyjnych dotyczàcych wi´kszych projek-
tów, bez koniecznoÊci powtarzania informacji zawartych we wczeÊniej opubliko-
wanych og∏oszeniach informacyjnych, z tym zastrze˝eniem, ˝e podano do infor-
macji, i˝ sà to og∏oszenia dodatkowe. 

II. OG¸OSZENIE O SYSTEMIE KWALIFIKOWANIA

Polska ustawa Pzp nie implementowa∏a przepisów dyrektywy 2004/17 doty-
czàcych prowadzenia systemów kwalifikowania.
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Og∏oszenie o istnieniu systemu kwalifikowania umo˝liwia zamawiajàcym
wczeÊniejszy wybór wykonawców, którzy zostanà zakwalifikowani zgodnie z takim
systemem. Og∏oszenie takie powinno okreÊliç cel przyj´tego systemu oraz wska-
zaç sposób dost´pu do zasad kwalifikowania i funkcjonowania tego˝ systemu.
W zale˝noÊci od czasu trwania takiego systemu kwalifikowania zamawiajàcy obo-
wiàzany jest do publikowania og∏oszenia co roku (gdy planuje wykorzystywaç
system d∏u˝ej ni˝ trzy lata) lub jedynie na poczàtku tworzenia takiego systemu
(gdy czas jego funkcjonowania nie b´dzie przekracza∏ trzech lat). 

Zamawiajàcy, publikujàc og∏oszenie o systemie kwalifikowania, powinien
w nim umieÊciç nast´pujàce informacje: 
• nazw´, adres, numer telefonu i faksu, adres elektroniczny,
• czy zamówienie jest zastrze˝one dla zak∏adów pracy chronionej lub czy jego

realizacja jest zastrze˝ona w kontekÊcie programów wsparcia pracy chronionej
(tylko w przypadku gdy jest to zamówienie zastrze˝one, zgodnie z art. 28
dyrektywy 2004/17),

• cel systemu kwalifikowania (opis towarów, us∏ug lub robót budowlanych lub
ich kategorii, jakie majà byç zamawiane poprzez system),

• kryteria, jakie powinni spe∏niç wykonawcy w celu dopuszczenia do systemu
oraz metody, wed∏ug których b´dzie nast´powaç ocena (je˝eli opis tych warun-
ków i metod weryfikacji jest obszerny i opiera si´ na dokumentach dost´pnych
zainteresowanym wykonawcom, wystarczy podsumowanie g∏ównych
warunków i metod oraz odniesienie do tych dokumentów), 

• okres funkcjonowania systemu kwalifikowania, 
• wskazanie, czy og∏oszenie stanowi zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie, 
• informacje dotyczàce procedur odwo∏awczych, 
• kryteria udzielenia zamówienia, 
• ewentualnie inne istotne informacje. 

III. OG¸OSZENIA WSZCZYNAJÑCE POST¢POWANIE

Okresowe og∏oszenie informacyjne jako og∏oszenie wszczynajàce
post´powanie

Zamawiajàcy mo˝e og∏osiç o wszcz´ciu post´powania o udzielenie zamówie-
nia w drodze publikacji okresowego og∏oszenia informacyjnego. Og∏oszenie in-
formacyjne mo˝e bowiem pe∏niç dwie funkcje: informowaç wykonawców o plano-
wanych zamówieniach oraz, przy spe∏nieniu pewnych przes∏anek dotyczàcych je-
go treÊci, staç si´ og∏oszeniem informujàcym o konkretnym post´powaniu majà-
cym na celu udzielenie zamówienia. Formularz standardowy okresowego og∏osze-
nia informacyjnego znajduje si´ w Za∏àczniku IV do rozporzàdzenia Komisji Eu-
ropejskiej nr 1564/2005 ustanawiajàcego standardowe formularze do publikacji
og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami
2004/17 i 2004/18. W zale˝noÊci od tego, czy okresowe og∏oszenie ma rozpoczy-
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naç post´powanie o udzielenie zamówienia, czy te˝ nie – zamawiajàcy odpowied-
nio wype∏nia lub pozostawia pusty dodatek zatytu∏owany „Og∏oszenie informacyj-
ne b´dàce zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie lub majàce na celu
skrócenie terminu do sk∏adania ofert”.

Okresowe og∏oszenie informacyjne wszczynajàce post´powanie powinno, po
pierwsze, zawieraç szczegó∏owe dane dotyczàce dostaw, us∏ug lub robót budowla-
nych b´dàcych przedmiotem udzielanego zamówienia. Po drugie, przedmiotowe
og∏oszenie powinno wskazywaç rodzaj przyj´tej procedury (ograniczona lub
negocjacyjna) i zastrze˝enie, ˝e w przysz∏oÊci nie uka˝e si´ nowe og∏oszenie,
a publikowane obecnie zawiera zaproszenie dla wykonawców do wyra˝enia na pi-
Êmie swojego zainteresowania odnoÊnie do przystàpienia do post´powania. 

Zamawiajàcy powinien opublikowaç og∏oszenie informacyjne nie wczeÊniej
ni˝ 12 miesi´cy przed datà wys∏ania zaproszenia do wykonawców, wnoszàcego
o potwierdzenie swojego zainteresowania udzia∏em w post´powaniu.

Og∏oszenie o istnieniu systemu kwalifikowania

Zamawiajàcy mo˝e równie˝ wszczàç konkretne post´powanie o udzielenie za-
mówienia w drodze publikacji og∏oszenia o istnieniu systemu kwalifikowania.
Formularz standardowy og∏oszenia o istnieniu systemu kwalifikowania znajduje
si´ w Za∏àczniku VII do rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 usta-
nawiajàcego standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur
zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 2004/18. 

System kwalifikowania pozwala zainteresowanym wykonawcom na ubieganie
si´ o zarejestrowanie w systemie zamawiajàcego jako potencjalni oferenci. Spo-
Êród ubiegajàcych si´ przedsi´biorców zamawiajàcy wybiera na podstawie poda-
nych kryteriów tych wykonawców, którzy w póêniejszych post´powaniach o udzie-
lenie zamówienia b´dà zapraszani do sk∏adania ofert lub prowadzenia negocjacji. 

Zamawiajàcy, który b´dzie udziela∏ zamówienia w drodze procedury ograni-
czonej lub negocjacyjnej i zaprosi do udzia∏u wykonawców zarejestrowanych
w systemie, nie ma obowiàzku ponownej publikacji og∏oszenia – wystarczajàce
jest, by dokona∏ og∏oszenia o istnieniu systemu kwalifikowania i prowadzi∏ sys-
tem zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/17. JeÊli zamawiajàcy zamierza zapro-
siç do post´powania innych wykonawców ni˝ zakwalifikowani w systemie, jest
obowiàzany dokonaç publikacji og∏oszenia o zamówieniu, zgodnie z art. 42
ust. 1 c) dyrektywy 2004/17 lub okresowego og∏oszenia informacyjnego, na zasa-
dach z art. 42 ust. 1 a) dyrektywy 2004/17. Og∏oszenie o systemie kwalifikowania
mo˝e mieç zastosowanie jedynie do procedury ograniczonej lub negocjacyjnej. 

Og∏oszenie o zamówieniu

Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie o zamówieniu. Formularze stan-
dardowe do publikacji takiego og∏oszenia zosta∏y opracowane w Za∏àczniku V do
rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 ustanawiajàcego standardowe
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formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych
zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 2004/18. 

W przypadku gdy zamawiajàcy og∏asza o istnieniu dynamicznego systemu za-
kupów, powinien to uczyniç za pomocà og∏oszenia o zamówieniu, okreÊlonego
w art. 42 ust. 1 c) dyrektywy 2004/17, zgodnie z formularzem zawartym w Za∏àcz-
niku V do rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 ustanawiajàcego
standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ
publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 2004/18. Natomiast og∏oszenia
uproszczone o zamówieniach udzielanych w ramach takiego systemu zakupów
powinny byç dokonywane zgodnie z formularzem z Za∏àcznika IX do rozporzà-
dzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 ustanawiajàcego standardowe formu-
larze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych zgodnie
z dyrektywami 2004/17 i 2004/18. Zamawiajàcy publikujàc uproszczone og∏o-
szenie, powinien w nim umieÊciç nast´pujàce informacje: 
• kraj zamawiajàcego,
• nazw´ i adres e-mail zamawiajàcego,
• odniesienie do publikacji og∏oszenia o zamówieniu w dynamicznym systemie

zakupów, 
• adres e-mail, pod którym dost´pne sà dokumenty zamówienia oraz dodatko-

we dokumenty zwiàzane z dynamicznym systemem zakupów,
• przedmiot zamówienia: opis z wykorzystaniem kodów ze Wspólnego S∏ownika

Zamówieƒ (CPV) oraz iloÊç lub zakres zamówienia, które ma byç udzielone, 
• termin sk∏adania ofert orientacyjnych. 

IV. OG¸OSZENIE O WYNIKACH POST¢POWANIA 

Artyku∏ 43 dyrektywy 2004/17 przewiduje dla zamawiajàcych obowiàzek publi-
kacji og∏oszenia o wynikach post´powania w przypadku udzielenia zamówienia
lub zawarcia umowy ramowej – przedmiotowy obowiàzek dotyczy tylko takich po-
st´powaƒ, które zosta∏y doprowadzone do koƒca i wiàza∏y si´ z udzieleniem za-
mówienia wybranemu wykonawcy (zawarciem umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego). Termin przes∏ania og∏oszenia do publikacji wynosi dwa miesiàce od
daty udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej. Data udzielenia zamó-
wienia jest równoznaczna z datà zawarcia umowy z wybranym kontrahentem. 

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia powinno byç sporzàdzone na formularzu
standardowym, okreÊlonym przez Komisj´ Europejskà w Za∏àczniku VI do rozpo-
rzàdzenia nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcego standardowe formu-
larze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych zgodnie
z dyrektywami 2004/17 i 2004/18. Zamawiajàcy, zgodnie z treÊcià Za∏àcznika XVI,
powinien w og∏oszeniu umieÊciç przede wszystkim nast´pujàce informacje:
• rodzaj udzielonego zamówienia,
• przynajmniej krótkà informacj´ o rodzaju dostarczanych produktów, robót

budowlanych lub us∏ug,
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• sposobu zaproszenia do ubiegania si´ o zamówienie (og∏oszenie o istnieniu
systemu kwalifikowania, okresowe og∏oszenie informacyjne, og∏oszenie
o zamówieniu),

• informacj´ o publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym UE,
• w przypadku zamówieƒ udzielonych bez og∏oszenia nale˝y wskazaç odpowied-

ni przepis art. 40 ust. 3 lub art. 32 dyrektywy 2004/17,
• procedur´ udzielenia zamówienia publicznego (procedura otwarta, ograniczo-

na lub negocjacyjna),
• liczba otrzymanych ofert,
• dat´ udzielenia zamówienia,
• cen´ zap∏aconà za zakupy okazyjne dokonane na mocy art. 40 ust. 3 j) dyrek-

tywy 2004/17,
• nazw´ i adres wykonawcy (wykonawców),
• o ile dotyczy, nale˝y zaznaczyç, czy zamówienie by∏o lub mo˝e byç wykonywa-

ne przez podwykonawców,
• zap∏aconà kwot´ lub ceny najdro˝szych i najtaƒszych ofert rozpatrywanych

w ramach procedury udzielania zamówienia,
• nazw´ i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwo∏awcze oraz, o ile

ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. 

Przepis art. 43 ust. 1 dyrektywy 2004/17, obok ogólnej zasady przekazywania do
publikacji og∏oszeƒ o wynikach post´powania w terminie dwóch miesi´cy od mo-
mentu zawarcia umowy, przewiduje pewne odst´pstwa dotyczàce zakupów dokony-
wanych w ramach dynamicznego systemu zakupów i w realizacji umowy ramowej.
Zamawiajàcy dzia∏ajàcy w systemie zakupów dynamicznych mogà grupowaç og∏o-
szenia w systemie kwartalnym i przesy∏aç je do publikacji w ciàgu dwóch miesi´cy
od zakoƒczenia ka˝dego kwarta∏u, natomiast zamawiajàcy realizujàcy umowy ramo-
we zawarte zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2004/17 nie sà zobowiàzani do przesy-
∏ania og∏oszeƒ o wynikach procedur prowadzonych w wykonaniu takich umów.

Pewne odr´bnoÊci dotyczà równie˝ zamówieƒ na us∏ugi wymienione w Za∏àcz-
niku XVII B, których udzielanie nie podlega w pe∏ni regu∏om zamówieƒ publicz-
nych opisanym w dyrektywie 2004/17. Zamawiajàcy w przesy∏anym do Dziennika
Urz´dowego Unii Europejskiej og∏oszeniu mogà zaznaczyç, ˝e nie wyra˝ajà zgo-
dy na jego publikacj´.

Podobnie w przypadku gdy zamawiajàcy udzieli∏ zamówienia na prace badaw-
cze i rozwojowe w drodze procedury bez obowiàzku publikacji og∏oszenia,
zgodnie z art. 40 ust. 3 b) dyrektywy 2004/17, mo˝e on ograniczyç informacje
przedstawiane w og∏oszeniu o udzieleniu zamówienia, w zakresie rodzaju i iloÊci
zamawianych us∏ug, poprzez u˝ycie jedynie okreÊlenia, ˝e zamówienie dotyczy
„us∏ug badawczo-rozwojowych”. Przepis art. 40 ust. 3 b) dyrektywy 2004/17 prze-
widuje, i˝ zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od publikacji og∏oszenia o zamówieniu,
je˝eli przedmiotem zamówienia jest wy∏àcznie prowadzenie badaƒ lub prac roz-
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wojowych i jego udzielenie nie ma na celu zapewnienia zysku lub odzyskania kosz-
tów badaƒ, pod warunkiem ˝e jego udzielenie nie naruszy w przysz∏oÊci swobodnej
konkurencji przy udzielaniu nast´pnych zamówieƒ, które b´dà mia∏y takie cele.

W sytuacji, gdy zamawiajàcy nie spe∏ni∏ przes∏anki okreÊlonej w art. 40 ust. 3 b)
dyrektywy 2004/17 – przy publikacji og∏oszenia o udzieleniu zamówienia mo˝e
ograniczyç informacje z zakresu rodzaju i liczby zamawianych us∏ug tylko na za-
sadzie powo∏ania si´ na ochron´ poufnych danych handlowych. 

Mimo przedstawionych ograniczeƒ, zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ na
prace badawcze i rozwojowe nie mogà w og∏oszeniu o udzieleniu zamówienia
zawrzeç mniej informacji ni˝ w samym og∏oszeniu o wszcz´ciu post´powania
o udzielenie zamówienia. 

Przepis art. 43 ust. 2 dyrektywy 2004/17 nakazuje Komisji Europejskiej respektowa-
nie wszelkich wra˝liwych aspektów handlowych, na które mogà zwróciç uwag´ zama-
wiajàcy przekazujàcy informacje w formularzach og∏oszeƒ o udzieleniu zamówienia,
a które mogà dotyczyç liczby otrzymanych ofert, to˝samoÊci wykonawców lub cen. 

1.7. OG¸OSZENIA WSPÓLNE DLA ZAMÓWIE¡ „KLASYCZ-
NYCH” ORAZ ZAMÓWIE¡ „SEKTOROWYCH”

1.7.1. OG¸OSZENIE O PROFILU NABYWCY

Ustawodawca polski definiuje poj´cie „profil nabywcy” w art. 13 ust. 1 ustawy
Pzp jako „miejsce na w∏asnej stronie internetowej zamawiajàcego, wyodr´bnione
dla zamówieƒ”. Zamawiajàcy mogà utworzyç profil nabywcy tylko na w∏asnej
stronie internetowej i powinno byç to miejsce, w którym b´dà mogli umieszczaç
informacje na temat planowanych, prowadzonych i udzielonych zamówieƒ pu-
blicznych. Obok og∏oszeƒ informacyjnych (wst´pnych lub okresowych) wykonaw-
cy mogà znaleêç w profilu nabywcy og∏oszenia o wszcz´ciu post´powania, specy-
fikacje istotnych warunków zamówienia wraz z modyfikacjami, rozstrzygni´cia
protestów dotyczàcych treÊci og∏oszenia lub specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia czy og∏oszenia o udzieleniu zamówienia.

Og∏oszenie o profilu nabywcy bezpoÊrednio wià˝e si´ z publikacjà wst´pnego
og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach (zamówienia klasycz-
ne) lub okresowego og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach
(zamówienia sektorowe).

W przypadku gdy zamawiajàcy zdecyduje si´ na publikacj´ wst´pnego og∏osze-
nia informacyjnego lub okresowego og∏oszenia informacyjnego – nieb´dàcego
zaproszeniem do ubiegania si´ o zaproszenie – na w∏asnej stronie internetowej,
wyodr´bnionej dla zamówieƒ, czyli tzw. profilu nabywcy, jest obowiàzany uprzed-
nio przekazaç og∏oszenie o profilu nabywcy UOPWE.

– 46 –



1.7.2. UPROSZCZONE OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU OBJ¢TYM
DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW

I. MIEJSCE PUBLIKACJI UPROSZCZONEGO OG¸OSZENIA

Zamawiajàcy, który ustanowi∏ dynamiczny system zakupów zgodnie z przepi-
sami ustawy Pzp, przed wszcz´ciem post´powania o udzielenie zamówienia obj´-
tego takim systemem jest obowiàzany dokonaç jedynie publikacji tzw. og∏oszenia
uproszczonego:
• na w∏asnej stronie internetowej,
• w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych – w przypadku gdy wartoÊç udzielanego

zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro,
a jest mniejsza od kwot progowych UE,

• w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej – w przypadku udzielania zamó-
wienia „wspólnotowego”, którego wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝o-
nà w z∏otych równowartoÊç kwot progowych UE,

• w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim, jeÊli wartoÊç zamówie-
nia na dostawy lub us∏ugi jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 10 000 000 euro,

• dodatkowo w inny dowolny sposób.

II. SPOSÓB PRZEKAZANIA UPROSZCZONEGO OG¸OSZENIA

Zamawiajàcy obowiàzany do przekazania og∏oszenia Prezesowi UZP czyni
to za pomocà formularza og∏oszenia „krajowego”, stanowiàcego za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi UZP. Formularz uproszczonego og∏oszenia
o zamówieniu obj´tym dynamicznym systemem zakupów znajduje si´ na
stronie internetowej Urz´du i powinien byç przes∏any przez zamawiajàcego
drogà elektronicznà. 

Zamawiajàcy zobligowany do przekazania og∏oszenia UOPWE czyni to za po-
mocà formularza og∏oszenia „wspólnotowego”, stanowiàcego za∏àcznik nr 9 do
rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. Formularz
uproszczonego og∏oszenia o zamówieniu obj´tym dynamicznym systemem zaku-
pów znajduje si´ na stronie internetowej http://simap.europa.eu i powinien byç
przes∏any przez zamawiajàcego drogà elektronicznà. 

Og∏oszenie umieszczone na stronie internetowej mo˝e byç sporzàdzone przy
zastosowaniu formularza „krajowego” lub „wspólnotowego” albo te˝ w inny
sposób, pod warunkiem ˝e b´dzie zawiera∏o wszystkie wymagane przez ustaw´
Pzp informacje.
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III. TREÂå UPROSZCZONEGO OG¸OSZENIA

Uproszczone og∏oszenie o zamówieniu powinno zawieraç co najmniej nast´-
pujàce dane:
• termin i miejsce opublikowania og∏oszenia o zamówieniu dotyczàcego ustano-

wienia dynamicznego systemu zakupów,
• nazw´ (firm´) zamawiajàcego,
• okreÊlenie przedmiotu zamówienia oraz wielkoÊç lub zakres zamówienia,
• adres strony internetowej, na której jest udost´pniona specyfikacja istotnych

warunków zamówienia oraz informacje dodatkowe,
• termin sk∏adania ofert orientacyjnych.

W przypadku modyfikacji treÊci specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia po publikacji og∏oszenia o zamówieniu, dotyczàcego ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów, a przed publikacjà uproszczonego og∏o-
szenia, zamawiajàcy zamieszcza informacj´ o tym na stronie internetowej.

1.7.3. OG¸OSZENIE O KONKURSIE

I. MIEJSCE PUBLIKACJI OG¸OSZENIA O KONKURSIE

Zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie o konkursie:
• w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzibie oraz
• na stronie internetowej, oraz
• w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych – w przypadku gdy wartoÊç konkursu

przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, a jest mniej-
sza od kwot okreÊlonych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym
na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

• w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej – w przypadku konkursu „wspól-
notowego”, którego wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwot progowych UE,

• fakultatywnie w inny dowolny sposób.

II. TREÂå OG¸OSZENIA O KONKURSIE

Og∏oszenie o konkursie, umieszczane w miejscu publicznie dost´pnym w sie-
dzibie organizatora konkursu oraz na stronie internetowej, powinno zawieraç
co najmniej:
• nazw´ i adres zamawiajàcego,
• okreÊlenie przedmiotu konkursu,
• wymagania, jakie muszà spe∏niç uczestnicy konkursu, 
• kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,
• okreÊlenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu,
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• termin sk∏adania prac konkursowych,
• rodzaj i wysokoÊç nagród.

Zamawiajàcy obowiàzany do przekazania og∏oszenia Prezesowi UZP czyni to
za pomocà formularza og∏oszenia „krajowego”, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi UZP. Formularz og∏oszenia o konkursie znajduje si´
równie˝ na stronie internetowej Urz´du (www. uzp. gov. pl).

Zamawiajàcy zobligowany do przekazania og∏oszenia UOPWE czyni to za po-
mocà formularza og∏oszenia „wspólnotowego”, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 12 do rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r.
Formularz og∏oszenia o konkursie znajduje si´ równie˝ na stronie internetowej
http://simap.europa.eu.

1.7.4. OG¸OSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie o wynikach konkursu:
• w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych – w przypadku gdy wartoÊç konkursu

przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, a jest mniej-
sza od kwot progowych UE,

• w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej – w przypadku konkursu „wspól-
notowego”, którego wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwot progowych UE.

Zamawiajàcy jest obowiàzany do przekazania og∏oszenia niezw∏ocznie po
ustaleniu wyników konkursu. Zamawiajàcy obowiàzany do przekazania og∏osze-
nia Prezesowi UZP czyni to za pomocà wype∏nienia formularza og∏oszenia „krajo-
wego”, stanowiàcego za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi UZP. Zamawiajàcy zobli-
gowany do przekazania og∏oszenia UOPWE czyni to za pomocà wype∏nienia
formularza og∏oszenia „wspólnotowego”, stanowiàcego za∏àcznik nr 13 do rozpo-
rzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r.

1.8. WSPÓLNY S¸OWNIK ZAMÓWIE¡ 

Zamawiajàcy sporzàdzajàcy og∏oszenia w zakresie zamówieƒ publicznych do-
konujà opisu przedmiotu kontraktu, pos∏ugujàc si´ kodami Wspólnego S∏ownika
Zamówieƒ. Jednolity tekst S∏ownika zosta∏ zamieszczony jako za∏àcznik do Roz-
porzàdzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.
zmieniajàcego Rozporzàdzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Ra-
dy z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (CPV). Tekst
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S∏ownika w j´zyku polskim jest dost´pny na stronie oficjalnej UZP –
www.uzp.gov.pl. CPV oraz w postaci „drzewa”, wyÊwietlajàcy si´ w podziale na
dzia∏y, nast´pnie grupy, klasy i kategorie, na stronie TED – http://ted.europa.eu/. 

Wprowadzenie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ mia∏o na celu zwi´kszenie
przejrzystoÊci oraz efektywnoÊci procesów udzielania zamówieƒ publicznych.
W przypadku gdyby ka˝dy zamawiajàcy stosowa∏ jedynie kody klasyfikacji krajo-
wych, wykonawcy pochodzàcy z innych paƒstw cz∏onkowskich mieliby trudnoÊç
z prawid∏owym „odczytaniem” opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym
zosta∏aby ograniczona zasada równego traktowania. Obowiàzek okreÊlania
przedmiotu zamówienia za pomocà jednolitego systemu klasyfikacji w ca∏ej Unii
Europejskiej umo˝liwia wykonawcom sprawne przeglàdanie og∏oszeƒ i podejmo-
wanie decyzji odnoÊnie do uczestnictwa w og∏aszanych post´powaniach o udzie-
lenie zamówienia. Stosowanie CPV ujednolica równie˝ sposób okreÊlania po-
szczególnych towarów, us∏ug i robót budowlanych przez zamawiajàcych, dzi´ki
unikaniu ró˝nic wynikajàcych z ustawodawstwa poszczególnych paƒstw cz∏onkow-
skich. OkreÊlenie przedmiotu zamówienia, obj´tego zakresem dyrektyw 2004/17
i 2004/18, w inny sposób ni˝ poprzez odniesienie do CPV b´dzie stanowi∏o naru-
szenie prawa wspólnotowego, a zw∏aszcza zasady równego traktowania wykonaw-
ców, niezale˝nie od kraju pochodzenia lub posiadania siedziby. 

Wspólny S∏ownik Zamówieƒ jest systemem klasyfikacji produktów, us∏ug
i robót budowlanych przyj´tym na potrzeby zamówieƒ publicznych.Obejmuje
swoim zakresem s∏ownik g∏ówny oraz s∏ownik uzupe∏niajàcy.
• S∏ownik g∏ówny zawiera nazwy dostaw, robót budowlanych oraz us∏ug, którym

przypisane zosta∏y okreÊlone dziewi´ciocyfrowe kody. Dzia∏y oznaczone sà
przez pierwsze dwie cyfry kodu, grupy okreÊlone sà przez pierwsze trzy cyfry,
pierwsze cztery cyfry oznaczajà klasy, natomiast pierwszych pi´ç cyfr okreÊla
kategorie. Ostatnia dziewiàta cyfra ma charakter kontrolny i s∏u˝y do zweryfi-
kowania prawid∏owoÊci poprzednich cyfr.

• S∏ownik uzupe∏niajàcy mo˝e byç stosowany przez zamawiajàcych w celu roz-
szerzenia i sprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, jeÊli nie jest wystar-
czajàce zastosowanie kodów ze s∏ownika g∏ównego. S∏ownik uzupe∏niajàcy
obejmuje kody alfanumeryczne sk∏adajàce si´ z litery oraz czterech cyfr.

1.9. SKUTKI BRAKU PRAWID¸OWEJ PUBLIKACJI OG¸OSZENIA

Publikacja og∏oszenia jest momentem rozpoczynajàcym post´powanie
o udzielenie zamówienia publicznego. Opublikowanie og∏oszenia w siedzibie
zamawiajàcego, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych lub Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej jest pierwszà czynnoÊcià orga-
nizatora post´powania ujawniajàcà wol´ zlecenia realizacji publicznego kontrak-
tu. Z treÊci og∏oszenia potencjalny uczestnik post´powania uzyskuje informacje
na temat zakresu i szacowanej wartoÊci przedsi´wzi´cia, wymagaƒ stawianych
przedsi´biorcom, warunków dotyczàcych przedmiotu przysz∏ej umowy, terminu
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sk∏adania ofert. Prawid∏owo przygotowane og∏oszenia powinny pozwoliç przed-
si´biorcom na podj´cie decyzji o wzi´ciu udzia∏u w post´powaniu rozpocz´tym
przez zamawiajàcego. Z tego powodu ujawnienie w og∏oszeniu wszystkich infor-
macji wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówieƒ publicznych oraz formu-
larzy przeznaczonych dla danego typu og∏oszenia nabiera szczególnego znacze-
nia. Nierespektowanie przez organizatora post´powania przepisów odnoszàcych
si´ do obligatoryjnej treÊci og∏oszenia mo˝e byç podstawà korzystania przez wy-
konawców ze Êrodków ochrony prawnej, a w skrajnych przypadkach – podstawà
niewa˝noÊci umowy zawartej w wyniku prowadzonego post´powania.

Z najpowa˝niejszym naruszeniem przepisów ustawy Pzp dotyczàcych obo-
wiàzku rozpocz´cia procedury poprzez publiczne zaproszenie do sk∏adania
ofert lub wniosków o zakwalifikowanie do post´powania mamy do czynienia
wówczas, gdy zamawiajàcy nie publikuje og∏oszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych albo Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Zgod-
nie z art. 146 ust. 1 punkt 1 ustawy Pzp nieopublikowanie og∏oszenia o zamó-
wieniu w jednym ze wskazanych dzienników publikacyjnych stanowi bezpoÊred-
nià podstaw´ niewa˝noÊci umowy z mocy ustawy. Powy˝sze mo˝e byç podstawà
do skierowania wniosku o ukaranie z tytu∏u naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych w odniesieniu do podmiotów sektora finansów publicznych, a tak˝e
stwierdzenia naruszeƒ skutkujàcych zaleceniem uniewa˝nienia post´powania
w odniesieniu do zamówieƒ podlegajàcych obligatoryjnej kontroli Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

Oprócz sytuacji polegajàcych na nieopublikowaniu og∏oszenia o zamówieniu
w procedurze rozpoczynajàcej si´ og∏oszeniem publikowanym w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych lub Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej mo˝na wy-
ró˝niç tak˝e inne przypadki, kiedy zamawiajàcy naruszajà przepisy dotyczàce
og∏oszeƒ. Naruszenia polegajà na nieuj´ciu w treÊci og∏oszenia wszystkich infor-
macji wymaganych zgodnie z ustawà Prawo zamówieƒ publicznych i w∏aÊciwym
formularzem og∏oszenia. 

Dotychczasowa praktyka wskazuje, i˝ najcz´Êciej pope∏niane w tym zakresie b∏´-
dy dotyczy∏y m.in. b∏´dnego okreÊlania kategorii us∏ug, niepodawania szacunkowej
wartoÊci przedmiotu zamówienia, niepodawania warunków udzia∏u w post´powa-
niu i odsy∏ania do treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, braku infor-
macji na temat stosowanych kryteriów oceny ofert, daty przes∏ania og∏oszenia. 

Wskazane powy˝ej braki w treÊci og∏oszenia stanowià ka˝dorazowo naruszenie
przepisów ustawy okreÊlajàcych obligatoryjnà treÊç og∏oszenia, a ponadto dla
og∏oszeƒ publikowanych w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych przepisów rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych, a dla og∏oszeƒ publiko-
wanych w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej przepisów rozporzàdzenia
Komisji (WE) 1564/2005 z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcego standardowe
formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych zgod-
nie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Og∏oszenia zawierajàce uchybienia dotyczàce wymaganej treÊci sà publikowa-
ne w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, co nie oznacza, ˝e Prezes Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych nie reaguje w sytuacji stwierdzenia przedmiotowych braków.
Jego obowiàzkiem jest wezwanie do sprostowania og∏oszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, je˝eli og∏oszenie nie zawiera informacji
wymaganych przepisami ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ lub zawartych we wzorach
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w spra-
wie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych.
Sprostowanie przekazane Prezesowi UZP publikowane jest w formie obwiesz-
czenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych w terminie 10 dni od dnia dor´czenia
do Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

Publikacja og∏oszenia, jako pierwsza czynnoÊç zamawiajàcego podawana do
publicznej wiadomoÊci, mo˝e byç, tak jak ka˝de dzia∏anie podejmowane w trak-
cie procedury udzielenia zamówienia publicznego, przedmiotem protestu z∏o˝o-
nego przez wykonawc´.

Kràg podmiotów uprawnionych do skorzystania ze Êrodków ochrony prawnej
jest bardzo szeroki. Na etapie post´powania poprzedzajàcym sk∏adanie ofert
praktycznie ka˝dy zainteresowany udzia∏em w procedurze przedsi´biorca mo˝e
z∏o˝yç protest na treÊç og∏oszenia o zamówieniu. Podmiotami uprawnionymi do
oprotestowania og∏oszenia o zamówieniu sà równie˝ organizacje zrzeszajàce wy-
konawców, wpisane na list´ organizacji uprawnionych do wnoszenia Êrodków
ochrony prawnej prowadzonà przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

1.10. PRZESY¸ANIE OG¸OSZE¡ DROGÑ ELEKTRONICZNÑ

WST¢P

We wspólnotowym systemie zamówieƒ publicznych coraz wi´ksze znaczenie
odgrywajà post´powania prowadzone w formie elektronicznej. Wykorzystywa-
nie w coraz szerszym zakresie elektronicznych form przekazywania danych ma
na celu zdynamizowanie procedur udzielania zamówieƒ publicznych, zwi´ksze-
nie konkurencyjnoÊci rynku zamówieƒ publicznych oraz uproszczenie form
prowadzonych post´powaƒ. Obydwie dyrektywy regulujàce europejski system
zamówieƒ publicznych, jak równie˝ znowelizowana ustawa Prawo zamówieƒ
publicznych, przewidujà sposoby udzielania zamówieƒ nieopierajàce si´ na tra-
dycyjnej, pisemnej formie prowadzenia post´powania, a wykorzystujàce
w ca∏ym procesie kontraktowania form´ elektronicznà. Przyk∏adem procedury
przeprowadzanej od momentu wszcz´cia post´powania do wyboru najkorzyst-
niejszej oferty w ca∏oÊci w formie elektronicznej jest licytacja elektroniczna.
Elektronicznà formà udzielania zamówienia jest równie˝, niestanowiàcy
odr´bnego trybu udzielenia zamówienia – dynamiczny system zakupów.

– 52 –



Konkurowanie pomi´dzy przedsi´biorcami poprzez sk∏adanie kolejnych postà-
pieƒ na stronie internetowej wskazanej przez organizatora post´powania
dopuszczalne jest tak˝e w ramach post´powaƒ prowadzonych w trybach prze-
targowych oraz negocjacji z og∏oszeniem. Wybór najkorzystniejszej oferty
w ww. trybach, przy spe∏nieniu dodatkowych warunków, jest mo˝liwy po prze-
prowadzeniu aukcji elektronicznej.

Pomini´cie tradycyjnej formy pisemnej jest zawsze mo˝liwe w odniesieniu do
czynnoÊci zamawiajàcego polegajàcej na przes∏aniu do publikacji og∏oszenia. Za-
równo og∏oszenia publikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, jak
i w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej mogà byç przesy∏ane w formie
pisemnej (np. pocztà), faksem lub w formie elektronicznej. Przekazywanie og∏o-
szeƒ w formie elektronicznej nast´puje poprzez wype∏nianie elektronicznych
formularzy dost´pnych na stronach w∏aÊciwych dzienników publikacyjnych. Funk-
cjonujàce rozwiàzania prawne sk∏aniajà zamawiajàcych do pos∏ugiwania si´ elek-
tronicznymi metodami przesy∏ania og∏oszeƒ, poniewa˝ skorzystanie z formy
elektronicznej upowa˝nia do wyznaczenia skróconego terminu sk∏adania ofert
i wniosków o zakwalifikowanie do udzia∏u w post´powaniu.

Dla post´powaƒ o szacunkowej wartoÊci przedmiotu zamówienia przekra-
czajàcej równowartoÊç kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp podstawowy termin sk∏adania ofert wynosi 52 dni od dnia
przekazania og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich. Termin ten dotyczy post´powaƒ, w których og∏oszenie o zamówieniu zo-
sta∏o przekazane w formie pisemnej bàdê faksem. W sytuacji, gdy og∏oszenie
zosta∏o przekazane drogà elektronicznà, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 45 dni od dnia przekazania og∏oszenia. Podobna zasada skracania
terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu obo-
wiàzuje w trybie przetargu ograniczonego, w którym podstawowy 37-dniowy
termin mo˝e byç skrócony do 30 dni. 

WYPE¸NIANIE I PRZESY¸ANIE OG¸OSZE¡

Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej

Zasady przesy∏ania og∏oszeƒ w formie elektronicznej nie zosta∏y uregulowa-
ne w dyrektywach koordynujàcych procedury udzielania zamówieƒ publicznych.
Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty bu-
dowlane, dostawy i us∏ugi oraz dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 31 marca 2004 r. koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ
przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transpor-
tu i us∏ug pocztowych wskazujà jedynie, i˝ format i procedury elektronicznego
przesy∏ania og∏oszeƒ sà dost´pne na stronie internetowej http://simap.eu.int/.
Pod przywo∏anym adresem znajdujà si´ formularze og∏oszeƒ, które mo˝na
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wysy∏aç w wersji elektronicznej do publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej. Internetowy serwis przesy∏ania og∏oszeƒ dost´pny jest równie˝
w j´zyku polskim, którym mo˝na pos∏ugiwaç si´ przy wype∏nianiu elektro-
nicznych formularzy.

Korzystanie z elektronicznego serwisu przesy∏ania og∏oszeƒ wymaga uprzed-
niego zarejestrowania u˝ytkownika w systemie. Proces rejestracyjny w ca∏oÊci
odbywa si´ na stronach internetowych SIMAP (http://simap. europa. eu), a roz-
poczyna si´ od wype∏nienia formularza rejestracyjnego. W formularzu nale˝y
podaç dane obejmujàce minimum: nazw´ u˝ytkownika, has∏o, pytanie zabezpie-
czajàce wraz z odpowiedzià oraz adres poczty elektronicznej u˝ytkownika. Koƒ-
cowym etapem rejestracji jest przekazanie u˝ytkownikowi indywidualnego loginu
oraz has∏a umo˝liwiajàcego edycj´ i wys∏anie og∏oszeƒ. W formie elektronicznej
mogà byç wype∏niane i przesy∏ane wszystkie formularze og∏oszeƒ, dla których
wzory okreÊla Rozporzàdzenie Komisji (WE) 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. usta-
nawiajàce standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur
zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady.

Wype∏nianie elektronicznych formularzy og∏oszeƒ odbywa si´ poprzez poda-
wanie danych w rubrykach odpowiadajàcych treÊcià wzorom formularzy stano-
wiàcych za∏àczniki do Rozporzàdzenia Komisji (WE) 1564/2005 z 7 wrzeÊnia
2005 r. ustanawiajàcego standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ra-
mach procedur zamówieƒ publicznych. Oprogramowanie strony internetowej
umo˝liwia przechowywanie wype∏nionych og∏oszeƒ, ich edycj´, a tak˝e, po osta-
tecznym wype∏nieniu, przes∏anie do publikacji. U˝ytkownik systemu otrzymuje
potwierdzenie wys∏ania og∏oszenia do publikacji oraz informacj´ na temat pu-
blikacji wys∏anego og∏oszenia. Potwierdzenia dokumentujàce przes∏anie og∏o-
szenia do publikacji oraz opublikowanie og∏oszenia zamawiajàcy obowiàzany
jest przechowywaç wraz z kompletem dokumentacji post´powania przez okres
czterech lat od dnia zakoƒczenia post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego. Obowiàzek udokumentowania wskazanych w poprzednim zdaniu
czynnoÊci wynika bezpoÊrednio z art. 12 ust. 3 ustawy Pzp. Wywiàzywanie si´
z prezentowanych obowiàzków nabiera szczególnego znaczenia w kontekÊcie
jednej z przes∏anek niewa˝noÊci umowy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 146
ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp umowa jest niewa˝na, je˝eli og∏oszenie o zamówie-
niu nie zosta∏o opublikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo Dzien-
niku Urz´dowym Unii Europejskiej, chyba ˝e z przepisów ustawy nie wynika
obowiàzek publikacji og∏oszenia. Otrzymanie przez organizatora post´powania
potwierdzenia opublikowania og∏oszenia i przechowywanie zawiadomienia
w aktach post´powania umo˝liwia udokumentowanie realizacji obowiàzków
i ustrze˝e zamawiajàcego przed zarzutem niewa˝noÊci umowy na podstawie
art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
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Biuletyn Zamówieƒ Publicznych

Dopuszczalna forma przesy∏ania og∏oszeƒ w wersji elektronicznej dotyczy nie
tylko og∏oszeƒ publikowanych w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.
W post´powaniach, w których szacunkowa wartoÊç przedmiotu zamówienia zo-
sta∏a skalkulowana w przedziale pomi´dzy 60 000 euro a kwotami progowymi UE,
okreÊlonymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, og∏oszenia sà publikowane
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych. Tak˝e w tych post´powaniach og∏oszenia
mogà byç przesy∏ane do publikacji za pomocà formularza umieszczonego na
stronie internetowej Urz´du Zamówieƒ Publicznych, co jednoznacznie wynika
z treÊci art. 12 ust. 1 ustawy Pzp. Zasady korzystania z aplikacji do przesy∏ania
og∏oszeƒ zamieszczanych w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych korespondujà
z regu∏ami korzystania z serwisu internetowego og∏oszeƒ publikowanych
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. 

Elektroniczne przesy∏anie danych wymaga wprowadzenia przypisanego u˝yt-
kownikowi loginu oraz has∏a dost´pu. Otrzymanie zestawu „login – has∏o dost´-
pu” wymaga wystàpienia w formie pisemnej do Urz´du Zamówieƒ Publicznych
o nadanie tzw. kodu autoryzacji do przesy∏ania og∏oszeƒ przez internet. W odpo-
wiedzi Urzàd przydziela u˝ytkownikowi login i has∏o. Wype∏nianie elektronicz-
nych formularzy rozpoczyna si´ od wyboru rodzaju og∏oszenia odpowiadajàcego
trybowi prowadzonego post´powania, które nast´pnie wype∏nia si´ i przesy∏a do
publikacji. Potwierdzenie nadania og∏oszenia nale˝y wydrukowaç i za∏àczyç do
akt prowadzonego post´powania.

OG¸OSZENIA PRZESY¸ANE WY¸ÑCZNIE W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ

Znowelizowana ustawa Prawo zamówieƒ publicznych przewiduje w odniesie-
niu do niektórych rodzajów og∏oszeƒ ograniczenia co do formy, w której mogà
byç przekazywane do publikacji. Pierwszym z og∏oszeƒ, które zgodnie z art. 13
ust. 2 ustawy Pzp mo˝e byç przekazane tylko i wy∏àcznie w formie elektronicznej,
jest og∏oszenie o profilu nabywcy. Zamawiajàcy jest uprawniony do opublikowa-
nia wst´pnego og∏oszenia informacyjnego w tzw. profilu nabywcy po przekazaniu
og∏oszenia o profilu nabywcy Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich drogà elektronicznà, zgodnie z formà i procedurami opisanymi na stro-
nie http://simap.europa.eu. Zasady wype∏niania og∏oszenia o profilu nabywcy sà
opisane w rozdziale dotyczàcym formularza 8-PL.

Kolejnym przyk∏adem korzystania wy∏àcznie z elektronicznej formy przekazu
danych jest prowadzenie post´powania dotyczàcego dynamicznego systemu zaku-
pów. W post´powaniach o wartoÊci zamówienia przekraczajàcej równowartoÊç
60 000 euro, a nie przekraczajàcej równowartoÊci kwot progowych UE, okreÊlo-
nych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, og∏oszenie przekazuje si´ Prezesowi
Urz´du Zamówieƒ Publicznych tylko drogà elektronicznà, wykorzystujàc formu-
larz umieszczony na stronie internetowej Urz´du Zamówieƒ Publicznych.
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W post´powaniach, które z uwagi na wartoÊç przedmiotu zamówienia kwalifiku-
jà si´ do publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, og∏o-
szenie dotyczàce dynamicznego systemu zakupów przekazywane jest równie˝
wy∏àcznie drogà elektronicznà.

Wy∏àcznie w formie elektronicznej publikowane sà tak˝e og∏oszenia dotyczà-
ce post´powaƒ prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej. Rozpocz´cie
procedur nast´puje poprzez zamieszczenie og∏oszenia o zamówieniu na stronie
internetowej zamawiajàcego oraz stronie, na której b´dzie prowadzona licytacja.
Udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jest dopuszczalne pod
warunkiem ∏àcznego spe∏nienia dwóch przes∏anek. Pierwsza odnosi si´ do rodza-
ju przedmiotu zamówienia, którym muszà byç dostawy lub us∏ugi powszechnie
dost´pne o ustalonych standardach jakoÊciowych. Zamawianie dostaw lub us∏ug
spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w poprzednim zdaniu jest dopuszczalne
w przedmiotowym trybie, je˝eli szacunkowa wartoÊç dostaw lub us∏ug jest mniej-
sza ni˝ kwoty progowe UE, okreÊlone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Og∏oszenie o zamówieniu publikowane na poczàtku licytacji elektronicznej jest
zamieszczane tylko na stronie internetowej organizatora post´powania oraz
stronie, na której b´dzie przeprowadzana licytacja. Og∏oszenie o zamówieniu
prowadzonym w ramach licytacji elektronicznej nie jest przesy∏ane do publikacji
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.



CZ¢Âå DRUGA

INSTRUKCJE DOTYCZÑCE WYPE¸NIANIA
STANDARDOWYCH FORMULARZY

2.1. WST¢PNE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE
STANDARDOWY FORMULARZ 1-PL

SEKCJA I.: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. Sekcja pierwsza zawiera informacje na
temat zamawiajàcego obejmujàce: dane teleadresowe, rodzaj grupy instytucji,
do której nale˝y zamawiajàcy, g∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci podmiotu pro-
wadzàcego post´powanie oraz informacje na temat ewentualnego prowadze-
nia post´powania w imieniu wi´kszej liczby instytucji zamawiajàcych.
Wymagane dane teleadresowe to, w kolejnoÊci: nazwa zamawiajàcego, która
musi byç podana z uwzgl´dnieniem formy organizacyjnoprawnej, w ramach
której funkcjonuje zamawiajàcy, adres z podaniem ulicy, kod pocztowy
miejscowoÊci, w której znajduje si´ siedziba zamawiajàcego, województwo,
kraj siedziby zamawiajàcego, nazwisko/a osob/ób upowa˝nionej/ych do kon-
taktu z wykonawcami, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail),
nr faksu. W przedmiotowym punkcie nale˝y tak˝e podaç adresy stron inter-
netowych zamawiajàcego, o ile zamawiajàcy je posiada. W formularzu
og∏oszenia przewidziano miejsce na podanie informacji na temat dwóch ad-
resów internetowych. Pierwsze z nich dotyczy ogólnego adresu instytucji
zamawiajàcej, natomiast w drugiej kolejnoÊci podaje si´ tzw. adres interneto-
wy profilu nabywcy. Adres profilu nabywcy to adres strony internetowej,
na której publikowane sà informacje dotyczàce zamówieƒ publicznych. Infor-
macje zawarte w tzw. profilu nabywcy dotyczà wi´c nie tylko og∏oszeƒ o pla-
nowanych do udzielenia zamówieniach, ale tak˝e og∏oszenia o post´powa-
niach oraz np. informacje o zawarciu umowy z wykonawcà, którego oferta
zosta∏a uznana za najkorzystniejszà.
Kolejny punkt og∏oszenia przewiduje podanie informacji o adresach, pod któ-
rymi mo˝na uzyskaç dodatkowe dane dotyczàce planowanych do przeprowa-
dzenia post´powaƒ. Je˝eli adres ten, pod którym mo˝na np. przes∏aç oferty,
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i pobraç specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia, jest inny ni˝ podany
powy˝ej, wype∏niamy odpowiednio za∏àcznik A. I do og∏oszenia.
Wype∏nienie za∏àcznika A. I mo˝e byç konieczne z kilku powodów. Nie
zawsze adres siedziby zamawiajàcego jest to˝samy z adresem podmiotu pro-
wadzàcego post´powanie czy te˝ z adresem, pod którym wydawana jest
specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Z pierwszym przypadkiem
mo˝emy mieç najcz´Êciej do czynienia w sytuacji, gdy post´powanie w imie-
niu zamawiajàcego prowadzi osoba trzecia, np. wynaj´ta w tym celu firma
zewn´trzna dzia∏ajàca na podstawie pe∏nomocnictwa zamawiajàcego. Druga
z wskazanych okolicznoÊci mo˝e wystàpiç np. wtedy, gdy zamawiajàcy
funkcjonuje w wielu lokalizacjach, a za wydawanie specyfikacji lub przyjmo-
wanie ofert odpowiedzialna jest komórka organizacyjna dzia∏ajàca pod
innym adresem ni˝ adres siedziby organizatora post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego.

I. 2) Rodzaj instytucji zamawiajàcej i g∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci.
Publikacja og∏oszenia o planowanych do udzielenia zamówieniach wymaga
wskazania w treÊci punktu I. 2) rodzaju instytucji zamawiajàcej. Zaznaczenie
odpowiedniego kwadratu zale˝y od tego, jaki rodzaj instytucji reprezentuje za-
mawiajàcy. Szczegó∏owe informacje na temat zasad prawid∏owego wype∏niania
przedmiotowego elementu formularza znajdujà si´ w cz´Êci dotyczàcej formu-
larza 2-PL, pkt I. 2).

Obowiàzkowym elementem wst´pnego og∏oszenia jest równie˝ wskazanie
przedmiotu lub przedmiotów dzia∏alnoÊci instytucji zamawiajàcej przesy∏ajà-
cej do publikacji wst´pne og∏oszenie informacyjne. Z katalogu przedstawione-
go w drugiej kolumnie pkt I. 2) nale˝y wybraç jeden lub kilka przedmiotów
dzia∏alnoÊci odpowiadajàcych profilowi dzia∏alnoÊci zamawiajàcego. Omówie-
nie poszczególnych przedmiotów dzia∏alnoÊci przewidzianych w formularzu
og∏oszenia zawiera komentarz do „og∏oszenia o zamówieniu” (standardowy
formularz 2-PL).

W og∏oszeniu nale˝y równie˝ zaznaczyç, czy zamawiajàcy dokonuje zakupów
w imieniu innych instytucji zamawiajàcych. Mo˝liwoÊç przeprowadzania po-
st´powania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu kilku zamawiajà-
cych przez jeden podmiot przewiduje m.in. art. 16 ustawy Prawo zamówieƒ
publicznych. Zgodnie z przywo∏anym przepisem zamawiajàcy mogà wspólnie
przeprowadziç post´powanie i udzieliç zamówienia. W tym celu spoÊród zain-
teresowanych zamawiajàcych wyznaczany jest podmiot dzia∏ajàcy na podsta-
wie upowa˝nienia pozosta∏ych, którego zadaniem jest przeprowadzenie
i udzielenie zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Sytuacj´ t´ nale˝y odró˝-
niç od przeprowadzania post´powania przez jednostk´ organizacyjnà na rzecz
wielu innych jednostek podleg∏ych ministrowi kierujàcemu dzia∏em admini-
stracji rzàdowej, w ramach którego funkcjonujà wszystkie podleg∏e jednostki.
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W takiej sytuacji wyznaczona jednostka organizacyjna nie prowadzi post´po-
wania w imieniu pozosta∏ych zamawiajàcych, a w imieniu w∏asnym. Delegacja
dajàca uprawnienie do wyznaczania podmiotów odpowiedzialnych za prowa-
dzenie post´powaƒ zosta∏a wskazana w art. 16 ust 3 ustawy Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sekcja II wst´pnego og∏oszenia informacyjnego jest przeznaczona do przeka-
zania informacji na temat przedmiotu zamówienia planowanych do realizacji
kontraktów. Sekcj´ podzielono na dwie grupy. Grupa A odnosi si´ do planowa-
nych post´powaƒ, których przedmiot stanowià roboty budowlane, natomiast
w grupie B zamawiajàcy prezentuje informacje na temat planowanych do zlece-
nia dostaw lub us∏ug. Wype∏niajàc odpowiednie rubryki wst´pnego og∏oszenia
informacyjnego, nale˝y pami´taç o prawid∏owym zakwalifikowaniu przedmiotu
planowanego post´powania jako roboty budowlane, dostawy bàdê us∏ugi. Przez
roboty budowlane, zgodnie z definicjà zawartà w ustawie Prawo zamówieƒ
publicznych, rozumie si´ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm.), a tak˝e realizacj´ obiektu budowlane-
go w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocà dowol-
nych Êrodków, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego.
Prawid∏owa kwalifikacja rodzaju przedmiotu zamówienia jest mo˝liwa tylko przy
uwzgl´dnieniu postanowieƒ art. 6 ustawy Pzp regulujàcego kwestie tzw.
zamówieƒ mieszanych, o których bardziej szczegó∏owo traktuje rozdzia∏ doty-
czàcy formularza 2-PL, pkt II.

SEKCJA II. A: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ROBOTY BUDOWLANE)

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj´ zamawiajàcà. Opisujàc przed-
miot robót budowanych, w pierwszej kolejnoÊci nale˝y podaç nazw´ nadanà
post´powaniu przez zamawiajàcego. Nazwa powinna byç krótka, indywiduali-
zujàca planowane post´powanie.

II. 2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych. OkreÊlenie lo-
kalizacji zamówienia oraz rodzaju robót budowlanych nast´puje poprzez
podanie miejsca realizacji inwestycji. Wskazujemy tu miejscowoÊç, na której
terenie realizowany b´dzie kontrakt bàdê miejscowoÊci, pomi´dzy którymi
b´dzie przebiegaç np. nowo budowana droga. Do opisania lokalizacji robót
budowlanych s∏u˝y równie˝ kod NUTS. Kod NUTS jest Nomenklaturà Jed-
nostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych, który zosta∏ wprowadzony
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadze-
nia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 58, poz. 685 ze zm.). Nomenklatura NUTS ma zastoso-
wanie w procesie zbierania, harmonizacji i udost´pniania danych statystyk
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regionalnych krajów Unii Europejskiej. Nomenklatura Jednostek Teryto-
rialnych dla Celów Statystycznych (NTS) dzieli Polsk´ na terytorialne, hie-
rarchicznie powiàzane jednostki na 5 poziomach. W ramach poziomów
wyodr´bnia si´ 3 poziomy regionalne oraz 2 poziomy lokalne. Poziom regio-
nalny obejmuje: regiony (poziom 1.), województwa (poziom 2.), podregiony
(poziom 3.). Poziom lokalny obejmuje powiaty (poziom 4.) i gminy (po-
ziom 5.). Zgodnie z przywo∏anym rozporzàdzeniem do oznaczenia pozio-
mów jednostek terytorialnych wykorzystuje si´ symbole o ró˝nych liczbach
znaków w zale˝noÊci od opisywanego nr poziomów. Dla poziomu 5. ozna-
czenie sk∏ada si´ z 10 cyfr. Przyk∏adowo dla gminy Dzier˝oniów oznaczenie
jest nast´pujàce: 5.02.01.02.02.1, dla gminy Krotoszyce 5.02.02.09.03.2.
W formularzu wst´pnego og∏oszenia informacyjnego przewidziano podanie
maksymalnie pi´ciocyfrowego kodu NUTS. O tym, czy nale˝y wype∏niç
wszystkie pi´ç pól, czy te˝ wystarczajàcym b´dzie podanie kodu sk∏adajàce-
go si´ z mniej ni˝ pi´ciu symboli decyduje miejsce realizacji zamówienia. Je-
˝eli przedmiot zamówienia b´dzie Êwiadczony na terenie ca∏ego wojewódz-
twa, np. zachodniopomorskiego, to w∏aÊciwym kodem NUTS b´dzie ozna-
czenie trzycyfrowe, którym w przypadku wspomnianego województwa jest:
2.32. Realizacja przedmiotu umowy tylko w miejscowoÊci, w której znajdu-
je si´ siedziba zamawiajàcego, upowa˝nia do podania oznaczenia kodowego
odpowiadajàcego poziomowi 3., czyli podregionom. Zamawiajàcy z siedzibà
w Warszawie w polu kod NUTS wpisze wartoÊç 3.14.20 odpowiadajàcà ozna-
czeniu podregionu warszawskiego. Zamawiajàcy z Bielska-Bia∏ej wpisuje
kod 3.24.32. Organizator post´powania majàcy siedzib´ w Szczecinie wpisu-
je kod 3.32.43. Pos∏ugiwanie si´ kodami NUTS w przypadku wype∏niania
i przesy∏ania og∏oszenia w wersji elektronicznej za poÊrednictwem formula-
rzy umieszczonych na stronie http://simap.eu.int/ b´dzie wymaga∏o
pos∏ugiwania si´ tylko i wy∏àcznie kodami dost´pnymi w elektronicznym sys-
temie wype∏niania og∏oszeƒ. Polska zosta∏a podzielona na 7 poziomów o na-
st´pujàcych nazwach: „Centralny”, „Po∏udniowy”, „Wschodni”, „Pó∏nocno-
-zachodni”, „Po∏udniowo-zachodni”, „Pó∏nocny” i „Extra-region”. W ra-
mach ka˝dego z poziomów rozró˝nia si´ województwa zgodnie z obowiàzu-
jàcym podzia∏em terytorialnym kraju. Poszczególne województwa zosta∏y
podzielone na mniejsze jednostki terytorialne, którym przypisano oznacze-
nia rozpoczynajàce si´ od symbolu identyfikujàcego Polsk´ „PL”. Wojewódz-
two zachodniopomorskie o nr. PL42 podzielono na dwa regiony: Szczeciƒ-
ski o nr. PL421 i Koszaliƒski o nr. PL422. Województwo Kujawsko-pomor-
skie o nr. PL61 podzielono na dwa regiony: Bydgoski o nr. PL611 oraz To-
ruƒsko-w∏oc∏awski o nr. PL612. Pos∏ugiwanie si´ formularzami zamieszczo-
nymi na stronie http://simap.eu.int/ umo˝liwia wi´c wskazanie miejsca reali-
zacji zamówienia tylko do poziomu regionów w ramach województw. Elek-
troniczne formularze nie przewidujà precyzowania miejsca realizacji zamó-
wienia do poziomu poszczególnych gmin lub miast.
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II. 3) Niniejsze og∏oszenie dotyczy umowy ramowej. Obowiàzkowym elementem
wst´pnego og∏oszenia informacyjnego jest poinformowanie, czy post´powanie
obj´te og∏oszeniem dotyczy umowy ramowej. Umowa ramowa jest rozwiàza-
niem wprowadzonym do polskiego systemu zamówieƒ publicznych ustawà
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 ze zm.). Na gruncie wskazanej ustawy jej zawarcie by∏o mo˝liwe tylko
i wy∏àcznie pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym nale˝àcym do grupy tzw. za-
mawiajàcych sektorowych. Obecnie, po wejÊciu w ˝ycie nowelizacji ustawy Pzp
z 7 kwietnia 2006 r., zawarcie umowy ramowej jest mo˝liwe przez wszystkie
podmioty obowiàzane do stosowania ustawy. Zgodnie z definicjà zawartà
w art. 2 pkt 9a ustawy Pzp umowà ramowà jest umowa zawarta mi´dzy zama-
wiajàcym a jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie
warunków dotyczàcych zamówieƒ publicznych, jakie mogà zostaç udzielone
w okresie obowiàzywania umowy ramowej, w szczególnoÊci cen i – je˝eli zacho-
dzi taka potrzeba – przewidywanych iloÊci. Wi´cej informacji na temat umowy
ramowej zawiera rozdzia∏ dotyczàcy formularza 2-PL, pkt II. 1.4).

II. 4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych. Opisywany element winien
stanowiç dla wykonawców wskazówk´ co do rodzaju i wartoÊci robót budowla-
nych. Nale˝y wi´c podaç, czy roboty budowlane obejmujà robóty drogowe,
wznoszenie budowli, czy te˝ majà innych charakter. Do obowiàzków zamawiajà-
cego nale˝y tak˝e zamieszczenie dok∏adnej, szacunkowej wartoÊci przedmiotu
zamówienia. Skalkulowanà wartoÊç trzeba podaç bez uwzgl´dniania wysokoÊci
podatku VAT. Zawarcie przedmiotowej informacji jest obowiàzkowe wówczas,
gdy zamawiajàcy przeprowadzi∏ czynnoÊç szacowania wartoÊci przedmiotu za-
mówienia. W przypadku gdy szacunkowa wartoÊç planowanego zamówienia nie
jest dok∏adnie znana, nale˝y podaç przedzia∏ wartoÊci, w których mieÊci si´ war-
toÊç planowanego kontraktu. Wskazany przez zamawiajàcego przedzia∏ warto-
Êci powinien odpowiadaç wst´pnym szacunkom i stanowiç dla wykonawców
wskazówk´, czy np. post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego b´dzie
obj´te obligatoryjnà kontrolà Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Kontrola
taka dotyczy tylko procedur, w których wartoÊç przedmiotu zamówienia jest
równa lub przekracza progi dla robót budowlanych 20 000 000 euro, a dla do-
staw lub us∏ug 10 000 000 euro. W opisywanym punkcie podaje si´ wy∏àcznie
wartoÊci liczbowe oraz walut´, w której wyra˝ona zosta∏a wartoÊç robót budow-
lanych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie informacji wskazujàcej jedynie, i˝
wartoÊç planowanych robót budowlanych przekracza próg okreÊlony w przepi-
sach rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp. Przedstawienie informacji na temat szacunkowej wartoÊci
przedmiotu zamówienia ma bardzo istotne znaczenie dla przedsi´biorców pla-
nujàcych udzia∏ w przetargach. Podanie wskazanej wartoÊci umo˝liwia wyko-
nawcom zorientowanie si´, czy wartoÊç i skala kontraktu odpowiada ich profilo-
wi dzia∏alnoÊci oraz pozwala wst´pnie zaplanowaç udzia∏ w post´powaniach
przetargowych na przestrzeni nast´pnych 12 miesi´cy.
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Wst´pne og∏oszenie informacyjne nakazuje równie˝ przedstawienie informa-
cji na temat dopuszczenia przez zamawiajàcego mo˝liwoÊci sk∏adania ofert
cz´Êciowych. W tym punkcie og∏oszenia podaje si´ wy∏àcznie informacj´ o do-
puszczeniu bàdê niedopuszczeniu mo˝liwoÊci sk∏adnia ofert na cz´Êci zamó-
wienia. JeÊli, zamawiajàcy przewiduje mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych,
do og∏oszenia za∏àcza si´ tak˝e wype∏niony za∏àcznik B do formularza
wst´pnego og∏oszenia informacyjnego w liczbie odpowiadajàcej liczbie cz´Êci
zamówienia. Inaczej ni˝ w przypadku og∏oszenia o zamówieniu we wst´pnym
og∏oszeniu informacyjnym nie podaje si´ danych wskazujàcych, czy zamawia-
jàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych na jednà, kilka bàdê wszystkie
cz´Êci sk∏adajàce si´ na przedmiot robót budowlanych.
Poszczególne pozycje za∏àcznika B odpowiadajà treÊcià informacjom zawiera-
nym w Sekcji II wst´pnego og∏oszenia informacyjnego z tà ró˝nicà, ˝e dotyczà
pakietów, cz´Êci wchodzàcych w sk∏ad przedmiotu zamówienia obj´tego
wst´pnym og∏oszeniem. Po pierwsze, nale˝y oznaczyç numer cz´Êci zamówie-
nia oraz nazw´ nadanà danej cz´Êci. Nast´pnie krótko i jednoznacznie scha-
rakteryzowaç opisywanà cz´Êç przedmiotu zamówieniaoraz wskazaç w∏aÊciwe
kody Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (CPV) z uwzgl´dnieniem s∏ownika
g∏ównego i s∏ownika uzupe∏niajàcego. Wi´cej informacji na temat stosowania
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ podano w instrukcji do punkt II. 5 wst´pne-
go og∏oszenia. Dla ka˝dej z cz´Êci planowanego zamówienia zamawiajàcy musi
okreÊliç wielkoÊç lub zakres danej cz´Êci. Obowiàzkowà informacjà jest tak˝e
podanie danych na temat szacunkowej wartoÊci cz´Êci zamówienia. Wype∏nie-
nie tego pola jest oczywiÊcie mo˝liwe tylko wówczas, gdy zamawiajàcy zna sza-
cunkowà wartoÊç przedmiotu zamówienia. Niedysponowanie dok∏adnymi da-
nymi na temat szacunkowej wartoÊci danej cz´Êci obliguje zamawiajàcego do
podania zakresu, w którym mieÊci si´ wartoÊç planowanej do udzielenia cz´Êci
zamówienia. Elementem za∏àcznika B sà tak˝e dane na temat daty rozpocz´-
cia procedury udzielenia zamówienia, dotyczàce opisywanej cz´Êci oraz czasu
trwania zamówienia. Podanie przedmiotowych informacji ma charakter fakul-
tatywny. Obowiàzek wype∏nienia pola czwartego za∏àcznika B aktualizuje si´
w sytuacji, gdy zamawiajàcy planuje przeprowadziç odr´bne post´powanie dla
danej cz´Êci zamówienia. W konsekwencji terminy rozpocz´cia procedury
i czasu trwania zamówienia nie b´dà pokrywa∏y si´ z datami opisanymi w pkt
II. 6) Sekcji II wst´pnego og∏oszenia informacyjnego. Wskazanie czasu, w któ-
rym zamawiajàcy planuje zrealizowanie umowy, mo˝e byç okreÊlone na dwa
sposoby. W ramach pierwszej z metod zamawiajàcy wskazuje planowanà
liczb´ miesi´cy bàdê dni od daty zawarcia umowy. Dopuszczalne jest równie˝
pos∏ugiwanie si´ konkretnymi datami rozpocz´cia i zakoƒczenia robót budow-
lanych. W ostatnim z pól za∏àcznika B zamawiajàcy podaje dodatkowe infor-
macje na temat opisywanej cz´Êci przedmiotu zamówienia. W tym miejscu
nale˝y podaç informacje na temat cz´Êci zamówienia, odró˝niajàce danà cz´Êç
od ca∏oÊci planowanego do udzielenia zamówienia. Takimi informacjami mogà
byç np. miejsce realizacji cz´Êci dostawy, Êwiadczenia cz´Êci us∏ugi, lokalizacja
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cz´Êci inwestycji budowlanej. Zaprezentowanie przyk∏adowej informacji
b´dzie konieczne, gdy zamawiajàcy przewiduje realizacj´ przedmiotu zamó-
wienia w inne miejsce ni˝ wskazane w punkcie II. 2) Sekcji II wst´pnego
og∏oszenia informacyjnego.

II. 5) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Opisanie przedmiotu planowanego
zamówienia za pomocà kodów okreÊlonych we Wspólnym S∏owniku Zamó-
wieƒ (CPV). Wspólny S∏ownik Zamówieƒ jest klasyfikacjà statystycznà obej-
mujàcà system klasyfikacji produktów, us∏ug i robót budowlanych przygoto-
wanà specjalnie w celu wykorzystywania w ramach sytemu zamówieƒ publicz-
nych. Klasyfikacja ta s∏u˝y z jednej strony do jednoznacznego okreÊlenia
przedmiotu zamówienia, a z drugiej strony do odpowiedniego oszacowania
wartoÊci dostaw i us∏ug podobnego rodzaju. Pos∏ugiwanie si´ kodami Wspól-
nego S∏ownika Zamówieƒ ma jeszcze jeden bardzo istotny walor. W zwiàzku
z obowiàzywaniem takich samych kodów i terminów Wspólnego S∏ownika
Zamówieƒ na terenie wszystkich paƒstw cz∏onkowskich wskazanie odpowied-
niego kodu w formularzu og∏oszenia umo˝liwia wszystkim przedsi´biorcom,
niezale˝nie od kraju pochodzenia i j´zyka, którym si´ pos∏ugujà w∏aÊciwe
zidentyfikowanie rodzaju przedmiotu zamówienia.
Oficjalne t∏umaczenie na j´zyk polski tekstu Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ
CPV – Rozporzàdzenie Komisji (WE) 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmienia-
jàce Rozporzàdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ – znajduje si´ na stronie interne-
towej Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Wspólny S∏ownik sk∏ada si´ ze s∏owni-
ka g∏ównego, który stanowià kody oraz definicje produktów (dóbr, us∏ug oraz
robót budowlanych) oraz s∏ownika uzupe∏niajàcego, który mo˝e byç stosowa-
ny w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. S∏ownik g∏ówny oparty
jest na strukturze drzewa sk∏adajàcej si´ z dziewi´ciocyfrowych kodów, którym
to towarzyszà s∏owne opisy produktów, us∏ug oraz robót budowlanych. Z kolei
pozycje w s∏owniku uzupe∏niajàcym sk∏adajà si´ z kodu alfanumerycznego
wraz z odpowiednimi sformu∏owaniami, które umo˝liwiajà dodanie dalszych
szczegó∏ów odnoszàcych si´ do szczególnego charakteru lub miejsca przezna-
czenia zamawianych robót budowlanych.
We wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym publikowanym w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej wskazuje si´ kod odpowiadajàcy g∏ównemu przedmio-
towi robót budowlanych oraz kody odnoszàce si´ do tzw. dodatkowych
przedmiotów zamówienia wchodzàcych w sk∏ad ca∏ego przedmiotu plano-
wanego post´powania. 
Podanie odpowiedniego kodu we wst´pnym og∏oszeniu ma istotne znaczenie
dla wykonawców, którzy poszukujàc post´powaƒ odpowiadajàcych zakresowi
ich dzia∏alnoÊci, najcz´Êciej pos∏ugujà si´ kodem CPV jako kryterium wyszuki-
wania interesujàcych ich post´powaƒ. Wi´cej informacji na temat zasad stoso-
wania Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ znajduje si´ w rozdziale dotyczàcym
formularza 2-PL, pkt II. 1.6).
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II. 6) Planowana data rozpocz´cia procedury udzielania zamówienia oraz czas
trwania zamówienia. Podanie informacji na temat planowanej daty rozpocz´-
cia post´powania ma charakter fakultatywny i jest wymagane tylko wtedy, gdy
zamawiajàcy wie, kiedy planuje rozpoczàç post´powania. Pod datà rozpocz´-
cia procedury nale˝y rozumieç planowanà dat´ publikacji og∏oszenia o post´-
powaniu obj´tym informacjami zawartymi we wst´pnym og∏oszeniu informa-
cyjnym. OkreÊlenie planowanego czasu trwania inwestycji mo˝e byç opisane
na trzy sposoby. Zamawiajàcy jest uprawniony do wskazania liczby miesi´cy,
w ciàgu których ma byç zrealizowana robota budowlana. Mo˝liwe jest tak˝e
pos∏ugiwanie si´ terminem realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlonym w dniach.
W obydwu powy˝szych przypadkach planowany termin jest liczony od daty
udzielenia zamówienia, tj. od daty zawarcia umowy z wykonawcà, który z∏o˝y∏
najkorzystniejszà ofert´. Kolejnà metodà jest pos∏u˝enie si´ przez zamawiajà-
cego konkretnymi datami rozpocz´cia i zakoƒczenia planowanych do udziele-
nia robót budowlanych.

II. 7) Zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych
(GPA). Obowiàzek wype∏niania przedmiotowego punktu wynika z faktu
obowiàzywania we Wspólnocie Europejskiej – a w konsekwencji we wszyst-
kich paƒstwach b´dàcych jej cz∏onkami – postanowieƒ mi´dzynarodowej
umowy dotyczàcej zamówieƒ publicznych, tzw. Porozumienia w sprawie
Zamówieƒ Rzàdowych (Government Procurement Agreement – GPA). Obo-
wiàzkiem stron umowy jest m.in. równe traktowanie przedsi´biorców pocho-
dzàcych z paƒstw b´dàcych stronami umowy, a ubiegajàcych si´ o uzyskanie
publicznego kontraktu. Wyrazem równego traktowania wykonawców jest
m.in. zawarcie w treÊci og∏oszenia informacji na temat obj´cia danego zamó-
wienia postanowieniami Porozumienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych.
Wi´cej informacji na temat tego Porozumienia zawiera rozdzia∏ dotyczàcy
formularza 2-PL, pkt II. 1.7).

II. 8) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). Formularz wst´pnego og∏oszenia
informacyjnego umo˝liwia w opisywanym punkcie prezentacj´ informacji na
temat zamawianych w przysz∏oÊci robót budowlanych, które nie mogà byç
zawarte w innych punktach, a które, w przekonaniu zamawiajàcego, sà istotne
dla wykonawców zapoznajàcych si´ z treÊcià og∏oszenia.

SEKCJA II. B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB US¸UGI)

Sekcja II. B musi byç wype∏niona odr´bnie dla ka˝dej z kategorii planowa-
nych do udzielenia us∏ug lub dostaw. W przypadku gdy zamawiajàcy planuje
wi´kszà liczb´ post´powaƒ obejmujàcych us∏ugi lub dostawy z ró˝nych kate-
gorii, musi wype∏niç przedmiotowà sekcj´ wst´pnego og∏oszenia informacyjnego
tyle razy, ile post´powaƒ w ramach danej kategorii planuje przeprowadziç. Wy-
pe∏niajàc odpowiednie rubryki wst´pnego og∏oszenia informacyjnego, nale˝y
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tak˝e pami´taç o prawid∏owym zakwalifikowaniu przedmiotu planowanego po-
st´powania jako dostawy lub us∏ugi. Zgodnie z definicjà ustawowà dostawami
jest nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególnoÊci na podstawie
umowy sprzeda˝y, dostawy, najmu, dzier˝awy oraz leasingu. Z us∏ugami mamy
do czynienia wówczas, gdy zamawiajàcy nabywa Êwiadczenia, których przedmio-
tem nie sà roboty budowlane lub dostawy. Przy podejmowaniu decyzji o zakwa-
lifikowaniu przedmiotu planowanego zamówienia do dostaw lub us∏ug nale˝y
tak˝e pami´taç o postanowieniach art. 6 ustawy Pzp regulujàcego kwestie tzw.
zamówieƒ mieszanych. 

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj´ zamawiajàcà. Opisujàc przed-
miot us∏ugi bàdê dostawy, w pierwszej kolejnoÊci nale˝y podaç nazw´ nadanà
post´powaniu przez zamawiajàcego. Nazwa powinna byç krótka, indywiduali-
zujàca planowane post´powanie.

II. 2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostaw lub Êwiadczenia us∏ug.
W przypadku gdy przedmiotem planowanego post´powania sà dostawy,
zaznaczyç nale˝y pierwszy z kwadratów. Publikujàc wst´pne og∏oszenie in-
formacyjne obejmujàce planowane do zlecenia us∏ugi, zaznacza si´ drugi
kwadrat i równoczeÊnie podaje do wiadomoÊci kategori´, w której mieÊci si´
dany rodzaj us∏ugi. Prawid∏owe zakwalifikowanie us∏ugi do odpowiedniej ka-
tegorii wymaga pos∏u˝enia si´ za∏àcznikiem II A bàdê II B do dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budow-
lane, dostawy i us∏ugi. Za∏àcznik II A obejmuje us∏ugi zgrupowane w 16 ka-
tegoriach obejmujàcych m.in. us∏ugi konserwacyjne i naprawcze, us∏ugi
finansowe, us∏ugi reklamowe, us∏ugi zarzàdzania mieniem. Za∏àcz-
nik II B dotyczy pozosta∏ych kategorii us∏ug od nr. 17 do nr. 27. Za∏àcznik II
obejmuje us∏ugi, których zlecanie mo˝e byç obj´te cz´Êciowym wy∏àczeniem
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówieƒ publicznych na podstawie
art. 5 powo∏anej ustawy. Przyk∏adowo, zamawiajàcy planujàcy udzielenie za-
mówienia, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu, w punkcie II. 2.
okreÊla kategori´ us∏ug nr. 6. W post´powaniu na wybór pracowni projekto-
wej opracowujàcej projekt architektoniczny nowej siedziby zamawiajàcego
kategori´ us∏ug okreÊlamy nr. 12. Szczegó∏owe informacje o kategoriach
us∏ug sà prezentowane w cz´Êci informatora poÊwi´conej og∏oszeniu o zamó-
wieniu, pkt II. 1.2.). Opisywana cz´Êç og∏oszenia zawiera równie˝ informacj´
o g∏ównym miejscu Êwiadczenia us∏ug bàdê realizacji planowanych dostaw.
OkreÊlenie miejsca Êwiadczenia us∏ug lub realizacji dostaw b´dzie najcz´-
Êciej nast´powa∏o poprzez wskazanie nazwy miejscowoÊci, w której b´dà
Êwiadczone us∏ugi na rzecz zamawiajàcego bàdê na terenie której nastàpi do-
starczenie dóbr obj´tych umowà dostawy. Zasady wype∏nienia pól dla kodu
NUTS zosta∏y szczegó∏owo opisane w instrukcji do punktu II. 2) sekcja II.
A wst´pnego og∏oszenia informacyjnego.
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II. 3) Krótki opis rodzaju oraz iloÊci lub wartoÊci dostaw lub us∏ug (dla ka˝dej ka-
tegorii us∏ug). Informacje zawarte w przedmiotowym punkcie powinny byç
przedstawione dla ka˝dego rodzaju dostaw i ka˝dej kategorii us∏ug odr´bnie.
Zamawiajàcy jest obowiàzany do krótkiego scharakteryzowania rodzaju
planowanych do zamówienia dostaw lub us∏ug. Ponadto powinien okreÊliç
iloÊç dóbr/przedmiotów obj´tych post´powaniem na dostawy. Do obowiàzków
zamawiajàcego nale˝y tak˝e podanie dok∏adnej, szacunkowej wartoÊci przed-
miotu zamówienia. Skalkulowanà wartoÊç trzeba podaç bez uwzgl´dniania
wysokoÊci podatku VAT. Zawarcie przedmiotowej informacji jest obowiàzko-
we wówczas, gdy zamawiajàcy przeprowadzi∏ czynnoÊç szacowania wartoÊci
przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy szacunkowa wartoÊç planowanego
zamówienia nie jest dok∏adnie znana, nale˝y podaç przedzia∏ wartoÊci,
w których mieÊci si´ wartoÊç planowanego kontraktu. W opisywanym punkcie
podaje si´ wy∏àcznie wartoÊci liczbowe oraz walut´, w której wyra˝ona zosta∏a
wartoÊç robót budowlanych. Niedopuszczalne jest podanie informacji wskazu-
jàcej jedynie, i˝ wartoÊç planowanych us∏ug przekracza przyk∏adowo równo-
wartoÊç 200 000 euro. Przedstawienie informacji na temat szacunkowej warto-
Êci przedmiotu zamówienia ma bardzo istotne znaczenie dla przedsi´biorców
planujàcych udzia∏ w przetargach. Podanie wskazanej wartoÊci umo˝liwia
wykonawcom zorientowanie si´, czy wartoÊç i skala kontraktu odpowiada ich
profilowi dzia∏alnoÊci oraz pozwala wst´pnie zaplanowaç udzia∏ w post´powa-
niach przetargowych na przestrzeni nast´pnych 12 miesi´cy.
Wst´pne og∏oszenie informacyjne dotyczàce dostaw lub us∏ug nakazuje rów-
nie˝ przedstawienie informacji na temat dopuszczenia przez zamawiajàcego
sk∏adania ofert cz´Êciowych. Uwagi dotyczàce wype∏nienia tego punktu zosta-
∏y przedstawione w opisie wype∏niania punku II. 4 Sekcji II. A wst´pnego
og∏oszenia informacyjnego.

II. 4) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Opisanie przedmiotu planowanego za-
mówienia za pomocà kodów okreÊlonych we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ
(CPV). Wspólny S∏ownik Zamówieƒ jest klasyfikacjà statystycznà obejmujàcà
system klasyfikacji produktów, us∏ug i robót budowlanych, przygotowanà spe-
cjalnie w celu wykorzystywania w ramach sytemu zamówieƒ publicznych.
Uwagi dotyczàce wype∏nienia tego punktu zosta∏y przedstawione w opisie
wype∏niania punktu II. 5 Sekcji II. A wst´pnego og∏oszenia informacyjnego. 

II. 5) Planowana data rozpocz´cia procedury udzielania zamówienia (je˝eli jest
znana). Elementem, który powinien byç podawany do wiadomoÊci w ramach
wst´pnego og∏oszenia informacyjnego dotyczàcego dostaw lub us∏ug, jest
planowana data rozpocz´cia procedury udzielenia zamówienia. Dat´ podaje
si´ poprzez wskazanie dnia, miesiàca i roku rozpocz´cia procedury. Post´po-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna si´ wraz z momen-
tem opublikowania og∏oszenia o post´powaniu i w∏aÊnie dzieƒ publikacji
og∏oszenia nale˝y podaç jako planowanà dat´ rozpocz´cia procedury. 

– 66 –



II. 6) Zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych
(GPA). Obowiàzek wype∏niania przedmiotowego punktu wynika z faktu
obowiàzywania we Wspólnocie Europejskiej, a w konsekwencji we
wszystkich paƒstwach b´dàcych jej cz∏onkami, postanowieƒ mi´dzynarodo-
wej umowy dotyczàcej zamówieƒ publicznych, tzw. Porozumienia w sprawie
Zamówieƒ Rzàdowych (Government Procurement Agreement – GPA).
Wi´cej informacji na temat tego Porozumienia zawiera rozdzia∏ dotyczàcy
formularza 2-PL, pkt II. 1.7). 

II. 7) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). Formularz wst´pnego og∏oszenia
informacyjnego umo˝liwia w opisywanym punkcie prezentacj´ informacji na
temat zamawianych w przysz∏oÊci dostaw lub us∏ug, które nie mogà byç za-
warte w innych punktach, a które w przekonaniu zamawiajàcego sà istotne dla
wykonawców zapoznajàcych si´ z treÊcià og∏oszenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) Warunki dotyczàce zamówienia. G∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci
i/lub odes∏anie do odpowiednich przepisów je regulujàcych (je˝eli sà znane;
podaç informacje wy∏àcznie dla zamówieƒ na roboty budowlane). Pierwszy
z punktów sekcji III wst´pnego og∏oszenia informacyjnego nak∏ada na zama-
wiajàcych obowiàzek podania informacji na temat g∏ównych warunków finan-
sowania i p∏atnoÊci za realizacj´ przedmiotu zamówienia. Zamawiajàcy mo˝e
przedstawiç wymagane informacje bàdê odes∏aç czytelników og∏oszenia do
przepisów prawa krajowego regulujàcych warunki finansowania i p∏atnoÊci
za realizacj´ przedmiotu zamówienia. Omówienie zasad wype∏niania
przedmiotowego elementu zawarto w rozdziale dotyczàcym formularza 2-PL,
pkt  III. 1). Obowiàzek wype∏nienia przedmiotowego punktu dotyczy tylko
i wy∏àcznie procedur obejmujàcych roboty budowlane. 

III. 2) Warunki udzia∏u.

III. 2.1) Zamówienie zastrze˝one (je˝eli dotyczy). Wbrew pierwszemu wra˝eniu
przedmiotowy punkt nie dotyczy okreÊlenia warunków udzia∏u w post´po-
waniu w sposób wymagany dla og∏oszenia o zamówieniu. Informacje za-
warte w omawianym elemencie wst´pnego og∏oszenia dotyczà zastrze˝enia
zamówienia, a wi´c zastrze˝enia realizacji przedmiotu danego zamówienia
dla okreÊlonej grupy przedsi´biorców. Przepisy dyrektywy 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordyna-
cji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dosta-
wy i us∏ugi z jednej strony obligujà paƒstwa cz∏onkowskie do uregulowania
systemu zamówieƒ publicznych w sposób stwarzajàcy warunki dla równego
dost´pu wykonawców do publicznych kontraktów. Z drugiej strony
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dostrzega si´ potrzeb´ wprowadzania rozwiàzaƒ gwarantujàcych zak∏adom
pracy chronionej oraz osobom funkcjonujàcym w ramach programów pra-
cy chronionej ∏atwiejszy dost´p do rynku zamówieƒ publicznych. Przywo∏a-
na dyrektywa stanowi, i˝ paƒstwa cz∏onkowskie majà prawo zastrzec
uprawnienie dla zak∏adów pracy chronionej do udzia∏u w procedurach
udzielania zamówieƒ lub zagwarantowania im realizacji zamówieƒ w ra-
mach programów pracy chronionej. W polskim systemie zamówieƒ publicz-
nych nie funkcjonujà rozwiàzania zastrzegajàce realizacj´ okreÊlonych za-
mówieƒ dla ww. grup, tak wi´c wype∏nianie omawianego elementu b´dzie
si´ sprowadza∏o do udzielenia odpowiedzi negatywnej.

Wst´pne og∏oszenie informacyjne nie zawiera Sekcji IV oraz Sekcji V. Po-
mini´cie w formularzu wst´pnego og∏oszenia informacyjnego obydwu sek-
cji wynika z roli, jakà pe∏ni przedmiotowy rodzaj og∏oszenia. Sekcja IV
obejmuje informacje dotyczàce procedury, w której prowadzone jest post´-
powanie o udzielenie zamówienia publicznego, a Sekcja V s∏u˝y do publi-
kacji informacji na temat udzielonego zamówienia po przeprowadzonym
post´powaniu. Wst´pne og∏oszenie informacyjne nie zawiera danych na
temat trybu, w którym b´dà prowadzone zaplanowane procedury ani tym
bardziej informacji na temat wykonawcy, którego oferta zosta∏a uznana za
najkorzystniejszà.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu i/lub programu finansowanego ze Êrodków
wspólnotowych. W przypadku obj´cia wst´pnym og∏oszeniem post´powaƒ
finansowanych wy∏àcznie ze Êrodków niezakwalifikowanych jako Êrodki
wspólnotowe, nale˝y zaznaczyç kwadrat „nie”. W przeciwnym razie podaje
si´ nazw´ projektu bàdê programu, w ramach których b´dzie realizowane
zamówienie. Wskazanie projektu czy programu, z którego b´dzie
finansowane zamówienie, powinno byç maksymalnie precyzyjne. Oznacza to,
˝e nale˝y podaç numer projektu, pe∏nà nazw´ projektu, nazw´ programu,
w ramach którego realizowany jest projekt oraz nazw´ instytucji przeka-
zujàcej Êrodki unijne.

VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). Uprawnieniem zamawiajàcego
jest zamieszczenie w treÊci wst´pnego og∏oszenia informacyjnego
informacji dodatkowych, istotnych z punktu widzenia zamawiajàcego, dla
wpisania których formularz og∏oszenia nie przewiduje miejsca w pozo-
sta∏ych rubrykach.

VI. 3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych. Obowiàzkowym elemen-
tem wst´pnego og∏oszenia informacyjnego sà tak˝e dane umo˝liwiajàce po-
tencjalnym wykonawcom zapoznanie si´ z przepisami prawa krajowego
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regulujàcymi istotne sfery prawne mogàce mieç wp∏yw na przygotowanie
wykonawcy do wzi´cia udzia∏u w planowanym post´powaniu. Zgodnie z opi-
sywanym wzorem najwa˝niejszymi zagadnieniami sà kwestie zwiàzane
z prawem podatkowym, prawem ochrony Êrodowiska i prawem pracy.
Zamawiajàcy jest zobligowany do podania w treÊci wst´pnego og∏oszenia
adresów rzàdowych stron internetowych dotyczàcych ww. przepisów. Dla
przepisów podatkowych w∏aÊciwym adresem b´dzie strona Ministerstwa
Finansów (www.mofnet.gov.pl), dla przepisów o ochronie Êrodowiska strona
Ministerstwa Ârodowiska (www.mos.gov.pl), a dla przepisów o ochronie
zatrudnienia i warunków pracy strona Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej (www.mps.gov.pl). Zamawiajàcy mo˝e równie˝ podaç wi´cej szczegó∏ów
na temat w∏aÊciwych serwisów rzàdowych regulujàcych kwestie podatkowe,
ochrony Êrodowiska oraz ochrony zatrudnienia i warunków pracy.
Realizacja opisywanego uprawnienia wyra˝a si´ wype∏nieniem Za∏àczni-
ka A. II–IV. Wype∏nienie przywo∏anych punktów Za∏àcznika A sprowadza
si´ do przedstawienia dok∏adnych danych teleadresowych wskazanych
powy˝ej ministerstw, takich jak np. oficjalna nazwa ministerstwa, dok∏adny
adres pocztowy, numery telefonów, faksów, osoby do kontaktów. Podanie
opisywanych informacji nie jest obowiàzkowe, a ponadto nie zawsze b´dzie
celowe wype∏nianie wszystkich punktów Za∏àcznika A. O tym, czy zasadna
jest podawanie informacji dotyczàcych wszystkich ministerstw, decydowaç
b´dzie charakter przedmiotu planowanego do udzielenia zamówienia.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia b´dzie Êwiadczenie us∏ug trans-
latorskich, niezasadne jest prezentowanie dok∏adnych danych Ministerstwa
Ârodowiska, poniewa˝ zagadnienia zwiàzane z ochronà Êrodowiska nie wià-
˝à si´ z realizacjà przedmiotowych us∏ug.

VI. 4) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. Zamawiajàcy ma obowiàzek udo-
kumentowaç dzieƒ przekazania og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, jak równie˝ przechowywaç dowód jego przekazania.
Udokumentowanie dnia, w którym przekazano do publikacji wst´pne
og∏oszenie informacyjne, jest istotne, poniewa˝ data ma znaczenie znaczenie
przy póêniejszym podejmowaniu decyzji o skróceniu terminu sk∏adania
ofert. Zgodnie z Pzp termin sk∏adania ofert w post´powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego mo˝e zostaç skrócony do nie mniej ni˝
36 dni, ale warunkiem skrócenia terminu jest zamieszczenie informacji
o og∏aszanym post´powaniu we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym,
przekazanym do publikacji lub zamieszczonym w profilu nabywcy co
najmniej na 52 dni przed dniem przekazania do publikacji og∏oszenia
o wszczynanym post´powaniu.
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2.2. OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU
STANDARDOWY FORMULARZ 2-PL

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. W niniejszym punkcie zamawiajàcy po-
winien podaç swoje dane teleadresowe zawierajàce oficjalnà nazw´, adres
pocztowy, punkt kontaktowy oraz adresy internetowe. Oficjalna nazwa zama-
wiajàcego musi uwzgl´dniaç form´ organizacyjnoprawnà, w jakiej funkcjonu-
je og∏aszajàcy. W przypadkach okreÊlonych w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, gdy za-
mówienie ma byç udzielone przez wyodr´bnionà jednostk´ organizacyjnà za-
mawiajàcego, posiadajàcà samodzielnoÊç finansowà i udzielajàcà zamówienia
zwiàzanego z jej w∏asnà dzia∏alnoÊcià – oficjalna nazwa zamawiajàcego powin-
na dodatkowo zawieraç pe∏nà nazw´ takiej jednostki. 
Nast´pnie zamawiajàcy podaje swój adres pocztowy zawierajàcy ulic´, numer
budynku lub lokalu, kod pocztowy i miejscowoÊç, w której znajduje si´ siedzi-
ba zamawiajàcego oraz kraj. Zamawiajàcy winien równie˝ wskazaç punkt kon-
taktowy, imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej, jej bezpoÊredni numer telefonu,
faksu oraz adres e-mail. 
W przedmiotowym punkcie nale˝y tak˝e podaç adresy stron internetowych
zamawiajàcego. W formularzu og∏oszenia przeznaczono miejsce na wskazanie
dwóch adresów internetowych. Pierwszy z nich to adres instytucji zamawia-
jàcej, natomiast drugi informuje o profilu nabywcy (czyli miejscu wyodr´b-
nionym dla zamówieƒ publicznych na w∏asnej stronie internetowej
zamawiajàcego). Adres profilu nabywcy jest adresem strony internetowej
utworzonej przez zamawiajàcego, na której publikuje on informacje o za-
mówieniach publicznych. Adres ten mo˝e byç wskazany jako link z oficjalnej
strony zamawiajàcego. 
Zgodnie z obowiàzujàcym przepisem art. 40 ust. 1 ustawy Pzp (ma on zastoso-
wanie do trybów przetargowych, a tak˝e do trybu negocjacji z og∏oszeniem i dia-
logu konkurencyjnego), zamawiajàcy winien wskazaç adres strony internetowej,
na której zostanie zamieszczone og∏oszenie o zamówieniu. Wskazanie strony
internetowej, na której zostanie umieszczone og∏oszenie o zamówieniu, ma
ogromne znaczenie dla wykonawców i samego zamawiajàcego w kontekÊcie sk∏a-
danych na treÊç og∏oszenia o zamówieniu, a nast´pnie rozstrzyganych Êrodków
ochrony prawnej. To w∏aÊnie na stronie internetowej winna byç opublikowana
informacja zawierajàca kopi´ protestu, jaki zosta∏ z∏o˝ony wobec treÊci og∏osze-
nia, wraz z wezwaniem do przy∏àczenia si´ do post´powania protestacyjnego. 
Warto zwróciç uwag´, ˝e w przypadku krajowego formularza og∏oszeƒ wyró˝-
nia si´ jeszcze odr´bny adres internetowy, pod którym dost´pne sà informacje
dotyczàce dynamicznego systemu zakupów. Nie oznacza to jednak, i˝ zama-
wiajàcy musi dysponowaç kilkoma adresami internetowymi – wszystkie wyma-
gane informacje mo˝e przekazywaç na jednej stronie, a w opisie formularza
zaznaczyç „jak wy˝ej” lub powtórnie wpisaç ten sam adres. 
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Obowiàzek podania adresów internetowych umo˝liwia komunikacj´ pomi´dzy
zamawiajàcym a wykonawcami drogà elektronicznà. Zgodnie z treÊcià art. 37
ust. 2 ustawy Pzp zamawiajàcy mo˝e udost´pniç specyfikacj´ istotnych warun-
ków zamówienia na swojej stronie internetowej od dnia publikacji og∏oszenia
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo Dzienniku Urz´dowym Unii Eu-
ropejskiej do up∏ywu terminu sk∏adania ofert. W przypadku przetargu
nieograniczonego wskazanie adresu profilu nabywcy oraz umieszczenie na
stronie internetowej specyfikacji jest obowiàzkowe. Przepis art. 41 pkt 3)
ustawy Pzp wspomina o stronie internetowej, na której „zamieszczona b´dzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Tymczasem w sytuacji stosowa-
nia przetargu ograniczonego, negocjacji z og∏oszeniem lub dialogu konkuren-
cyjnego wybór nale˝y do samego zamawiajàcego – art. 48 pkt 12) ustawy Pzp
stwierdza, ˝e og∏oszenie o zamówieniu powinno zawieraç adres strony interne-
towej, na której jest udost´pniana specyfikacja, „je˝eli zamawiajàcy
udost´pnia jà na tej stronie”. Wskazany przepis zosta∏ przywo∏any w art. 60c
ustawy Pzp oraz w art. 56 ust. 1 Pzp. 

Przepisy polskiej ustawy Pzp wyró˝niajà nast´pujàce strony internetowe:
• profil nabywcy (wspomina o nim art. 13 dotyczàcy umieszczania wst´p-

nych og∏oszeƒ informacyjnych);
• w∏asna strona internetowa zamawiajàcego (przyk∏adowo art. 75 ustawy

Pzp stanowi, i˝ og∏oszenie o licytacji elektronicznej umieszcza si´ na
w∏asnej stronie internetowej zamawiajàcego oraz na stronie, na której
b´dzie prowadzona aukcja);

• strona internetowa (nie musi nale˝eç do zamawiajàcego – wspominajà
o niej przepisy dotyczàce umieszczania og∏oszeƒ o zamówieniu udziela-
nym w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji
z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnego, konkursu).

Zamawiajàcy w sekcji pierwszej og∏oszenia powinien równie˝ sprecyzowaç, czy
podany przez niego punkt kontaktowy b´dzie jedynym do komunikacji z wyko-
nawcami w trakcie prowadzenia post´powania. JeÊli zamawiajàcy przewiduje,
i˝ wi´cej informacji na temat zamówienia mo˝na uzyskaç pod innym adresem,
powinien wype∏niç Za∏àcznik A. I. W Za∏àczniku A. I. zamawiajàcy jest obo-
wiàzany podaç oficjalnà nazw´ podmiotu udzielajàcego informacji, adres,
punkt kontaktowy oraz wskazaç osob´ upowa˝nionà do kontaktów, numer
telefonu, faksu, adres e-mail oraz adres strony internetowej. 
Wype∏niajàc og∏oszenie, zamawiajàcy powinien wskazaç adres, pod którym za-
interesowani wykonawcy mogà uzyskaç specyfikacje i dokumenty dodatkowe
(w tym dokumenty dotyczàce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego
systemu zakupów) oraz adres, pod który nale˝y przesy∏aç oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Je˝eli b´dzie to adres punktu kon-
taktowego z og∏oszenia, wystarczy zaznaczyç kwadracik oznaczony „jak podano
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wy˝ej dla punktu kontaktowego”. W innej sytuacji zamawiajàcy powinni dodat-
kowo wype∏niç Za∏àczniki A. II i A. III, podajàc nazw´ jednostki, adres, punkt
kontaktowy, numer telefonu, faksu, adres e-mail oraz adres strony internetowej. 

Wype∏nienie za∏àcznika A mo˝e staç si´ konieczne z kilku powodów. Po pierw-
sze, mo˝e si´ zdarzyç, i˝ adres siedziby zamawiajàcego nie jest to˝samy z adre-
sem podmiotu prowadzàcego post´powanie czy te˝ z adresem, pod którym
wydawana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przetarg w imieniu
zamawiajàcego mo˝e prowadziç osoba trzecia, dzia∏ajàca na podstawie pe∏no-
mocnictwa zamawiajàcego. Po drugie, adres g∏ównej siedziby zamawiajàcego
mo˝e nie pokrywaç si´ z adresem jednostki organizacyjnej prowadzàcej post´-
powania o udzielenie zamówieƒ publicznych w danej instytucji. Zamawiajàcy
mo˝e posiadaç oddzia∏y lub departamenty w wielu lokalizacjach, a za wydawa-
nie specyfikacji lub przyjmowanie ofert odpowiedzialna jest jednostka organiza-
cyjna dzia∏ajàca pod innym adresem ni˝ adres g∏ównej siedziby zamawiajàcego.

I. 2) Rodzaj instytucji zamawiajàcej i g∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏al-
noÊci. W niniejszej rubryce organizator post´powania o udzielenie zamówie-
nia powinien okreÊliç rodzaj instytucji zamawiajàcej oraz g∏ówny przedmiot
dzia∏alnoÊci. Podawane tutaj informacje s∏u˝à przede wszystkim celom staty-
stycznym. Wskazane rodzaje instytucji zamawiajàcych, do których sporzàdza-
jàcy og∏oszenie winien zaszeregowaç zamawiajàcego organizujàcego przetarg,
zosta∏y ustalone na poziomie wspólnotowym i dlatego brak bezpoÊredniego
prze∏o˝enia zastosowanych terminów na j´zyk polskiej ustawy. Co wi´cej, po-
dane kategorie zamawiajàcych nie odpowiadajà równie˝ w pe∏ni terminologii
stosowanej w dyrektywie 2004/18, ani te˝ w tzw. listach krajowych, w których
ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie wpisa∏o nazwy podmiotów obowiàzanych do
udzielania zamówieƒ publicznych. W przypadku wàtpliwoÊci odnoÊnie do ro-
dzaju instytucji zamawiajàcej nale˝y zaznaczyç kwadrat przy opisie, który choç
w cz´Êci odpowiada strukturze formalnoprawnej zamawiajàcego. 
Pierwszy rodzaj zamawiajàcych obejmuje „ministerstwo lub inny organ krajowy
lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne”. Do wymienionej grupy
nale˝y zaliczyç ministerstwa oraz inne podmioty centralnej administracji paƒ-
stwowej. Z pewnoÊcià b´dà to podmioty wpisane na list´ krajowà do∏àczonà do
Za∏àcznika IV do dyrektywy 2004/18 i zatytu∏owanego „Centralne organy rzàdo-
we”. Drugi rodzaj, okreÊlony jako „agencja/urzàd krajowy lub federalny”, cz´-
Êciowo mo˝e pokrywaç si´ z grupà podmiotów wymienionych powy˝ej. Trzeci ro-
dzaj zamawiajàcych zosta∏ okreÊlony jako „organy w∏adzy regionalnej lub
lokalnej” i nale˝y do niego zaszeregowaç wszystkie jednostki samorzàdu teryto-
rialnego od poziomu gminy, poprzez powiat, do poziomu województwa samo-
rzàdowego. Czwarty rodzaj zamawiajàcych, okreÊlony jako „agencja/urzàd
regionalny lub lokalny”, cz´Êciowo pokrywa si´ z zakresem wskazanym powy˝ej. 
Kolejna grupa zamawiajàcych zosta∏a ju˝ okreÊlona zgodnie z przepisem
art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18 oraz z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp jako „pod-
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mioty prawa publicznego”. Do tej kategorii nale˝y zaliczyç osoby prawne – in-
ne ni˝ jednostki sektora finansów publicznych – utworzone w szczególnym ce-
lu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemajàcych charakteru
przemys∏owego ani handlowego, które zale˝à organizacyjnie lub finansowo od
jednostek sektora finansów publicznych, innych paƒstwowych jednostek orga-
nizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej lub od innych podmiotów
prawa publicznego. Zale˝noÊç organizacyjna mo˝e polegaç na tym, ˝e wymie-
nione jednostki sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym lub majà prawo
do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajà-
cego. Natomiast zale˝noÊç finansowa wià˝e si´ z finansowaniem podmiotów
prawa publicznego w ponad 50% lub z posiadaniem ponad po∏owy udzia∏ów
albo akcji takiego podmiotu. 

Do ostatniej grupy zamawiajàcych nale˝y zaliczyç „instytucje/agencje europejskie
lub organizacje mi´dzynarodowe”. Nie b´dà tutaj zaliczone podmioty, które je-
dynie dysponujà Êrodkami pochodzàcymi z bud˝etu Wspólnoty Europejskiej. 
W przypadku braku mo˝liwoÊci zaszeregowania zamawiajàcego do jednej z wy˝ej
wymienionych grup mo˝e on skorzystaç z mo˝liwoÊci samodzielnego opisania ka-
tegorii, do której nale˝y, zaznaczajàc przy tym kwadracik przy s∏owie „inne”. 

Nale˝y tutaj zwróciç uwag´, i˝ formularz og∏oszenia krajowego w odmienny
sposób okreÊla przynale˝noÊç zamawiajàcych, dostosowujàc zakres og∏oszenia
do przepisów prawa polskiego. W zwiàzku z tym, ˝e zastosowanie formularza
krajowego nie obejmuje og∏oszeƒ o zamówieniach o wartoÊci równej lub prze-
wy˝szajàcej kwoty progowe UE, polski ustawodawca nie by∏ obowiàzany do
przejmowania definicji i terminów utworzonych w celu jednolitego stosowania
prawa wspólnotowego we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich. Formularz
og∏oszenia krajowego wymienia nast´pujàce rodzaje instytucji zamawiajàcych: 
• administracja rzàdowa centralna – b´dà to w szczególnoÊci naczelne i cen-

tralne organy administracji rzàdowej (Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Mi-
nistrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie kierujàcy poszczególnymi
dzia∏ami administracji rzàdowej, kierownicy urz´dów centralnych);

• administracja rzàdowa terenowa – czyli wojewodowie;
• administracja samorzàdowa – jednostki samorzàdu terytorialnego, gmin-

nego, powiatowego i wojewódzkiego, a tak˝e zwiàzki mi´dzygminne; 
• podmiot prawa publicznego – instytucje zamawiajàce zdefiniowane

w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
• organ kontroli paƒstwowej lub ochrony prawa, sàd lub trybuna∏ – zakres te-

go poj´cia b´dzie obejmowa∏ sàdy powszechne, Naczelny Sàd Administra-
cyjny, Sàd Najwy˝szy, Trybuna∏ Konstytucyjny, organy kontrolne, takie jak
Najwy˝sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji; 

• paƒstwowa szko∏a wy˝sza – uczelnie utworzone w drodze ustawy, zgodnie
z przepisami ustawy o szkolnictwie wy˝szym;
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• instytucja ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego – Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, Narodowy
Fundusz Zdrowia;

• samodzielny publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej – w rozumieniu ustawy
o zak∏adach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r.;

• inny.

Obowiàzkowym elementem og∏oszenia jest równie˝ wskazanie przez zamawia-
jàcego przedmiotu prowadzonej dzia∏alnoÊci. Z katalogu przedstawionego
w formularzu nale˝y wybraç ten przedmiot dzia∏alnoÊci, który odpowiada profi-
lowi dzia∏alnoÊci zamawiajàcego. „Ogólne us∏ugi publiczne” to termin na tyle
obszerny, i˝ mo˝e byç wykorzystywany przez szerokie grono zamawiajàcych, po-
czàwszy do gmin, a skoƒczywszy na spó∏kach Êwiadczàcych us∏ugi skierowane do
ogó∏u cz∏onków spo∏ecznoÊci danej gminy. Kwadrat przy zwrocie „Porzàdek
i bezpieczeƒstwo publiczne” zakreÊlaç powinny podmioty, których g∏ównym ce-
lem funkcjonowania jest dbanie o porzàdek i bezpieczeƒstwo publiczne, takie
jak np. Policja, Stra˝ miejska, Stra˝ po˝arna. Podmioty trudniàce si´ Êwiadcze-
niem us∏ug z zakresu ochrony zdrowia i ratowania ˝ycia b´dà zakreÊla∏y kwadrat
przy terminie „Zdrowie”. W tym gronie znajdà si´ publiczne i niepubliczne za-
k∏ady opieki zdrowotnej, wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego itp. „Re-
kreacja, kultura i religia oraz edukacja” to pola, które najcz´Êciej b´dà wykorzy-
stywane przez instytucje kultury, szko∏y powszechne, wy˝sze uczelnie itp.
W razie wàtpliwoÊci zamawiajàcy powinien posi∏kowaç si´ klasyfikacjà zawartà
we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ w cz´Êci odnoszàcej si´ do us∏ug. W sytuacji
braku mo˝liwoÊci zaliczenia prowadzonej dzia∏alnoÊci do jednej z wy˝ej wymie-
nionych grup zamawiajàcy mo˝e skorzystaç z mo˝liwoÊci samodzielnego okre-
Êlenia jej rodzaju, zaznaczajàc przy tym kwadracik przy s∏owie „inne”. 

W ostatniej cz´Êci Sekcji I niniejszego og∏oszenia nale˝y jeszcze ujawniç, czy
zamawiajàcy dokonuje zakupów w imieniu innych instytucji zamawiajàcych –
wskazany kwadrat trzeba zaznaczyç, w przypadku gdy zamawiajàcy wspólnie
przeprowadzajà post´powania, a tak˝e gdy zamówienie jest udzielane przez
centralnego zamawiajàcego.
Mo˝liwoÊç przeprowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w imieniu kilku zamawiajàcych przez jeden podmiot przewiduje art. 16
Pzp. Zgodnie z przywo∏anym przepisem zamawiajàcy mogà wspólnie przepro-
wadziç post´powanie i udzieliç zamówienia. W tym celu spoÊród zaintereso-
wanych zamawiajàcych wyznaczany jest podmiot dzia∏ajàcy na podstawie
upowa˝nienia pozosta∏ych, którego zadaniem jest przeprowadzenie i udziele-
nie zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Sytuacj´ t´ nale˝y odró˝niç od
przeprowadzania post´powania przez jednostk´ organizacyjnà na rzecz wielu
innych jednostek podleg∏ych ministrowi kierujàcemu dzia∏em administracji
rzàdowej, w ramach którego funkcjonujà wszystkie te jednostki. W takiej sytu-
acji wyznaczona jednostka organizacyjna nie prowadzi post´powania
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w imieniu pozosta∏ych zamawiajàcych, a w imieniu w∏asnym. Delegacj´ dajàcà
uprawnienie do wyznaczania podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie
post´powaƒ zawiera art. 16 ust 3 ustawy Pzp.
Zasady udzielania zamówieƒ publicznych przez centralnego zamawiajàcego
zosta∏y okreÊlone w art. 15 a ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem centralny
zamawiajàcy mo˝e przygotowywaç i przeprowadzaç post´powania o udziele-
nie zamówienia, udzielaç zamówieƒ lub zawieraç umowy ramowe na potrzeby
zamawiajàcych z administracji rzàdowej, w przypadku gdy zamówienie jest
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià wi´cej ni˝ jednego zamawiajàcego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Opis. W sekcji drugiej og∏oszenia zamawiajàcy powinien dokonaç opisu
udzielanego zamówienia, podajàc jego rodzaj, ewentualnie informacje na te-
mat umowy ramowej czy dynamicznego systemu zakupów, charakterystyk´ za-
mówienia oraz jego klasyfikacj´ zgodnie ze Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ.

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj´ zamawiajàcà. W tej cz´Êci
formularza zamawiajàcy podaje nazw´ nadanà zamówieniu. OkreÊlenie za-
mówienia przez nazw´ jest dokonywane samodzielnie przez zamawiajàce-
go i ma znaczenie porzàdkowe. W przypadku, gdy zamawiajàcy w tym sa-
mym czasie prowadzi kilka post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicz-
nego, wskazanie ich nazw u∏atwia poruszanie si´ w dokumentacji oraz sze-
regowanie korespondencji nap∏ywajàcej od wykonawców. 

II. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce re-
alizacji dostaw lub Êwiadczenia us∏ug (wybraç wy∏àcznie jednà kategori´ –
roboty budowlane, dostawy lub us∏ugi – która najbardziej odpowiada kon-
kretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu). Wype∏niajàc formularz,
zamawiajàcy powinien zaznaczyç rodzaj zamówienia oraz miejsce spe∏-
nienia Êwiadczenia: lokalizacji robót budowlanych, realizacji dostawy lub
wykonania us∏ugi. Zamawiajàcy wskazuje na rodzaj udzielanego zamó-
wienia równie˝ w przypadku gdy ma do czynienia z tzw. zamówieniem
mieszanym. Zgodnie z treÊcià art. 6 ustawy Pzp w sytuacji, gdy przedmiot
zamówienia obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi albo roboty
budowlane oraz us∏ugi, do udzielenia zamówienia nale˝y zastosowaç
przepisy dotyczàce tego przedmiotu zamówienia, którego wartoÊciowy
udzia∏ w danym zamówieniu jest najwi´kszy. Kolejna regu∏a odnosi si´ do
przedmiotów zamówieƒ obejmujàcych równoczeÊnie dostawy oraz roz-
mieszczenie lub instalacj´ dostarczonej rzeczy. W tym przypadku ca∏y
przedmiot zamówienia powinien zostaç przez zamawiajàcego zaklasyfiko-
wany jako dostawy. Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ zmiana wprowadzona do
ustawy Pzp nie wspomina ju˝ o „us∏ugach polegajàcych na rozmieszcze-
niu lub instalacji”, pos∏ugujàc si´ sformu∏owaniem „rozmieszczenie lub
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instalacja”, które mo˝e obejmowaç równie˝ roboty budowlane. Gdy za-
mawiajàcy planuje przetarg obejmujàcy równoczeÊnie roboty budowlane
i dostawy niezb´dne do ich wykonania, powinien, stosownie do treÊci art.
6 ust. 3 ustawy Pzp, oznaczyç takie zamówienie jako roboty budowlane.
JeÊli natomiast ma zamiar udzieliç zamówienia mieszanego na us∏ugi oraz
roboty budowlane niezb´dne do wykonania us∏ug, powinien je zakwalifi-
kowaç jako us∏ugi. 

a) Roboty budowlane. Zgodnie z definicjà zawartà w art. 2 pkt 8) ustawy
Pzp „robotami budowlanymi” b´dzie wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póên. zm.), a tak˝e
realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, za pomocà dowolnych Êrodków, zgodnie z wymagania-
mi okreÊlonymi przez zamawiajàcego. Zamawiajàcy powinien wskazaç,
poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu, czy udziela zamówienia na:
• wykonanie albo
• zaprojektowanie i wykonanie, albo
• wykonanie, za pomocà dowolnych Êrodków, obiektu budowlanego

odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym przez instytucj´ zamawiajàcà.

Nast´pnie sporzàdzajàcy og∏oszenie okreÊla g∏ówne miejsce lub lokaliza-
cj´ zamawianych robót budowlanych poprzez podanie dok∏adnego adresu
lub, jeÊli jest to niemo˝liwe, poprzez wskazanie miejscowoÊci. Podajàc
miejsce prowadzonych robót budowlanych, zamawiajàcy korzysta równie˝
z kodów NUTS.

Kod NUTS jest Nomenklaturà Jednostek Terytorialnych dla Celów Staty-
stycznych, który zosta∏ wprowadzony rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Te-
rytorialnych dla Celów Statystycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 58, poz. 685 ze
zm.). Nomenklatura NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, har-
monizacji i udost´pniania danych statystyk regionalnych krajów Unii Eu-
ropejskiej. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycz-
nych (NTS) dzieli Polsk´ na terytorialne, hierarchicznie powiàzane jed-
nostki na 5 poziomach. W ramach poziomów wyodr´bnia si´ 3 poziomy
regionalne oraz 2 poziomy lokalne. Poziom regionalny obejmuje: regiony
(poziom 1.), województwa (poziom 2.), podregiony (poziom 3.). Poziom
lokalny obejmuje powiaty (poziom 4.) i gminy (poziom 5.). Zgodnie
z przywo∏anym rozporzàdzeniem do oznaczenia poziomów jednostek te-
rytorialnych wykorzystuje si´ symbole o ró˝nych liczbach znaków w zale˝-
noÊci od opisywanego nr poziomów. Dla poziomu 5. oznaczenie sk∏ada
si´ z 10 cyfr. Przyk∏adowo dla gminy Dzier˝oniów oznaczenie jest nast´-
pujàce: 5.02.01.02.02.1, dla gminy Krotoszyce 5.02.02.09.03.2. W formula-

– 76 –



rzu wst´pnego og∏oszenia informacyjnego przewidziano podanie maksy-
malnie pi´ciocyfrowego kodu NUTS. O tym, czy nale˝y wype∏niç wszyst-
kie pi´ç pól, czy te˝ wystarczajàcym b´dzie podanie kodu sk∏adajàcego si´
z mniej ni˝ pi´ciu symboli decyduje miejsce realizacji zamówienia. Je˝eli
przedmiot zamówienia b´dzie Êwiadczony na terenie ca∏ego wojewódz-
twa, np. zachodniopomorskiego, to w∏aÊciwym kodem NUTS b´dzie
oznaczenie trzycyfrowe, którym w przypadku wspomnianego wojewódz-
twa jest: 2.32. Realizacja przedmiotu umowy tylko w miejscowoÊci,
w której znajduje si´ siedziba zamawiajàcego, upowa˝nia do podania
oznaczenia kodowego odpowiadajàcego poziomowi 3., czyli podregio-
nom. Zamawiajàcy z siedzibà w Warszawie w polu kod NUTS wpisze war-
toÊç 3.14.20 odpowiadajàcà oznaczeniu podregionu warszawskiego. Za-
mawiajàcy z Bielska-Bia∏ej wpisuje kod 3.24.32. Organizator post´powa-
nia majàcy siedzib´ w Szczecinie wpisuje kod 3.32.43. Pos∏ugiwanie si´
kodami NUTS w przypadku wype∏niania i przesy∏ania og∏oszenia w wer-
sji elektronicznej za poÊrednictwem formularzy umieszczonych na stronie
http://simap.eu.int/ b´dzie wymaga∏o pos∏ugiwania si´ tylko i wy∏àcznie
kodami dost´pnymi w elektronicznym systemie wype∏niania og∏oszeƒ.
Polska zosta∏a podzielona na 7 poziomów o nast´pujàcych nazwach:
„Centralny”, „Po∏udniowy”, „Wschodni”, „Pó∏nocno-zachodni”, „Po∏u-
dniowo-zachodni”, „Pó∏nocny” i „Extra-region”. W ramach ka˝dego z po-
ziomów rozró˝nia si´ województwa zgodnie z obowiàzujàcym podzia∏em
terytorialnym kraju. Poszczególne województwa zosta∏y podzielone na
mniejsze jednostki terytorialne, którym przypisano oznaczenia rozpoczy-
najàce si´ od symbolu identyfikujàcego Polsk´ „PL”. Województwo za-
chodniopomorskie o nr. PL42 podzielono na dwa regiony: Szczeciƒski
o nr. PL421 i Koszaliƒski o nr. PL422. Województwo Kujawsko-pomor-
skie o nr. PL61 podzielono na dwa regiony: Bydgoski o nr. PL611 oraz
Toruƒsko-w∏oc∏awski o nr. PL612. Pos∏ugiwanie si´ formularzami za-
mieszczonymi na stronie http://simap.eu.int/ umo˝liwia wi´c wskazanie
miejsca realizacji zamówienia tylko do poziomu regionów w ramach wo-
jewództw. Elektroniczne formularze nie przewidujà precyzowania miej-
sca realizacji zamówienia do poziomu poszczególnych gmin lub miast.
Struktura, symbole i sposób zapisu NTS oparte zosta∏y na systemie iden-
tyfikatorów oraz nazw jednostek podzia∏u administracyjnego kraju, który
jest cz´Êcià Krajowego Rejestru Urz´dowego Podzia∏u Terytorialnego
Kraju – TERYT.

b) Dostawy. Poj´cie dostaw zosta∏o sprecyzowane w art. 2 pkt 2) ustawy Pzp
i oznacza nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególnoÊci na
podstawie umowy sprzeda˝y, dostawy, najmu, dzier˝awy oraz leasingu. Za-
mawiajàcy powinien wskazaç w tej cz´Êci formularza rodzaj planowanej
umowy nazwanej lub te˝ oznaczyç kwadrat przy okreÊleniu „po∏àczenie
powy˝szych form”, jeÊli przedmiotem zamówienia b´dzie inna umowa,
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nienazwana, o charakterze mieszanym. Podobnie jak w przypadku robót
budowlanych sporzàdzajàcy og∏oszenie winien wskazaç miejsce realizacji
dostawy poprzez podanie adresu i wpisanie kodu NUTS.
c) Us∏ugi. Us∏ugami b´dà te wszystkie Êwiadczenia, których przedmiotem nie
sà roboty budowlane ani dostawy. Zamawiajàcy, który zaklasyfikowa∏ udziela-
ne zamówienie jako us∏ugi, powinien wskazaç numer kategorii us∏ug zgodnie
z treÊcià Za∏àcznika II do dyrektywy 2004/18. Za∏àcznik II dzieli si´ na dwie
cz´Êci – Za∏àcznik II A obejmujàcy kategorie us∏ug, które muszà byç udziela-
ne zgodnie z prawem zamówieƒ publicznych oraz Za∏àcznik II B obejmujàcy
kategorie us∏ug, które nie muszà byç udzielane zgodnie z przepisami dyrekty-
wy. Ka˝da ponumerowana kategoria us∏ug wymieniona w Za∏àczniku II
zawiera odniesienie do klasyfikacji Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ. 
Nowy formularz og∏oszenia o zamówieniu zawiera wyraênà wskazówk´,
gdzie zamawiajàcy majà szukaç kategorii us∏ug b´dàcych przedmiotem
zamówienia. Najcz´Êciej pope∏niane do tej pory b∏´dy polega∏y na okreÊla-
niu kategorii us∏ug poprzez odniesienie si´ do dwóch pierwszych cyfr
z kodu CPV. Nale˝y podkreÊliç, ˝e o ile opis przedmiotu zamówienia, do-
konywany w punkcie II. 1.6) niniejszego formularza, polega na podaniu
cyfr z kodów CPV, to wskazanie kategorii us∏ug w punkcie II. 1.2) odnosi
si´ do podzia∏u dokonanego w Za∏àczniku II do dyrektywy 2004/18. Zama-
wiajàcy nie powinien mieç trudnoÊci z zakwalifikowaniem danej us∏ugi do
stosownej kategorii, bowiem nawet jeÊli sam opis kategorii nie b´dzie jed-
noznaczny, to przy ka˝dej z nich wymieniono w rubryce obok kody CPV,
okreÊlajàce us∏ugi przynale˝ne do danej kategorii.

Za∏àcznik II A zawiera nast´pujàce kategorie us∏ug:
1) us∏ugi konserwacyjne i naprawcze,
2) us∏ugi transportu làdowego, w tym us∏ugi transportu samochodami

opancerzonymi i us∏ugi kurierskie, z wyjàtkiem transportu pocztowego,
3) us∏ugi transportu lotniczego pasa˝erów i towarów, z wyjàtkiem trans-

portu pocztowego,
4) transport poczty drogà làdowà i lotniczà,
5) us∏ugi telekomunikacyjne,
6) us∏ugi finansowe,
7) us∏ugi komputerowe i us∏ugi z nimi zwiàzane,
8) us∏ugi badawcze i rozwojowe,
9) us∏ugi w zakresie ksi´gowoÊci, audytu oraz prowadzenia ksiàg rachun-

kowych,
10) us∏ugi badania rynku i opinii publicznej,
11) us∏ugi konsultacyjne w zakresie zarzàdzania i us∏ugi z nimi zwiàzane,
12) us∏ugi architektoniczne, in˝ynieryjne i zintegrowane us∏ugi in˝ynieryj-

ne, urbanistyczne, architektury krajobrazu, zwiàzane z nimi us∏ugi kon-
sultacji naukowych i technicznych, us∏ugi badaƒ i analiz technicznych,

13) us∏ugi reklamowe,
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14) us∏ugi sprzàtania budynków i us∏ugi zarzàdzania mieniem,
15) us∏ugi w zakresie publikowania i drukowania,
16) us∏ugi w zakresie odprowadzania Êcieków i wywozu nieczystoÊci, us∏ugi

sanitarne i podobne.

Za∏àcznik II B zawiera nast´pujàce kategorie us∏ug:
17) us∏ugi hotelarskie i restauracyjne,
18) us∏ugi transportu kolejowego,
19) us∏ugi transportu wodnego,
20) dodatkowe i pomocnicze us∏ugi transportowe,
21) us∏ugi prawnicze,
22) us∏ugi rekrutacji i pozyskania personelu,
23) us∏ugi detektywistyczne i bezpieczeƒstwa, z wyjàtkiem us∏ug transportu

samochodami opancerzonymi,
24) us∏ugi edukacyjne i szkoleniowe,
25) us∏ugi spo∏eczne i zdrowotne,
26) us∏ugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,
27) inne us∏ugi.

Kategorie us∏ug wymienione w Za∏àczniku II B zosta∏y równie˝ wymienio-
ne w art. 5 ustawy Pzp. Podobnie jak w przypadku robót budowlanych i do-
staw, sporzàdzajàcy og∏oszenie winien wskazaç miejsce realizacji us∏ugi po-
przez podanie adresu i wskazanie kodu NUTS.

II. 1.3) Og∏oszenie dotyczy. W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy, poprzez
oznaczenie w∏aÊciwego kwadratu, powinien wskazaç, czy og∏oszenie doty-
czy zamówienia publicznego, zawarcia umowy ramowej czy te˝ ma na celu
utworzenie dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajàcy powinni pami´-
taç, ˝e zawarcie umowy ramowej nie stanowi jeszcze udzielenia zamówie-
nia publicznego (a jedynie stwarza mo˝liwoÊç udzielania zamówieƒ obj´-
tych takà umowà odpowiednio w trybie negocjacji bez og∏oszenia albo za-
mówienia z wolnej r´ki).

II. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej (je˝eli dotyczy). Niniejsza cz´Êç
powinna byç wype∏niona przez zamawiajàcego, w przypadku gdy oznaczy∏
on w poprzednim punkcie formularza, ˝e zamówienie dotyczy zawarcia
umowy ramowej. Umowa ramowa zosta∏a zdefiniowana w art. 2 ust. 9a)
ustawy Pzp jako umowa zawarta pomi´dzy zamawiajàcym a jednym lub
wi´kszà liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczà-
cych zamówieƒ publicznych, jakie mogà zostaç udzielone w danym okresie,
w szczególnoÊci cen i, je˝eli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych iloÊci. 
Zgodnie z treÊcià art. 99 ustawy Pzp zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ra-
mowà po przeprowadzeniu post´powania, stosujàc odpowiednio przepisy
dotyczàce udzielania zamówienia w trybie nieograniczonym, ograniczonym
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lub negocjacji z og∏oszeniem. Kolumna lewa formularza dotyczy umowy ra-
mowej zawieranej z kilkoma wykonawcami, a kolumna prawa odnosi si´ do
umów ramowych zawieranych z jednym wykonawcà. 
Zamawiajàcy – stosownie do treÊci art. 100 ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp – mo-
˝e zawrzeç umow´ ramowà z jednym wykonawcà, je˝eli z przyczyn tech-
nicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z wi´kszà liczbà wykonaw-
ców by∏oby dla zamawiajàcego niekorzystne. Gdy zamawiajàcy uzna, ˝e za-
chodzà przes∏anki uprawniajàce go do zawarcia umowy z jednym wykonaw-
cà, powinien zaznaczyç kwadrat po prawej stronie formularza. W innym
przypadku organizator post´powania o udzielenie zamówienia zaznacza
kwadrat przy s∏owach „Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami”. Nast´p-
nie powinien okreÊliç dok∏adnà liczb´ lub maksymalnà liczb´ uczestników
planowanej umowy ramowej. Zgodnie z postanowieniem art. 100 ust. 3
pkt 2) ustawy Pzp zamawiajàcy powinien zawrzeç umow´ ramowà co naj-
mniej z trzema wykonawcami, chyba ˝e oferty niepodlegajàce odrzuceniu
z∏o˝y∏a mniejsza liczba wykonawców. 
W dalszej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien okreÊliç w latach lub
miesiàcach przewidywany czas trwania umowy. Przekazujàc przedmiotowà
informacj´, zamawiajàcy powinien mieç na wzgl´dzie treÊç art. 100
ust. 1 ustawy Pzp, który zezwala na maksymalnie czteroletni okres obowià-
zywania umowy ramowej. Jedynie ze wzgl´du na przedmiot zamówienia
i szczególny interes zamawiajàcego umowa ramowa mo˝e zostaç zawarta
na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata. W tym ostatnim przypadku zamawiajàcy
jest obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç Prezesa UZP o zawarciu umowy
ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat. Jeszcze wcze-
Êniej, w og∏oszeniu, zamawiajàcy powinien podaç uzasadnienie dla takiej
umowy ramowej. TreÊç uzasadnienia w formularzu og∏oszenia powinna
zawieraç informacje faktyczne dotyczàce przedmiotu zamówienia i intere-
su zamawiajàcego – nie jest wystarczajàce podanie podstawy prawnej
poprzez wskazanie treÊci art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. 
W kolejnej rubryce dotyczàcej umowy ramowej zamawiajàcy powinien
wskazaç szacunkowà ca∏kowità wartoÊç zakupów w ca∏ym okresie obowià-
zywania umowy ramowej oraz okreÊliç mo˝liwà do przewidzenia wartoÊç
oraz cz´stotliwoÊç zamówieƒ, które majà zostaç udzielone w ramach zawie-
ranej umowy. Szacunkowa wartoÊç zakupów powinna byç okreÊlona jednà
kwotà bez podatku VAT lub wskazana w ramach pewnego zakresu. WartoÊç
zakupów nale˝y okreÊliç w walucie, w której b´dzie rozliczana transakcja.
Nawet jeÊli zamawiajàcy szacuje wartoÊç zamówienia w euro, ale b´dzie
dokonywa∏ p∏atnoÊci w z∏otówkach, powinien jako walut´ wskazaç PLN.
Przedstawienie informacji na temat szacunkowej wartoÊci zakupów ma
bardzo istotne znaczenie dla wykonawców planujàcych udzia∏ w post´po-
wania o udzielenie zamówienia i pozwala im na zorientowanie si´, czy
wartoÊç i skala kontraktu odpowiada ich zakresowi dzia∏alnoÊci.
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II. 1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupów. W przedmiotowej rubryce zama-
wiajàcy powinien przedstawiç krótki opis zamówienia lub zakupów, których
zamierza dokonaç w ramach udzielanej umowy ramowej. Informacje poda-
ne w tym miejscu formularza powinny byç na tyle dok∏adne, by potencjalni
wykonawcy mogli zorientowaç si´ w potrzebach zamawiajàcego, jednoznacz-
nie zidentyfikowaç przedmiot zamówienia oraz podjàç decyzj´ o ewentual-
nym uczestnictwie. Zamawiajàcy powinien mieç na wzgl´dzie równie˝ treÊç
art. 29 ustawy Pzp, który nakazuje opisywaç przedmiot zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujàcy, za pomocà dostatecznie dok∏adnych i zrozu-
mia∏ych okreÊleƒ, w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji.
Krajowy formularz og∏oszenia dodatkowo posiada rubryk´ umo˝liwiajàcà
zamawiajàcym podanie informacji o oÊwiadczeniach i dokumentach po-
twierdzajàcych spe∏nianie przez oferowane dostawy, us∏ugi lub roboty bu-
dowlane wymagaƒ okreÊlonych przez zamawiajàcego. W formularzu og∏o-
szenia 2-PL wskazane informacje mogà byç przedstawione w niniejszym
punkcie II. 1.5) lub ewentualnie w informacjach dodatkowych.

II. 1.6) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Opis przedmiotu zamówienia
w niniejszej cz´Êci formularza powinien zostaç doprecyzowany poprzez
podanie kodów Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, w∏aÊciwych dla g∏ówne-
go przedmiotu zamówienia oraz jeÊli b´dzie to potrzebne, dla przedmio-
tów dodatkowych. Kody przedmiotów dodatkowych b´dà konieczne m.in.
w przypadku udzielania zamówieƒ mieszanych. Te same zasady, które do-
tyczà klasyfikacji zamówieƒ w przypadku gdy ich przedmiot jest mieszany,
dotyczà podzia∏u przedmiotu zamówienia na g∏ówny i dodatkowy.
G∏ównym przedmiotem zamówienia jest ta cz´Êç, która posiada najwi´k-
szà wartoÊç lub jest najwa˝niejsza z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb
zamawiajàcego. Zamawiajàcy powinien skorzystaç z klasyfikacji Wspólne-
go S∏ownika Zamówieƒ – stosowanie krajowych klasyfikacji i kodów sta-
nowi∏oby naruszenie przepisów dyrektywy 2004/18 i uniemo˝liwi∏oby
wykonawcom z innych paƒstw cz∏onkowskich zapoznanie si´ z informa-
cjami o przedmiocie zamówienia. 
Wspólny S∏ownik Zamówieƒ jest klasyfikacjà statystycznà obejmujàcà sys-
tem klasyfikacji produktów, us∏ug i robót budowlanych przygotowanà spe-
cjalnie w celu wykorzystywania w ramach sytemu zamówieƒ publicznych.
Klasyfikacja ta s∏u˝y z jednej strony do jednoznacznego okreÊlenia przed-
miotu zamówienia, a z drugiej strony do odpowiedniego oszacowania war-
toÊci dostaw i us∏ug podobnego rodzaju. Pos∏ugiwanie si´ kodami Wspólne-
go S∏ownika Zamówieƒ ma jeszcze jeden bardzo istotny walor. W zwiàzku
z obowiàzywaniem takich samych kodów i terminów Wspólnego S∏ownika
Zamówieƒ na terenie wszystkich paƒstw cz∏onkowskich wskazanie odpo-
wiedniego kodu w formularzu og∏oszenia umo˝liwia wszystkim przedsi´-
biorcom, niezale˝nie od kraju pochodzenia i j´zyka, którym si´ pos∏ugujà
w∏aÊciwe zidentyfikowanie rodzaju przedmiotu zamówienia.
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Oficjalne t∏umaczenie na j´zyk polski tekstu Wspólnego S∏ownika Zamó-
wieƒ CPV – Rozporzàdzenie Komisji (WE) 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.
zmieniajàce Rozporzàdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ – znajduje si´ na stronie
internetowej Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Wspólny S∏ownik sk∏ada si´ ze
s∏ownika g∏ównego, który stanowià kody oraz definicje produktów (dóbr,
us∏ug oraz robót budowlanych) oraz s∏ownika uzupe∏niajàcego, który mo˝e
byç stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. S∏ownik
g∏ówny oparty jest na strukturze drzewa sk∏adajàcej si´ z dziewi´ciocyfro-
wych kodów, którym to towarzyszà s∏owne opisy produktów, us∏ug oraz ro-
bót budowlanych. Z kolei pozycje w s∏owniku uzupe∏niajàcym sk∏adajà si´
z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiednimi sformu∏owaniami, które
umo˝liwiajà dodanie dalszych szczegó∏ów odnoszàcych si´ do szczególnego
charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych robót budowlanych.
Podanie odpowiedniego kodu w og∏oszeniu ma istotne znaczenie dla wyko-
nawców, którzy poszukujàc post´powaƒ odpowiadajàcych zakresowi ich
dzia∏alnoÊci, najcz´Êciej pos∏ugujà si´ kodem CPV jako kryterium wyszuki-
wania interesujàcych ich post´powaƒ.

II. 1.7) Zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdo-
wych (GPA). W przedmiotowej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien
wskazaç, czy udzielane zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie
zamówieƒ rzàdowych (GPA). Polska jako paƒstwo cz∏onkowskie Unii
Europejskiej przej´∏o zobowiàzania dotyczàce otwarcia rynków zamówieƒ
publicznych i wynikajàce z podpisania przez Wspólnot´ Europejskà Poro-
zumienia w sprawie zamówieƒ rzàdowych z 1994 r. 

Ustawodawstwo wspólnotowe uwzgl´dnia postanowienia GPA w przyj´tych
dyrektywach 2004/18 i 2004/17, uaktualnianych w zakresie progów kwoto-
wych rozporzàdzeniami Komisji Wspólnot Europejskich. Zobowiàzania wy-
nikajàce z GPA dotyczà jedynie zamówieƒ, których wartoÊci przekraczajà
progi, wyra˝one w jednostce rozliczeniowej Mi´dzynarodowego Funduszu
Walutowego – SDR. W zwiàzku z tym, ˝e progi okreÊlone w dyrektywach
obliczane sà w euro, Komisja Wspólnot Europejskich, wydajàc rozporzàdze-
nie, aktualizuje i weryfikuje wartoÊci progowe co dwa lata. Kwoty progowe
zosta∏y okreÊlone w art. 7 dyrektywy 2004/18 i zaktualizowane przez rozpo-
rzàdzenie Komisji Wspólnot Europejskich 2083/2005 z 19 grudnia 2005 r.
Zamawiajàcy powinien wskazaç, ˝e udzielane zamówienie jest obj´te Poro-
zumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdowych w nast´pujàcych przypadkach:

Zamówienia publiczne na roboty budowlane
Ka˝dorazowo, jeÊli zamawiajàcy udziela zamówienia publicznego na robo-
ty budowlane, którego wartoÊç jest równa lub wy˝sza od kwoty 23 154 692 z∏
(równowartoÊç kwoty 5 278 000 euro).
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Zamówienia publiczne na dostawy
1. Zamówienie publiczne na dostawy, którego wartoÊç jest równa lub wy˝sza
od kwoty 601 022 z∏ (równowartoÊç kwoty 137 000 euro), jest udzielane
przez zamawiajàcych z grupy centralnych organów rzàdowych, okreÊlonych
w Za∏àczniku I do Porozumienia w sprawie zamówieƒ rzàdowych:

Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Sejmu RP
Kancelaria Senatu RP
Sàd Najwy˝szy
Naczelny Sàd Administracyjny
Trybuna∏ Konstytucyjny
Najwy˝sza Izba Kontroli
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Paƒstwowa Komisja Wyborcza
Krajowe Biuro Wyborcze
Paƒstwowa Inspekcja Pracy
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwa
Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej
Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
Narodowy Fundusz Zdrowia
Polska Akademia Nauk
Polskie Centrum Akredytacji
Polski Komitet Normalizacyjny
Rzàdowe Centrum Legislacji
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych
Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
G∏ówny Urzàd Miar
Urzàd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Urzàd Regulacji Energetyki
Urzàd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Urzàd Transportu Kolejowego
Urzàd G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego
G∏ówny Urzàd Geodezji i Kartografii
G∏ówny Urzàd Nadzoru Budowlanego
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Urzàd Lotnictwa Cywilnego
Urzàd Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Naczelna Dyrekcja Archiwów Paƒstwowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego
G∏ówny Inspektorat Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa
G∏ówny Inspektorat JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych
G∏ówny Inspektorat Weterynarii
Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
Komenda G∏ówna Policji
Komenda G∏ówna Stra˝y Granicznej
Urzàd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Wy˝szy Urzàd Górniczy
G∏ówny Inspektorat Ochrony Ârodowiska
Paƒstwowa Agencja Atomistyki
G∏ówny Inspektorat Farmaceutyczny
G∏ówny Inspektorat Sanitarny
Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
Agencja Wywiadu
G∏ówny Urzàd Statystyczny
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urzàd S∏u˝by Cywilnej
Instytut Pami´ci Narodowej – Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu
Paƒstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
Polska Konfederacja Sportu
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
Agencja Mienia Wojskowego
Centrum Badaƒ i Certyfikacji

2. Zamówienie publiczne na dostawy, którego wartoÊç jest równa lub wy˝-
sza od kwoty 925 661 z∏ (równowartoÊç kwoty 211 000 euro), jest udzielane
przez pozosta∏ych zamawiajàcych, nienale˝àcych do grupy centralnych
organów rzàdowych i niewymienionych w punkcie 1.

Zamówienia publiczne na us∏ugi
1. Zamówienie publiczne na us∏ugi wymienione poni˝ej, którego wartoÊç
jest równa lub wy˝sza od kwoty 601 022 z∏ (równowartoÊç 137 000 euro),
jest udzielane przez zamawiajàcych z grupy centralnych organów rzàdo-
wych wymienionych powy˝ej.
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2. Zamówienie publiczne na us∏ugi wymienione poni˝ej, którego wartoÊç
jest równa lub wy˝sza od kwoty 925 661 z∏ (równowartoÊç 211 000 euro),
jest udzielane przez pozosta∏ych zamawiajàcych, nienale˝àcych do grupy
centralnych organów rzàdowych.

Us∏ugi obj´te zakresem GPA1

Nr Us∏ugi Numer Numer CPV
kategorii CPC
1. us∏ugi 6112, od 50100000 do 50982000 (z wyj.

konserwacyjne 6122,633, 50310000 do 50324200 i 50116510-9,
i naprawcze 886 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2. us∏ugi transportu 712 od 60112000-6 do 60129300-1 (z wyj.
làdowego, w tym (z wyj. 60121000 do 60121600, 60122200-1,
us∏ugi samochodów 71235), 60122230-0) oraz od 64120000-3 do
opancerzonych oraz 7512, 64121200-2
us∏ugi kurierskie, 87304
z wyjàtkiem
transportu poczty 

3. us∏ugi transportu 73 od 62100000-3 do 62300000-5
lotniczego pasa˝erów (z wyj. (z wyj. 62121000-6, 62221000-7)
i towarów, z wyjàtkiem 7321)
transportu poczty

4. transport poczty drogà 71235, 60122200-1, 60122230-0 62121000-6,
làdowà i lotniczà 7321 62221000-7

5. us∏ugi 7522 (z
telekomunikacyjne1 wyj. 7524,

7525, 7526)
6. us∏ugi finansowe ex 81812, od 66100000-1 do 66430000-3 

a) us∏ugi 814 i od 67110000-1 do 67262000-1
ubezpieczeniowe,

b) us∏ugi bankowe
i inwestycyjne3

7. us∏ugi komputerowe 84 od 50300000-8 do 50324200-4, 
i us∏ugi z nimi zwiàzane od 72100000-6 to 72591000-4

(z wyj. 72318000-7 i od 72530000-9
do 72532000-3)
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8. us∏ugi w dziedzinie 862 od 74121000-3 do 74121250-0
ksi´gowoÊci, audytu
oraz prowadzenia
ksiàg rachunkowych 

9. us∏ugi badania rynku 864 od 74130000-9 do 74133000-0
i opinii publicznej i 74423100-1, 74423110-4

10. us∏ugi konsultacyjne 865, 8664 od 73200000-4 do 73220000-0,
w zakresie zarzàdzania od 74140000-2 do 74150000-5 (z wyj.
i us∏ugi zwiàzane z nimi 74142200-8), i 74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2, 74423210-5,
74871000-5, 93620000-0

11. us∏ugi architektoniczne, 867 od 74200000-1 do 74276400-8,
in˝ynieryjne i od 74310000-5 do 74323100-0,
i zintegrowane us∏ugi i 74874000-6
in˝ynieryjne; us∏ugi
urbanistyczne, archi-
tektury krajobrazu,
zwiàzane z nimi us∏ugi
konsultacji naukowych
i technicznych; us∏ugi
badaƒ i analiz
technicznych; 

12. us∏ugi reklamowe 871 od 74400000-3 do 74422000-3
(z wyj. 74420000-9 i 74421000-6)

13. us∏ugi sprzàtania 874, od 70300000-4 do 70340000-6,
budynków i us∏ugi 822201 i od 74710000-9 do 74760000-4
zarzàdzania mieniem do 82206

14. us∏ugi w zakresie 88442 od 78000000-7 do 78400000-1
publikowania
i drukowania
wykonywane na
podstawie
wynagrodzenia
lub umowy 

15. us∏ugi w dziedzinie 94 od 90100000-8 do 90320000-6,
odprowadzania Êcieków i 50190000-3,50229000-6, 50243000-0
i wywozu nieczystoÊci;
us∏ugi sanitarne
i podobne 

– 86 –

4 Z wyjàtkiem us∏ug arbitra˝owych i polubownych.



Przeliczanie wartoÊci nast´puje na podstawie rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku
do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. z 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 610). Obecnie kurs ten wynosi
4,387 PLN za 1 euro. 

II. 1.8) Podzia∏ na cz´Êci. Omawiana cz´Êç formularza og∏oszenia o zamówieniu
dotyczy przewidywanej przez zamawiajàcego mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´-
Êciowych. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp ofertami cz´Êciowymi sà oferty sk∏a-
dane na okreÊlone cz´Êci zamówienia w post´powaniu, w którym zamawiajàcy
dopuÊci∏ sk∏adanie ofert cz´Êciowych. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç sk∏adanie
ofert cz´Êciowych jedynie w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest podzielny.
JeÊli zamawiajàcy przewiduje mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych, powinien
zakreÊliç kwadrat przy s∏owie „tak” i wype∏niç Za∏àcznik B w liczbie odpowia-
dajàcej liczbie cz´Êci zamówienia. Je˝eli zamawiajàcy dzieli zamówienie na dwie
cz´Êci, powinien wype∏niç dwa Za∏àczniki B, w których podaje przede wszystkim
numer cz´Êci, krótki opis cz´Êci przedmiotu zamówienia, kody Wspólnego
S∏ownika oraz wielkoÊç lub zakres obj´tej Za∏àcznikiem cz´Êci zamówienia.
W zwiàzku z tym, ˝e art. 83 ust. 3 ustawy Pzp upowa˝nia zamawiajàcego do
okreÊlenia maksymalnej liczby cz´Êci zamówienia, na które oferty cz´Êcio-
we mo˝e z∏o˝yç jeden wykonawca – sporzàdzajàcy og∏oszenie powinien za-
znaczyç w formularzu, czy oferty nale˝y sk∏adaç w odniesieniu tylko do jed-
nej cz´Êci, jednej lub wi´cej cz´Êci lub do wszystkich cz´Êci. Je˝eli zamawia-
jàcy nie korzysta z uprawnienia przyznanego mu na mocy art. 83 ust. 3 usta-
wy Pzp, powinien zaznaczyç kwadrat przy s∏owach „wszystkich cz´Êci”,
informujàc tym samym wykonawców, i˝ mogà sk∏adaç oferty cz´Êciowe do-
tyczàce wszystkich cz´Êci zamówienia. 

II. 1.9) Oferty wariantowe. W tej cz´Êci formularza og∏oszenia zamawiajàcy
powinien poinformowaç potencjalnych wykonawców, czy przewiduje
mo˝liwoÊç sk∏adania ofert wariantowych. Zgodnie z treÊcià art. 2 pkt 7)
ustawy Pzp ofertami wariantowymi sà oferty przewidujàce odmienny ni˝
okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania zamówienia publiczne-
go. Sk∏adanie ofert wariantowych jest dopuszczalne tylko w takiej sytuacji,
gdy zamawiajàcy stosuje jeszcze inne ni˝ cena kryteria oceny ofert. W przy-
padku otrzymania ofert wariantowych zamawiajàcy dokonuje ich oceny
poprzez odniesienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nie
poprzez porównanie ich pomi´dzy sobà. 
Na etapie wype∏niania formularza zamawiajàcy powinien jedynie udzieliç
informacji, czy sk∏adanie ofert wariantowych b´dzie dopuszczalne. 

II. 2) WielkoÊç lub zakres zamówienia. Obok opisu przedmiotu zamówienia spo-
rzàdzajàcy og∏oszenie powinien wskazaç jego ca∏kowità wielkoÊç lub zakres, by
umo˝liwiç potencjalnym wykonawcom podj´cie decyzji odnoÊnie do uczestnic-
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twa w organizowanym post´powaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiajàcy
powinien mieç na uwadze treÊç art. 32 ustawy Pzp, który stanowi, i˝ podstawà
ustalenia wartoÊci zamówienia jest ca∏kowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone przez zamawiajàcego
z nale˝ytà starannoÊcià. Zamawiajàcy sà obowiàzani do wype∏nienia tej cz´Êci
formularza w sposób jednoznacznie precyzujàcy wielkoÊç lub zakres zamówie-
nia; nie jest dopuszczalna praktyka podawania przez zamawiajàcych jedynie
okreÊleƒ „powy˝ej” lub „poni˝ej” progów kwotowych wymienianych w ustawie
Pzp lub w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

II. 2.1) Ca∏kowita wielkoÊç lub zakres zamówienia. W tej cz´Êci formularza
og∏oszenia zamawiajàcy powinien wskazaç ca∏kowità wielkoÊç lub zakres
zamówienia. Informacja podana w og∏oszeniu winna wskazywaç na maksy-
malnà wielkoÊç lub zakres zamówienia. Zamawiajàcy wskazujàcy zakres za-
mówienia musi precyzyjnie okreÊliç równie˝ minimalnà wielkoÊç lub liczb´
nabywanych towarów lub us∏ug – opis nie powinien mieç charakteru ogól-
nikowego, np. „w miar´ potrzeb”. W przypadku gdy zamawiajàcemu znana
jest szacunkowa wartoÊç zamówienia, jest on obowiàzany podaç wartoÊç
zamówienia bez podatku VAT lub te˝ zakres pomi´dzy kwotami. Przepisy
ustawy Pzp zobowiàzujà zamawiajàcego ka˝dorazowo do okreÊlenia szaco-
wanej wartoÊci przedmiotu zamówienia jeszcze przed wszcz´ciem post´po-
wania. Wynika z tego, i˝ mimo zapisu formularza, który jedynie fakultatyw-
nie nakazuje podanie wartoÊci szacunkowej zamówienia, zgodnie z przepi-
sami prawa polskiego, zamawiajàcy jest obowiàzany w ka˝dym przypadku
podaç wartoÊç szacunkowà zamówienia. Ustawa Pzp nie przewiduje
równie˝ mo˝liwoÊci ustalenia szacowanej wartoÊci zamówienia przez
odniesienie do przedzia∏u wartoÊciowego. 
Zamawiajàcy powinien zatem w ka˝dym przypadku podaç ca∏kowità wiel-
koÊç lub zakres zamówienia oraz szacunkowà wartoÊç zamówienia bez po-
datku VAT okreÊlonà kwotowo w walucie, w której b´dzie zap∏acona cena. 
Ustalajàc szacunkowà wartoÊç zamówienia, og∏aszajàcy powinien pami´taç
o uwzgl´dnieniu wartoÊci zamówieƒ uzupe∏niajàcych oraz – w przypadku do-
puszczenia mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych lub udzielania zamówienia
w cz´Êciach – o podaniu ∏àcznej wartoÊci poszczególnych cz´Êci zamówienia.
W sytuacji, gdy zamówienie jest udzielane przez jednostk´ organizacyjnà
zamawiajàcego posiadajàcà samodzielnoÊç finansowà, zgodnie z treÊcià
art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, wartoÊç udzielanego zamówienia ustala si´ odr´b-
nie od wartoÊci zamówieƒ udzielanych przez inne jednostki organizacyjne
tego zamawiajàcego posiadajàce samodzielnoÊç finansowà.

II. 2.2) Opcje (je˝eli dotyczy). W tym punkcie formularza zamawiajàcy powinien
wskazaç, czy przewiduje opcje i na czym one majà polegaç. JeÊli w chwili
og∏aszania zamawiajàcy zna wst´pny harmonogram wykorzystania planowa-
nych opcji, to powinien go okreÊliç w miesiàcach lub dniach liczonych od
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udzielenia zamówienia. Zamawiajàcy mo˝e okreÊliç liczb´ mo˝liwych wzno-
wieƒ lub zakres. W przypadku odnawialnych zamówieƒ na dostawy lub us∏u-
gi zamawiajàcy – jeÊli jest to mo˝liwe – powinien wskazaç szacunkowe ramy
czasowe kolejnych zamówieƒ, podajàc liczb´ miesi´cy lub dni.
Warto zwróciç uwag´, i˝ krajowy formularz og∏oszenia nie zawiera w ogóle
rubryki dotyczàcej informacji o opcjach.

II. 3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji. Zamawiajàcy powinien
w tej rubryce okreÊliç czas trwania zamówienia lub wskazaç termin jego reali-
zacji. Zamawiajàcy, który zdecyduje si´ na podanie konkretnej daty rozpocz´-
cia i zakoƒczenia realizacji zamówienia, powinien uwzgl´dniç te wszystkie ele-
menty faktyczne i prawne, które mogà spowodowaç przed∏u˝enie si´ post´po-
wania o udzielenie zamówienia i, co za tym idzie, niemo˝noÊç rozpocz´cia in-
westycji we wskazanym terminie. Trudno jest zw∏aszcza zamawiajàcemu prze-
widzieç czas rozpatrywania i wnoszenia Êrodków odwo∏awczych, które mogà
spowodowaç, ˝e wskazana w og∏oszeniu data nie zostanie zachowana. Taki
przypadek mo˝e wzbudziç wàtpliwoÊci odnoÊnie do prawid∏owoÊci przeprowa-
dzonej procedury i mo˝liwoÊci zawarcia umowy. Doradza si´ zatem, aby, jeÊli
to mo˝liwe, zamawiajàcy podawa∏ czas realizacji zamówienia poprzez wskaza-
nie pewnej liczby miesi´cy lub dni.
Nieco inne rozwiàzanie zosta∏o przyj´te we wzorze krajowym, gdzie zamawia-
jàcy musi równie˝ okreÊliç, czy termin realizacji zamówienia jest „po˝àdany”,
czy te˝ „wymagany”.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) Warunki dotyczàce zamówienia. W przedmiotowej cz´Êci formularza za-
mawiajàcy zobowiàzany jest przedstawiç wymogi dotyczàce wadium i gwaran-
cji, warunki finansowania i p∏atnoÊci ceny za realizacj´ zamówienia, okreÊliç
form´ prawnà, jakà musi przyjàç grupa wykonawców, której zostanie udzielo-
ne zamówienie oraz ewentualnie wskazaç inne szczególne warunki, którym
podlega realizacja zamówienia.
Zamawiajàcy powinni wype∏niaç przedmiotowà cz´Êç og∏oszenia zgodnie ze
wskazówkami ni˝ej podanymi, tak by nie naraziç si´ na zarzut naruszenia prze-
pisów ustawy Pzp. Dotychczasowa praktyka formu∏owania warunków udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia zawiera∏a cz´sto wiele b∏´dów i nie-
jasnoÊci. Wymaga zatem podkreÊlenia, ˝e zamawiajàcy jest obowiàzany mery-
torycznie wype∏niç wszystkie pola formularza, nie jest dopuszczalne wpisanie
odniesienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria i warun-
ki wymagane od wykonawców muszà byç ju˝ przedstawione w samym og∏osze-
niu o zamówieniu – w razie odes∏ania w formularzu og∏oszenia do treÊci spe-
cyfikacji zamawiajàcy narusza przepisy ustawy Pzp w zakresie dotyczàcym obo-
wiàzku prawid∏owej publikacji. 
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III. 1.1) Wymagane wadia i gwarancje (je˝eli dotyczy). W niniejszej rubryce za-
mawiajàcy powinien podaç swoje wymagania odnoszàce si´ do kategorii ˝à-
danych zabezpieczeƒ. Zamawiajàcy powinien okreÊliç, czy ˝àda wniesienia
wadium (˝àdanie wadium jest obowiàzkowe, gdy jest to zamówienie, o któ-
rym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) i w jakiej wartoÊci. Zgodnie z prze-
pisami ustawy Pzp zamawiajàcy mo˝e okreÊliç kwot´ wadium w granicach
od 0,5% do 3% wartoÊci zamówienia. Nie jest wystarczajàce podanie prze-
licznika – zamawiajàcy powinien okreÊliç w og∏oszeniu kwotowo wysokoÊç
˝àdanego wadium. W przypadku gdy zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie
ofert cz´Êciowych lub udziela zamówienia w cz´Êciach, powinien w niniej-
szym punkcie okreÊliç kwot´ wadium dla ka˝dej cz´Êci z powo∏aniem jej
numeru. Granice wysokoÊci wadium od 0,5% do 3% odnosiç si´ b´dà do
wartoÊci takich cz´Êci zamówienia. WysokoÊç wadium dla danej cz´Êci za-
mówienia zamawiajàcy mo˝e równie˝ wskazaç w stosownym Za∏àczniku B.
Zamawiajàcy nie mo˝e w niniejszym punkcie samodzielnie okreÊliç termi-
nu wnoszenia wadium, gdy˝ z treÊci art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wynika, i˝ wa-
dium wnosi si´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. Zamawiajàcy nie
mo˝e zatem ˝àdaç wniesienia wadium wczeÊniej lub na etapach poprzedza-
jàcych z∏o˝enie oferty. 
Zamawiajàcy nie jest równie˝ uprawniony do wskazania jednego lub kilku
form ˝àdanego wadium – zgodnie z treÊcià art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wybór
nale˝y tutaj do samego wykonawcy. Zamawiajàcy powinien jedynie podaç
numer rachunku bankowego, by wykonawcy wybierajàcy pieni´˝nà form´
wniesienia wadium mogli wp∏aciç okreÊlonà sum´ przelewem.

Sporzàdzajàc og∏oszenie, zamawiajàcy powinien podaç równie˝ w tym
miejscu informacje dotyczàce wysokoÊci ˝àdanego zabezpieczenia oraz za-
sady jego wnoszenia. Przepis art. 147 ustawy Pzp przewiduje, i˝ zamawiajà-
cy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umo-
wy, a w przypadkach okreÊlonych w art. 147 ust. 3 ustawy Pzp ma obowià-
zek ˝àdania takiego zabezpieczenia. W zwiàzku z tym, ˝e wnoszone zabez-
pieczenie s∏u˝y równie˝ pokryciu roszczeƒ z tytu∏u gwarancji jakoÊci (jeÊli
wykonawca jest jednoczeÊnie gwarantem), zamawiajàcy powinien sprecyzo-
waç, czy wnoszone zabezpieczenie obejmuje ca∏y okres gwarancji, czy jego
cz´Êç, czy te˝ odnosi si´ do terminu realizacji zamówienia. 
Wykonawca samodzielnie wybiera form´ zabezpieczenia, jednak zamawia-
jàcy w og∏oszeniu powinien sprecyzowaç, czy wyra˝a zgod´ na formy zabez-
pieczenia okreÊlone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp i podaç numer rachunku
bankowego. Wskazujàc wysokoÊç zabezpieczenia, zamawiajàcy powinien
mieç na wzgl´dzie przepisy art. 150 ustawy Pzp.

III. 1.2) G∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci i/lub odniesienie do odpo-
wiednich przepisów je regulujàcych. Zamawiajàcy powinien w tym miejscu
okreÊliç g∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci ceny za wykonanie zamó-
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wienia. Zamawiajàcy powinien tutaj podaç informacj´, czy ca∏oÊç lub cz´Êç
zamówienia jest finansowana ze Êrodków innych ni˝ w∏asne zamawiajàce-
go. Powinien równie˝ pami´taç o uwzgl´dnieniu treÊci postanowieƒ ustawy
o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 139, poz. 1223, z póên. zm.). Zgodnie z treÊcià art. 3 powo∏anej
ustawy b´dzie mia∏a ona zastosowanie do transakcji handlowych zawiera-
nych przez zamawiajàcych z przedsi´biorcami w rozumieniu art. 4 i pod-
miotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà, o której mowa
w art. 3 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej z 12 czerwca 2004 r.
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z póêƒ. zm.), z osobami wykonujàcymi wolny za-
wód, z oddzia∏ami i przedstawicielstwami przedsi´biorców zagranicznych
i z podmiotami zagranicznymi, prowadzàcymi na terytorium Polski przed-
si´biorstwa na podstawie ustawy z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia
na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie drobnej wytwórczoÊci przez zagraniczne osoby prawne
i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z póên. zm.). Przepisy ustawy
uprawniajà wierzyciela do ˝àdania odsetek ustawowych, gdy termin zap∏a-
ty b´dzie d∏u˝szy ni˝ 30 dni, niezale˝nie od tego, czy taki termin zosta∏
okreÊlony w umowie i zaakceptowany przez obie strony. 
Dla wykonawców istotna mo˝e byç informacja dotyczàca finansowania inwe-
stycji ze Êrodków unijnych z uwagi na wy∏àczenie stosowania w tym przypad-
ku zasad ustawy o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych. Zgodnie
z treÊcià art. 4 przytaczanej ustawy nie ma ona zastosowania do umów, któ-
rych przedmiotem jest Êwiadczenie polegajàce na odp∏atnym dostarczaniu to-
warów lub Êwiadczeniu us∏ug, finansowane w ca∏oÊci lub w cz´Êci ze Êrodków: 
• mi´dzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Pol-

ska jest cz∏onkiem lub z którymi ma zawarte umowy o wspó∏pracy, 
• pochodzàcych z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, 
• pochodzàcych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci Unii

Europejskiej.

Ponadto ustawa nie b´dzie mia∏a zastosowania, jeÊli stronami umowy b´dà
wy∏àcznie jednostki sektora finansów publicznych okreÊlone w art. 4
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, ze zm.).

Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ formularz krajowy nie wymaga od zamawiajà-
cych podawania w og∏oszeniu informacji dotyczàcych warunków finanso-
wania i p∏atnoÊci.

III. 1.3) Forma prawna, jakà musi przyjàç grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie (je˝eli dotyczy). Artyku∏ 23 ustawy Pzp zezwala wyko-
nawcom na wspólne ubieganie si´ o udzielenie zamówienia. Zamawiajàcy nie
mo˝e jednak za˝àdaç, by wykonawcy wyst´pujàcy w grupie przyj´li na czas
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trwania post´powania o udzielenie zamówienia okreÊlonà form´ prawnà –
jedynie przepis art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, i˝ wykonawcy sà obowiàza-
ni do ustanowienia pe∏nomocnika do reprezentowania ich w post´powaniu
i ewentualnie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
JednoczeÊnie przepis art. 23 ust. 4 Pzp uprawnia zamawiajàcego do za˝à-
dania od grupy wykonawców, w przypadku gdy wybierze z∏o˝onà przez nich
ofert´, umowy regulujàcej wspó∏prac´ tych wykonawców. Oznacza to, ˝e
mo˝e za˝àdaç, aby wykonawcy ci zawarli takà umow´. Je˝eli zatem zama-
wiajàcy zamierza zastrzec obowiàzek zawarcia takiej umowy ju˝ w og∏osze-
niu, powinien w formularzu wskazaç, ˝e w przypadku udzielenia zamówie-
nia grupie wykonawców b´dà oni obowiàzani do prawnego uregulowania
przyj´tej formy wspó∏pracy w formie pisemnej umowy. Mimo i˝ treÊç for-
mularza wskazuje na mo˝liwoÊç ˝àdania przez zamawiajàcego przybrania
okreÊlonej formy prawnej przez grup´ wykonawców, to w Êwietle prawa
polskiego zamawiajàcy nie mo˝e nakazaç wykonawcom wspó∏dzia∏ania
w ramach okreÊlonej przez niego struktury, np. spó∏ki. Przepis art. 23
ust. 4 ustawy Pzp zezwala zamawiajàcemu jedynie na ˝àdanie umowy regu-
lujàcej wspó∏prac´ grupy wykonawców, tym ostatnim pozostawiajàc wybór
zasad wzajemnej kooperacji. 
Przepis art. 4 dyrektywy 2004/18 zezwala zamawiajàcemu na ˝àdanie przy-
brania okreÊlonej formy prawnej przez grup´ wykonawców, którym ma
udzieliç zamówienia – dlatego w opisywanym punkcie formularza znalaz∏o
si´ takie sformu∏owanie. Aby jednak wybrana grupa podlega∏a wspomnia-
nemu wymogowi, zamawiajàcy powinien wykazaç, ˝e jest to niezb´dne do
zadowalajàcej realizacji zamówienia. 
W niniejszym punkcie zamawiajàcy mo˝e równie˝ okreÊliç, do którego eta-
pu post´powania dopuszczalne sà ewentualne zmiany w sk∏adzie grupy sk∏a-
dajàcej jednà ofert´. Zamawiajàcy mo˝e zastrzec, ˝e niedopuszczalne sà
zmiany w sk∏adzie grupy po zakoƒczeniu etapu kwalifikacji. Zamawiajàcy
mo˝e uwzgl´dniç orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci w sprawie Makedo-
niko (C-57/01, orzeczenie z 23 stycznia 2003 r.), z którego wynika dopusz-
czalnoÊç okreÊlenia zasad dotyczàcych zmian w grupach wykonawców biorà-
cych udzia∏ w post´powaniach. JeÊli zamawiajàcy nie dokona takiego
zastrze˝enia, to dopuszczalnoÊç modyfikacji w sk∏adzie grupy wykonawców
b´dzie podlega∏a ogólnym zasadom prawa zamówieƒ publicznych, gdzie
organ rozstrzygajàcy spraw´ b´dzie bra∏ pod uwag´ termin dokonania
zamiany (na którym etapie post´powania mia∏o ono miejsce), wp∏yw zmian
na zdolnoÊç grupy do realizacji zamówienia, spe∏nienie przewidzianych
przez zamawiajàcego kryteriów kwalifikacji oraz kryteriów wyboru oferty. 

III. 1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia.
Przedmiotowy punkt formularza powinien zostaç wype∏niony przez zama-
wiajàcych, którzy przewidujà szczególne warunki realizacji zamówienia.
Nale˝y zwróç uwag´ na fakt, i˝ w tej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy nie
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wskazuje kryteriów kwalifikacji wykonawców czy kryteriów oceny ofert, ale
tylko takie warunki realizacji zamówienia, które muszà byç zaakceptowane
przez ka˝dego oferenta – potencjalnà stron´ umowy, a sposób ich spe∏nie-
nia jest okreÊlony przez samego zamawiajàcego i nie stanowi podstawy oce-
ny wykonawców. W niniejszym punkcie zamawiajàcy nie wskazuje równie˝
warunków realizacji zamówienia, które wynikajà z obowiàzujàcych przepi-
sów prawa polskiego i nie ma potrzeby ich przepisywania do og∏oszenia. 
W omawianej rubryce zamawiajàcy powinien umieÊciç wszystkie istotne
z punktu widzenia wykonawcy warunki realizacji zamówienia. Nale˝y pa-
mi´taç, ˝e nie mogà byç one sformu∏owane w sposób dowolny, lecz powin-
ny byç zwiàzane bezpoÊrednio z przedmiotem zamówienia. Zamawiajàcy
winien wype∏niç niniejszy punkt zw∏aszcza w przypadku udzielania nietypo-
wego, skomplikowanego zamówienia, z którym mogà wiàzaç si´ szczególne
obowiàzki wykonawcy.

III. 2) Warunki udzia∏u. W omawianej cz´Êci formularza zamawiajàcy jest obo-
wiàzany podaç do wiadomoÊci wykonawców warunki udzia∏u w organizowa-
nym post´powaniu, warunki dotyczàce sytuacji podmiotowej wykonawców,
w tym dotyczàce zdolnoÊci ekonomicznej i finansowej, zdolnoÊci technicznej
oraz wskazaç, czy udzielane zamówienie nale˝y do kategorii zastrze˝onych.
Zamawiajàcy powinien pami´taç, ˝e stawiane w niniejszej cz´Êci warunki
udzia∏u w post´powaniu muszà byç takie same dla wszystkich wykonawców,
bezpoÊrednio zwiàzane z przedmiotem zamówienia i nie mogà utrudniaç
uczciwej konkurencji.
Zamawiajàcy okreÊlajàc warunki udzia∏u, winien uwzgl´dniç równie˝ przepis
art. 44 dyrektywy 2004/18, który stwierdza, i˝ zakres ˝àdanych informacji oraz
minimalne wymogi stawiane wykonawcom muszà byç zwiàzane i proporcjonal-
ne do przedmiotu zamówienia. Jest to o tyle istotne, ˝e wykonawcy, którzy
uznajà stawiane im warunki za nieproporcjonalne i niezwiàzane z przedmio-
tem zamówienia, mogà z∏o˝yç protest na zapisy zawarte w sporzàdzonym og∏o-
szeniu. Zasada proporcjonalnoÊci stawianych wymogów zosta∏a potwierdzona
przez Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w sprawie Contse S. A. (C-234/03, orzeczenie
z 27 paêdziernika 2005 r.). Zamawiajàcy, organizujàc przetarg na Êwiadczenie
us∏ug terapii oddechowej w miejscu zamieszkania oraz innych wspomagajà-
cych technik oddychania, jako jedno z kryterium kwalifikacji przyjà∏ obowià-
zek posiadania przez wykonawców biur dost´pnych dla klientów w prowincji
lub stolicy prowincji, w której us∏ugi majà byç Êwiadczone. W ocenie Trybuna-
∏u SprawiedliwoÊci przyj´te kryterium by∏o w stanie ograniczyç lub czyniç
mniej atrakcyjnym korzystanie ze swobody Êwiadczenia us∏ug, skoro wykonaw-
ca, jeszcze przed z∏o˝eniem oferty, by∏ obowiàzany do utworzenia biura bez
˝adnej gwarancji jego przysz∏ego wykorzystania. Proporcjonalnym do
osiàgni´cia celu by∏oby zwyk∏e zobowiàzanie umowne wykonawców do
otwarcia takiego biura w przypadku udzielenia zamówienia. 
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OkreÊlenie warunków udzia∏u w post´powaniu (warunków podmiotowych) nie
mo˝e wykraczaç poza zakres okreÊlony w przepisach ustawy Pzp. Warunki te
powinny byç postawione w taki sposób, aby oferent przyst´pujàcy do post´po-
wania mia∏ pe∏ne rozeznanie co do stawianych mu wymogów. Zamawiajàcy
powinien okreÊliç warunki podmiotowe w sposób precyzyjny, bez ogólników
typu „odpowiedni” czy „w∏aÊciwy”. 

U˝ywajàc takich sformu∏owaƒ, organizator post´powania „przerzuca” na wy-
konawców podj´cie decyzji co do tego, czy spe∏niajà oni „odpowiednie” wa-
runki, czy te˝ nie. 

Zamawiajàcy powinien zwróciç uwag´, i˝ opis warunków udzia∏u w post´po-
waniu zosta∏ odmiennie okreÊlony w krajowym formularzu og∏oszenia o zamó-
wieniu. Punkt III. 2) sk∏ada si´ z trzech cz´Êci:
• W pierwszej rubryce zamawiajàcy opisuje warunki udzia∏u w post´powa-

niu, ewentualnie z uwzgl´dnieniem ich znaczenia. W tym miejscu zamawia-
jàcy podaje zatem ∏àcznie przes∏anki wykluczenia opisane w art. 24 ustawy
Pzp oraz warunki dotyczàce zdolnoÊci ekonomicznej czy technicznej wyko-
nawcy. Warunki uczestnictwa w post´powaniu polegajàce na niepodleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1–9 ustawy Pzp (m.in. co do
zasady otwarcie likwidacji lub og∏oszenie upad∏oÊci, p∏acenie podatków,
sk∏adek ubezpieczeniowych i zdrowotnych, prawomocne skazanie za okre-
Êlone przest´pstwa) nie podlegajà stopniowaniu z uwagi na ich znaczenie.
Niespe∏nienie tych warunków winno skutkowaç wykluczeniem wykonawcy
z post´powania. WartoÊciowaniem mogà byç natomiast obj´te warunki
dotyczàce zdolnoÊci finansowej lub technicznej wykonawcy odnoÊnie do
realizacji zamówienia b´dàcego przedmiotem post´powania.

• W drugiej rubryce zamawiajàcy dokonuje opisu sposobu oceny spe∏niania
warunków udzia∏u w post´powaniu.

• W trzeciej rubryce zamawiajàcy zamieszczajà wykaz oÊwiadczeƒ i doku-
mentów ˝àdanych od wykonawców, które majà potwierdziç spe∏nienie
stawianych im warunków. Informacja o wymaganych dokumentach powin-
na uwzgl´dniaç postanowienia rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zama-
wiajàcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogà byç sk∏ada-
ne (Dz. U. z 24 maja 2006 r., Nr 87, poz. 605).

III. 2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczàce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego. W tym punkcie formularza zamawia-
jàcy powinien wskazaç okolicznoÊci, które muszà byç wykazane przez wyko-
nawców spe∏niajàcych warunki formalne udzia∏u w post´powaniu i warunki
dotyczàce ich wiarygodnoÊci. Obok przedstawienia konkretnych okoliczno-
Êci zamawiajàcy jest obowiàzany wskazaç ˝àdane dokumenty, za pomocà
których wykonawcy mogà udowodniç spe∏nienie stawianych im warunków.
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Po pierwsze, zamawiajàcy powinien wskazaç ˝àdane dokumenty dotyczàce
statusu prawnego wykonawcy (odpis z w∏aÊciwego rejestru lub zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej) oraz jego zdolnoÊci do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci w obszarach regulowanych (koncesje, zezwolenia).
Rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, których prowadzenie wymaga uzyskania
koncesji, zosta∏y wymienione w art. 46 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z póên. zm.). Ponadto
art. 64 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej wskazuje dodatkowo
istnienie tzw. dzia∏alnoÊci regulowanej, której prowadzenie wymaga wpisu
w rejestrze dzia∏alnoÊci regulowanej – jako przyk∏ad mo˝na tutaj wskazaç
dzia∏alnoÊç w zakresie organizowania imprez turystycznych, Êwiadczenia
us∏ug detektywistycznych, prowadzenia wyrobu lub rozlewu napojów spirytu-
sowych, prowadzenia kursów dokszta∏cajàcych czy obrót Êrodkami ochrony
roÊlin. Kolejno art. 75 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej wymie-
nia kategorie dzia∏alnoÊci, które wymagajà zezwolenia, licencji lub zgody. 

Nast´pnie sporzàdzajàcy og∏oszenie podaje formalne warunki wykluczenia
wykonawców, okreÊlone w art. 24 ustawy Pzp, i wskazuje konkretne doku-
menty, które majà byç przed∏o˝one w trakcie post´powania w celu ustalenia,
i˝ nie zachodzà okolicznoÊci Êwiadczàce o braku wiarygodnoÊci wykonawców:
• aktualne zaÊwiadczenia w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego,

zaÊwiadczenia z w∏aÊciwego oddzia∏u ZUS lub KRUS potwierdzajàce,
˝e wykonawca nie zalega z op∏acaniem podatków, sk∏adek na ubezpie-
czenie lub zaÊwiadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwol-
nienia, odroczenia lub roz∏o˝enia na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci, wystawio-
ne nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u albo sk∏adania ofert,

• aktualne dane o karalnoÊci z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione
nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania wnio-
sków o dopuszczenie do udzia∏u albo sk∏adania ofert.

Zamawiajàcy powinien równie˝ podaç, w jakim zakresie wystarczajàce jest
samo oÊwiadczenie wykonawcy dotyczàce wybranej okolicznoÊci. 

Wype∏niajàc przedmiotowà rubryk´, zamawiajàcy powinien pami´taç, i˝ mo-
˝e ˝àdaç od wykonawców jedynie takich oÊwiadczeƒ i dokumentów, które sà
mu niezb´dne do przeprowadzenia post´powania. Przedstawiajàc swoje
wymogi w tym zakresie, zamawiajàcy powinien równie˝ uwzgl´dniç rozporzà-
dzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r., wydawane na podstawie
delegacji z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp i okreÊlajàce rodzaje dokumentów, jakich
mo˝na ˝àdaç od wykonawców oraz formy, w jakich mogà byç one sk∏adane.
W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy wskazuje na warunki dotyczàce
wykonawcy, a nie zatrudnianego przez niego personelu czy osób lub pod-
miotów, którym zleca wykonanie cz´Êci zamówienia.
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Zamawiajàcy powinien zwróciç uwag´, ˝e w przypadku gdy wykonawcy
wspólnie ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), to ka˝-
dy z nich powinien spe∏niç warunki okreÊlone w art. 24 ust. 1 pkt 1–9 usta-
wy Pzp. Wszyscy cz∏onkowie konsorcjum powinni z∏o˝yç ˝àdane przez
zamawiajàcego dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków formal-
nych – jeÊli jeden z wykonawców nie spe∏nia∏ choçby jednego warunku, ca∏e
konsorcjum musi zostaç wykluczone z post´powania.

III. 2.2) ZdolnoÊç ekonomiczna i finansowa. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zama-
wiajàcy powinien wskazaç warunki dotyczàce zdolnoÊci ekonomicznej i finan-
sowej wykonawcy oraz rodzaj ˝àdanych dokumentów majàcych potwierdziç
wymogi stawiane przez organizatora post´powania o udzielenie zamówienia.
Ustalajàc kryteria kwalifikacji w zakresie zdolnoÊci finansowej, zamawiajàcy
powinien mieç na wzgl´dzie, ˝e majà one na celu ustalenie sytuacji ekono-
micznej i finansowej wykonawcy zapewniajàcej wykonanie zamówienia. Kon-
kretyzujàc warunki, zamawiajàcy musi mieç uzasadnienie dla ka˝dego z nich
i wykazaç, ˝e nie narusza uczciwej konkurencji. Przyk∏adem nieprawid∏owych
warunków stawianych wykonawcom jest ˝àdanie wykazania si´ jedynie zy-
skiem – wskaênik w postaci dodatniego wyniku finansowego nie jest bowiem
elementem potwierdzajàcym lub zaprzeczajàcym istnieniu zdolnoÊci wyko-
nawcy do realizacji zamówienia. Zamawiajàcy najcz´Êciej stawiajà warunki
dotyczàce minimalnego poziomu osiàganego przychodu (obrotu), minimalnej
zdolnoÊci kredytowej czy okreÊlonej wysokoÊci zawartego ubezpieczenia od
odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Omawiana rubryka sk∏ada si´ z dwóch kolumn. Po lewej stronie zamawia-
jàcy powinien wpisaç kryterium kwalifikacji oraz wymagane dokumenty
(np. zdolnoÊç kredytowa czy ubezpieczenie), natomiast po prawej stronie
winien umieÊciç (poprzez podanie konkretnej wartoÊci) minimalny akcep-
towany przez niego standard zapewniajàcy zdolnoÊç do realizacji zamówie-
nia. Taki podzia∏ rubryki wynika bezpoÊrednio z treÊci art. 44 dyrektywy
2004/18, który wspomina o „minimalnych zdolnoÊciach” odnoszàcych si´
do stawianych przez zamawiajàcych kryteriów kwalifikacji.
Finansowo-ekonomiczna zdolnoÊç do realizacji zamówienia przez wyko-
nawc´ wymaga przede wszystkim posiadania przez niego Êrodków pieni´˝-
nych lub zdolnoÊci kredytowej zezwalajàcej mu na realizacj´ zamówienia
a˝ do momentu otrzymania pierwszej p∏atnoÊci od zamawiajàcego. 

Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. wskazuje,
˝e zamawiajàcy w celu ustalenia kondycji finansowej wykonawców mo˝e od
nich ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów: 
• sprawozdania finansowego albo jego cz´Êci, a je˝eli podmiot podlega

obowiàzkowi badania przez bieg∏ego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowoÊci – równie˝ z opinià o badanym sprawozdaniu albo jego
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cz´Êci, natomiast w przypadku wykonawców niezobowiàzanych do spo-
rzàdzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów okreÊlajà-
cych obroty, zysk oraz zobowiàzania i nale˝noÊci – za okres nie d∏u˝szy
ni˝ ostatnie trzy lata obrotowe, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci
jest krótszy – za ten okres;

• informacji banku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzajàcej wysokoÊç po-
siadanych Êrodków finansowych lub zdolnoÊç kredytowà wykonawcy,
wystawionej nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert;

• polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajàcego, ˝e
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Zamawiajàcy powinien pami´taç, ˝e nie mo˝e stawiaç wykonawcom wymo-
gów, na potwierdzenie których musieliby oni sk∏adaç inne dokumenty ni˝
wymienione w przedmiotowym rozporzàdzeniu.

W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia
(tzw. konsorcjum), to zasadniczo powinni oni ∏àcznie wykazaç spe∏nienie wa-
runków merytorycznych w zakresie zdolnoÊci finansowej i ekonomicznej.
G∏ównym powodem wspólnego ubiegania si´ o zamówienie jest po∏àczenie
potencja∏ów wszystkich uczestników konsorcjum – zamawiajàcy powinien
zatem w wi´kszoÊci przypadków rozpatrywaç ∏àczny potencja∏ wykonawców.
Zamawiajàcy ma jednak prawo, o ile jest to uzasadnione przedmiotem
zamówienia, do stawiania wymogów zapobiegajàcych nadmiernemu „roz-
drobnieniu” konsorcjum – jednym ze stawianych warunków mo˝e byç
wymóg, by jeden cz∏onek konsorcjum spe∏nia∏ warunek co najmniej w jakiejÊ
cz´Êci. Przyk∏adowo, jeÊli zamawiajàcy stawia warunek przychodu w okreÊlo-
nej wysokoÊci, to w przypadku konsorcjum przychód konsorcjantów podlega
sumowaniu, ale jeden z cz∏onków powinien wykazaç przychód w wysokoÊci
co najmniej np. po∏owy wielkoÊci wymaganej przez zamawiajàcego. 

III. 2.3) ZdolnoÊç techniczna. Zgodnie z treÊcià art. 22 ustawy Pzp zamawiajà-
cy ma prawo sprawdziç, czy wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie im zamó-
wienia posiadajà niezb´dnà wiedz´, doÊwiadczenie oraz dysponujà poten-
cja∏em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W ni-
niejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy powinien wskazaç zatem kryteria
oceny zdolnoÊci technicznej, umieszczajàc je w lewej cz´Êci rubryki i poda-
jàc dokumenty, których przedstawienia b´dzie ˝àda∏ od zamawiajàcych. Po
prawej stronie rubryki, podobnie jak w punkcie powy˝ej, zamawiajàcy powi-
nien okreÊliç minimalny poziom wymaganych standardów (np. minimalne
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uprawnienia, liczba personelu posiadajàca odpowiednie kwalifikacje, rodzaj
akceptowanych maszyn i urzàdzeƒ). O ile w przypadku zdolnoÊci finansowej
zamawiajàcy mo˝e zdecydowaç o minimalnym poziomie poprzez podanie
konkretnej wartoÊci, to w omawianej rubryce minimalne wymogi sà okreÊla-
ne w odmienny i bardziej z∏o˝ony sposób. OkreÊlenie warunków musi byç
jednak na tyle precyzyjne i jednoznaczne, by ka˝dy wykonawca móg∏ si´ zo-
rientowaç w mo˝liwoÊciach uczestnictwa w danym post´powaniu. 
Zamawiajàcy powinni zwróciç uwag´, zw∏aszcza przy wskazywaniu w∏aÊci-
wych dokumentów, ˝e wykonawca nie musi posiadaç czy te˝ byç w∏aÊcicie-
lem okreÊlonych maszyn lub urzàdzeƒ – przepis art. 22 ustawy Pzp wyraênie
podkreÊla, ˝e chodzi tutaj o „dysponowanie” potencja∏em technicznym.
Zmiana ta zosta∏a wprowadzona w zwiàzku z implementacjà przepisu
art. 48 dyrektywy 2004/18 i dostosowuje prawo polskie do prawa wspólno-
towego, które stanowczo stwierdza, i˝ ka˝dy z wykonawców mo˝e powo∏y-
waç si´ na potencja∏ techniczny innych podmiotów, niezale˝nie od
charakteru prawnego ∏àczàcych go z nimi powiàzaƒ. Powinien on jednak
wykazaç, ˝e b´dzie dysponowa∏ zasobami niezb´dnymi do realizacji zamó-
wienia, np. przedstawiajàc w tym celu zobowiàzanie podmiotów, na które
si´ powo∏uje, do oddania mu do dyspozycji niezb´dnych zasobów. 

W przypadku gdy zamawiajàcy posiada dok∏adnà wiedz´ na temat metod
i technologii wykonania zamówienia, mo˝e wymieniç wprost wszystkie
wymagane urzàdzenia lub narz´dzia, którymi wykonawca powinien dyspono-
waç w celu realizacji kontraktu. W innym przypadku, gdy zamawiajàcy nie za-
mierza narzucaç sposobu realizacji zamówienia (zaprojektowanie i wykona-
nie robót budowlanych), mo˝e w sposób bardziej ogólny ujàç swoje warunki,
stwierdzajàc, ˝e wykonawcy powinni dysponowaç potencja∏em technicznym
niezb´dnym dla wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie. 

Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. wskazuje, ˝e
zamawiajàcy w celu ustalenia potencja∏u technicznego wykonawców mo˝e
od nich ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów: 

• wykazu wykonanych w okresie nie d∏u˝szym ni˝ ostatnie pi´ç lat robót
budowlanych, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy –
w tym okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià robotom
budowlanym stanowiàcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich war-
toÊci oraz daty i miejsca wykonania oraz za∏àczeniem dokumentów po-
twierdzajàcych, ˝e roboty te zosta∏y wykonane nale˝ycie;

• wykazu wykonanych, a w przypadku Êwiadczeƒ okresowych lub ciàg∏ych
równie˝ wykonywanych, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ ostatnie trzy lata do-
staw lub us∏ug, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià dostawom lub
us∏ugom stanowiàcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoÊci,
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przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz za∏àczenia dokumentów po-
twierdzajàcych, ˝e te dostawy lub us∏ugi zosta∏y wykonane nale˝ycie; 

• wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ, ja-
kimi dysponuje wykonawca;

• informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników oraz
liczebnoÊci personelu kierowniczego, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ ostat-
nie trzy lata, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest
krótszy – w tym okresie, je˝eli przedmiotem zamówienia sà roboty bu-
dowlane lub us∏ugi;

• wykazu osób i podmiotów, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu za-
mówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i wykszta∏cenia niezb´dnych do wykonania zamówienia, a tak˝e zakresu
wykonywanych przez nich czynnoÊci;

• stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu za-
mówienia, posiadajà wymagane uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà
obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ.

Ocena spe∏nienia warunków merytorycznych w zakresie potencja∏u tech-
nicznego w przypadku cz∏onków konsorcjum powinna byç dokonywana,
co do zasady, ∏àcznie. Wykonawcy ubiegajàcy si´ wspólnie o udzielenie
zamówienia mogà ∏àczyç sprz´t i Êrodki transportu, którymi aktualnie dys-
ponujà (z wyjàtkiem sytuacji, gdy uczestnicy posiadajà urzàdzenia, które
nie mogà byç ∏àcznie u˝yte z powodu ich niekompatybilnoÊci). Wykonawcy
mogà równie˝ ∏àczyç potencja∏ kadrowy, z wyjàtkiem sytuacji, gdy realiza-
cja zamówienia wymaga pracy zespo∏owej, a pracownicy poszczególnych
konsorcjantów nie pracowali nigdy wspólnie przy jednym projekcie.
DoÊwiadczenia wykonawców z realizacji dotychczasowych zamówieƒ mogà
si´ uzupe∏niaç, nie mogà oni jednak sumowaç doÊwiadczeƒ w ten sposób,
˝e jeÊli zamawiajàcy postawi∏ warunek wczeÊniejszej realizacji co najmniej
trzech zamówieƒ okreÊlonej kategorii, to warunek zostanie spe∏niony przez
trzech konsorcjantów, z których ka˝dy wykona∏ do tej pory jedno zamówie-
nie – w opisanej sytuacji ka˝dy z przedsi´biorców ma doÊwiadczenie tylko
w realizacji jednego zamówienia. 

III. 2.4) Zamówienia zastrze˝one (je˝eli dotyczy). Przepisy prawa polskiego nie
przewidujà mo˝liwoÊci zastrze˝enia zamówienia dla zak∏adów pracy chro-
nionej. Omawiana rubryka odpowiada treÊci art. 19 dyrektywy 2004/18,
który stanowi, i˝ paƒstwa cz∏onkowskie mogà zastrzec prawo udzia∏u
w procedurach udzielania zamówieƒ publicznych dla zak∏adów pracy chro-
nionej lub przewidzieç mo˝liwoÊç realizacji takich zamówieƒ w ramach
programów pracy chronionej, w których wi´kszoÊç zaanga˝owanych pra-
cowników stanowià osoby niepe∏nosprawne, które ze wzgl´du na charakter
lub stopieƒ swojej niepe∏nosprawnoÊci nie mogà wykonywaç swojej pracy
w normalnych warunkach. Og∏oszenie o zamówieniu powinno zawieraç
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odniesienie do wskazanego przepisu. W zwiàzku z tym, ˝e polski ustawo-
dawca nie przewidzia∏ takiej mo˝liwoÊci, zamawiajàcy ka˝dorazowo powi-
nien zaznaczyç kwadrat przy s∏owie „nie”.

III. 3) Specyficzne warunki dotyczàce zamówieƒ na us∏ugi. Wskazanà cz´Êç for-
mularza zamawiajàcy wype∏nia w przypadku udzielania zamówienia na us∏ugi,
które mogà byç Êwiadczone jedynie przez osoby posiadajàce stosowne upraw-
nienia lub kwalifikacje.

III. 3.1) Zastrze˝enie Êwiadczenia us∏ugi dla okreÊlonego zawodu. W przy-
padku gdy us∏uga b´dàca przedmiotem zamówienia mo˝e zostaç zrealizo-
wana jedynie przez przedstawiciela okreÊlonego zawodu, zamawiajàcy
powinien wskazaç w tej cz´Êci zamówienia odpowiednie przepisy ustawy,
rozporzàdzenia lub innego aktu administracyjnego. 
Niniejsza cz´Êç og∏oszenia dotyczy us∏ug Êwiadczonych jedynie przez przed-
stawicieli tzw. zawodów regulowanych, których wykonywanie jest uzale˝-
nione od spe∏nienia wymagaƒ kwalifikacyjnych i warunków okreÊlonych
w odr´bnych przepisach. Zawodami takimi sà m.in.: architekt, in˝ynier
budownictwa, urbanista, geodeta, adwokat, radca prawny, bieg∏y rewident,
doradca podatkowy, detektyw, psycholog, lekarz, farmaceuta, rzecznik
patentowy, rzeczoznawca majàtkowy, broker, t∏umacz przysi´g∏y. Zama-
wiajàcy powinien w tym miejscu pami´taç, by uznawaç za równowa˝ne
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia uzyskane w innych paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej. 

III. 3.2) Nazwiska i kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wyko-
nanie us∏ugi.
Zamawiajàcy powinien okreÊliç w niniejszym punkcie og∏oszenia, czy ˝àda
od wykonawców przedstawienia nazwisk osób odpowiedzialnych za wykona-
nie us∏ugi. Mimo i˝ formularz odnosi si´ jedynie do obowiàzku osób praw-
nych, to nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e zamawiajàcy mo˝e zobowiàzaç równie˝
innych wykonawców, nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, do wskazania
takich osób. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj´ us∏ugi nie muszà byç
tylko pracownicy wykonawcy – mogà to byç równie˝ osoby, z którymi za-
warto umow´ o charakterze cywilnoprawnym lub podwykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Rodzaj procedury. W niniejszej cz´Êci formularza og∏oszenia zamawiajàcy
powinien wskazaç przyj´ty tryb udzielenia zamówienia, zasady ograniczania
liczby wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert lub do
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia oraz regu∏y zmniejszania
liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu konkurencyjnego. 
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IV. 1.1) Rodzaj procedury. W omawianym punkcie formularza zamawiajàcy
powinien zaznaczyç rodzaj wybranej procedury udzielenia zamówienia
publicznego poprzez zakreÊlenie odpowiedniego kwadratu przy nazwie
trybu. OkreÊlenia trybów udzielania zamówieƒ publicznych zosta∏y
zaczerpni´te z postanowieƒ dyrektywy 2004/18 koordynujàcej procedury
udzielania zamówieƒ publicznych. Odpowiednikiem procedury otwartej
b´dzie przetarg nieograniczony, regulowany przez przepisy art. 39–46 usta-
wy Pzp. Kolejno odpowiednikiem procedury ograniczonej jest przetarg
ograniczony, zdefiniowany w art. 47 ustawy Pzp, a procedura ograniczona
przyspieszona odpowiada przetargowi ograniczonemu ze skróconym termi-
nem sk∏adania wniosków i ofert. Podobnie procedura negocjacyjna i ne-
gocjacyjna przyspieszona majà swoje odpowiedniki w trybie negocjacji
z og∏oszeniem, zdefiniowanym w art. 54 ustawy Pzp i w trybie negocjacji
z og∏oszeniem ze skróconym terminem sk∏adania wniosków. Procedura
dialogu konkurencyjnego ma w polskim prawie takà samà nazw´. 

W zwiàzku z tym, ˝e zasadà pozostaje wybór procedury otwartej lub ogra-
niczonej, a uprawnienie do skorzystania z pozosta∏ych trybów jest uzale˝-
nione od spe∏nienia okreÊlonych przes∏anek, zamawiajàcy ju˝ w og∏oszeniu
powinien podaç uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej. Formularz
og∏oszenia nie wymaga jednak od zamawiajàcego, by wskazywa∏ na okolicz-
noÊci uzasadniajàce wybór procedury negocjacji.
Formularz przewiduje, i˝ w przypadku zaznaczenia wyboru procedury ne-
gocjacyjnej zamawiajàcy powinien wskazaç, czy sà kandydaci ju˝ zakwalifi-
kowani. Na gruncie prawa polskiego zamawiajàcy nie ma mo˝liwoÊci
uprzedniego zakwalifikowania wykonawców, a zatem ka˝dorazowo nale˝y
wype∏niç kwadrat przy s∏owie „nie”.

IV. 1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏ada-
nia ofert lub do udzia∏u (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konku-
rencyjny). W sytuacji, gdy zamawiajàcy wskaza∏ na wybór przetargu ograni-
czonego, negocjacji z og∏oszeniem lub dialogu konkurencyjnego, powinien
w niniejszym punkcie okreÊliç zasady wyboru ograniczonej liczby kandyda-
tów. Po pierwsze, zamawiajàcy podaje w og∏oszeniu przewidywanà liczb´
zaproszonych wykonawców lub, jeÊli nie chce podaç konkretnej liczby,
liczb´ minimalnà oraz, jeÊli jest to w∏aÊciwe, równie˝ maksymalnà liczb´ za-
praszanych wykonawców. W celu unikni´cia wàtpliwoÊci podczas post´po-
wania doradza si´ okreÊlenie konkretnej liczby wykonawców zamiast
podawania przedzia∏u liczbowego. Zamawiajàcy powinien pami´taç,
by wskazana liczba dawa∏a gwarancj´ zapewnienia konkurencji. Wskazana
liczba wykonawców powinna uwzgl´dniaç przepisy ustawy Pzp:
• gdy zamawiajàcy dokona∏ wyboru przetargu ograniczonego, to zgodnie

z treÊcià art. 51 zaprasza do sk∏adania ofert wykonawców w liczbie nie
mniejszej ni˝ pi´ç i nie wi´kszej ni˝ 20;
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• w sytuacji wyboru negocjacji z og∏oszeniem lub dialogu konkurencyjne-
go liczba wykonawców zaproszonych do sk∏adania ofert lub do dialogu,
zgodnie z treÊcià art. 57 i art. 60d), nie mo˝e byç mniejsza ni˝ pi´ç, a je-
Êli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza
kwot´ 20 000 000 euro, a w przypadku dostaw lub us∏ug 10 000 000 euro,
liczba zaproszonych nie mo˝e byç mniejsza ni˝ siedem.

Je˝eli mniejsza liczba wykonawców, ni˝ wskazana przez zamawiajàcego
w og∏oszeniu, b´dzie spe∏nia∏a warunki udzia∏u w post´powaniu, to zama-
wiajàcy powinien zaprosiç do sk∏adania ofert wszystkich, którzy spe∏nili
postawione warunki udzia∏u w post´powaniu. W odwrotnej sytuacji – gdy
liczba wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u w post´powaniu jest
wi´ksza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania
ofert tylko tych wykonawców, którzy otrzymali najwy˝sze oceny spe∏nienia
tych warunków. W opisanym przypadku zamawiajàcy dokonuje dodatko-
wej czynnoÊci polegajàcej na zredukowaniu liczby wykonawców, którzy
spe∏niajà podstawowe warunki, do liczby wskazanej w og∏oszeniu. Te
warunki i kryteria, których ocena spe∏nienia b´dzie podlega∏a dalszemu
wartoÊciowaniu, muszà byç wskazane przez zamawiajàcego w niniejszym
punkcie. Jedynie krajowy formularz nie wskazuje obowiàzku podania
kryteriów wyboru ograniczonej liczby wykonawców.

IV. 1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (pro-
cedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny). Ustawa Pzp nie przewiduje
mo˝liwoÊci zastosowania procedury etapowej w celu stopniowego
zmniejszania liczby omawianych rozwiàzaƒ w dialogu konkurencyjnym lub
negocjowanych ofert. 

Wprowadzenie do formularza og∏oszenia punktu IV. 1.3) wynika z brzmie-
nia przepisu art. 44 ust. 4 w zw. z art. 29 ust. 4 i art. 30 ust. 4 dyrektywy
2004/18. Przepisy prawa wspólnotowego przewidujà, ˝e zamawiajàcy mo˝e
skorzystaç z uprawnienia do ograniczenia liczby rozwiàzaƒ do dyskusji lub
ofert do negocjacji, lecz musi zastosowaç przy tym kryteria udzielania za-
mówieƒ, a nie kryteria kwalifikacji oferentów.

IV. 2) Kryteria udzielenia zamówienia. W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy po-
winien przedstawiç sposób wyboru oferty najkorzystniejszej, kryteria wraz
z przypisanà im wagà oraz ewentualnie zamiar wykorzystania aukcji elektro-
nicznej jako sposobu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

IV. 2.1) Kryteria udzielenia zamówienia. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zama-
wiajàcy winien wskazaç i opisaç kryteria udzielenia zamówienia. Zamawia-
jàcy mo˝e wybraç pomi´dzy kryterium „najni˝szej ceny” a kryterium
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”. W tym drugim przypadku wype∏-
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nia tabel´ z okreÊleniem kryteriów i ich wagi. Wype∏niajàc og∏oszenie,
zamawiajàcy wymienia kryteria sk∏adajàce si´ na ofert´ ekonomicznie naj-
korzystniejszà, a obok okreÊla ich wag´. Formu∏ujàc kryteria wyboru oferty,
zamawiajàcy mo˝e przyjmowaç warunki mierzalne ekonomicznie (jakoÊç,
koszty eksploatacji, serwis) oraz takie, których nie da si´ okreÊliç bezpo-
Êrednio w nawiàzaniu do ich wartoÊci ekonomicznej (estetyka, wp∏yw stoso-
wanej technologii na Êrodowisko). Kryteria wyboru oferty muszà byç
bezpoÊrednio zwiàzane z przedmiotem zamówienia i powinny umo˝liwiç
zaspokojenie potrzeb zamawiajàcego. Zamawiajàcy sà obowiàzani
uwzgl´dniç treÊç przepisu art. 91 ust. 3 ustawy Pzp i zwróciç uwag´, by kry-
teria wyboru oferty nie dotyczy∏y w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szczególno-
Êci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicznej czy finansowej. Kryteria
wyboru oferty muszà byç tak okreÊlone przez zamawiajàcego, by umo˝liwiç
wszystkim zainteresowanym wykonawcom, przy zachowaniu przez nich
nale˝ytej starannoÊci, zinterpretowanie ich w identyczny sposób.

Zamawiajàcy powinien dok∏adnie okreÊliç kryteria wyboru oferty, lecz pa-
mi´tajàc, ˝e nie mogà one ulegaç zmianie w trakcie post´powania, powi-
nien okreÊliç je w sposób bardzo ogólny, pozwalajàcy na póêniejsze porów-
nanie z∏o˝onych ofert. Zamawiajàcy nie mo˝e zmieniaç równie˝ wagi przy-
znanej poszczególnym kryteriom, ani te˝ ich kolejnoÊci. 

Mimo i˝ formularz wskazuje na mo˝liwoÊç wyboru miejsca publikacji kry-
teriów wyboru oferty, to jednak, zgodnie z polskim prawem, zamawiajàcy
powinien ju˝ w og∏oszeniu podaç wszystkie kryteria – nie ma mo˝liwoÊci
odes∏ania w tym zakresie do zapisów specyfikacji, zaproszenia czy doku-
mentu opisowego. Zamawiajàcy nie mo˝e dokonaç oceny ofert na podsta-
wie kryteriów, które nie zosta∏y umieszczone w og∏oszeniu. 

IV. 2.2) Wykorzystana b´dzie aukcja elektroniczna. Nowe przepisy ustawy
Pzp, implementujàc postanowienia dyrektywy 2004/18, wprowadzajà nowy
sposób dokonywania oceny ofert podczas jednoetapowej aukcji elektro-
nicznej. Tak pojmowana aukcja stanowi jedynie etap post´powania o udzie-
lenie zamówienia (dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej), w odró˝-
nieniu od odr´bnego trybu udzielania zamówieƒ publicznych, jakim jest
zdefiniowana w art. 74 ustawy Pzp licytacja elektroniczna.

Je˝eli zamawiajàcy przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej, powi-
nien to wskazaç w niniejszej cz´Êci og∏oszenia i podaç dodatkowe informa-
cje, które umo˝liwià wykonawcom zapoznanie si´ z zasadami prowadzenia
post´powania w wybranej formie. 
Aukcja elektroniczna mo˝e byç zastosowana w post´powaniu prowadzo-
nym w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji
z og∏oszeniem (ale tylko w przypadku okreÊlonym w art. 55 ust. 1
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pkt 1 ustawy Pzp, tzn. gdy zamawiajàcy prowadzi∏ uprzednio post´po-
wanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, lecz
wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie
zosta∏y w istotny sposób zmienione). Dalsze ograniczenia przewiduje
art. 91 a) ustawy Pzp, który uzale˝nia mo˝liwoÊç przeprowadzenia aukcji
elektronicznej od z∏o˝enia co najmniej trzech ofert, które nie podlegajà
odrzuceniu. 
JeÊli zamawiajàcy nie wska˝e w og∏oszeniu zamiaru przeprowadzenia au-
kcji elektronicznej, to nie b´dzie móg∏ w dalszym toku post´powania pod-
jàç decyzji o takim sposobie wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Zamawiajàcy nie mo˝e skorzystaç z aukcji elektronicznej w przypadku
udzielania zamówieƒ, których przedmiot wià˝e si´ z dzia∏alnoÊcià twórczà
lub naukowà oraz jeÊli podawana w ofercie cena nie jest cenà rycza∏towà. 
W przedmiotowej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy powinien wskazaç adres
strony internetowej, na której b´dzie prowadzona aukcja elektroniczna
oraz wymieniç kryteria oceny ofert obowiàzujàce na tym etapie post´po-
wania. Zgodnie z przepisem art. 91a) ust. 3 ustawy Pzp kryteriami oceny
ofert w toku aukcji sà wy∏àcznie kryteria okreÊlone w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, umo˝liwiajàce automatycznà ocen´ oferty
bez ingerencji zamawiajàcego, wskazane spoÊród kryteriów, na podstawie
których dokonano oceny ofert jeszcze przed otwarciem aukcji elektro-
nicznej. Mimo i˝ cytowany przepis wspomina o kryteriach okreÊlonych
w specyfikacji, to zamawiajàcy powinien pami´taç o obowiàzku umiesz-
czenia tych kryteriów ju˝ w og∏oszeniu, w punkcie IV. 2.1) niniejszego
formularza. Zanim zamawiajàcy przystàpi do etapu aukcji elektronicznej,
powinien dokonaç wst´pnej oceny ofert na podstawie przyj´tych i opisa-
nych kryteriów wyboru – kierujàc nast´pnie zaproszenie do udzia∏u
w aukcji, informuje wykonawców o pozycji z∏o˝onych przez nich ofert
i otrzymanej punktacji. 
W omawianej cz´Êci og∏oszenia, dotyczàcej stosowania aukcji elektronicz-
nej, zamawiajàcy powinien wskazaç kryteria oceny ofert jedynie spoÊród
tych, które opisa∏ ju˝ w punkcie IV. 2.1) niniejszego formularza. Zamawia-
jàcy nie mo˝e stosowaç innych kryteriów do tzw. wst´pnej oceny ofert, a in-
nych podczas aukcji elektronicznej. 
Przepisy ustawy Pzp zobowiàzujà zamawiajàcego do przekazania wykonaw-
com pozosta∏ych informacji (o minimalnych wartoÊciach postàpieƒ, termi-
nie otwarcia i zamkni´cia aukcji, sposobie oceny ofert) w ramach zaprosze-
nia do udzia∏u w aukcji elektronicznej.

IV. 3) Informacje administracyjne. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy
podaje informacje s∏u˝àce sprawnemu przeprowadzeniu post´powania
o udzielenie zamówienia: numer sprawy, wczeÊniejsze publikacje, terminy
i warunki otwarcia ofert, terminy ich sk∏adania i wysy∏ania zaproszeƒ.
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IV. 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj´ zamawiajàcà
(je˝eli dotyczy). Podanie numeru referencyjnego sprawy jest fakultatywne,
ale w znaczny sposób upraszcza i przyspiesza ca∏y tok post´powania,
zw∏aszcza gdy zamawiajàcy w tym samym czasie prowadzi kilka lub kilkana-
Êcie ró˝nych przetargów. W przypadku wype∏niania formularzy krajowych
zamawiajàcy podaje numer referencyjny na poczàtku og∏oszenia.

IV. 3.2) Poprzednie publikacje dotyczàce tego samego zamówienia. W tym miej-
scu zamawiajàcy powinien poinformowaç, czy publikowa∏ ju˝ og∏oszenia
dotyczàce tego samego zamówienia. Nast´pnie, jeÊli takie publikacje mia∏y
miejsce, powinien zaznaczyç, czy by∏o to wst´pne og∏oszenie informacyjne,
czy og∏oszenie o profilu nabywcy, podajàc numer og∏oszenia w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej oraz dat´, w jakiej si´ ukaza∏o. Ta cz´Êç og∏o-
szenia obejmuje jedynie te publikacje, które dotyczà konkretnie tego samego
zamówienia, które jest obj´te wype∏nianym formularzem; zamawiajàcy nie
podajà tutaj informacji o og∏oszeniach dotyczàcych udzielenia cz´Êci zamó-
wienia. Krajowe formularze nie wymagajà podawania tego typu informacji.

IV. 3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjàt-
kiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przy-
padku dialogu konkurencyjnego). W tej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy po-
daje informacje dotyczàce warunków uzyskania specyfikacji technicznej lub
dokumentu opisowego. W przypadku prawa polskiego ustawodawca nie
przewidzia∏ mo˝liwoÊci ubiegania si´ o inne dokumenty dodatkowe. Doku-
menty opisowe stanowià rodzaj wst´pnej specyfikacji technicznej w proce-
durze dialogu konkurencyjnego, w pozosta∏ych trybach zamawiajàcy udo-
st´pniajà specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
Zamawiajàcy podajà termin i godzin´ sk∏adania wniosków dotyczàcych
uzyskania dokumentów lub dost´pu do nich – zasadniczo powinien byç to
ostateczny termin sk∏adania ofert. Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 usta-
wy Pzp zamawiajàcy udzielajàcy zamówienia w trybie przetargu nieograni-
czonego powinien zawsze udost´pniç treÊç specyfikacji na swojej stronie
internetowej w tzw. profilu nabywcy. Zamawiajàcy powinien umieÊciç do-
kument pod wskazanym adresem w dniu publikacji og∏oszenia o zamówie-
niu w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej i zapewniç wykonawcom dost´p do niego a˝ do up∏ywu termi-
nu sk∏adania ofert. W przypadku udzielania zamówienia o wartoÊci poni˝ej
lub równej kwocie 60 000 euro termin umieszczenia specyfikacji w interne-
cie liczy si´ od dnia og∏oszenia o wszcz´ciu post´powania na stronach por-
talu internetowego Urz´du Zamówieƒ Publicznych. 
Udzielajàc zamówienia w innych trybach, zamawiajàcy sami podejmujà decy-
zj´ o udost´pnieniu specyfikacji na stronie internetowej. Skorzystanie z takiej
mo˝liwoÊci w trybie przetargu ograniczonego b´dzie uprawnia∏o zamawiajà-
cego do skrócenia terminu sk∏adania ofert o pi´ç dni, ale tylko w przypadku
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zamówieƒ o wartoÊci równej lub ni˝szej od kwot progowych okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiajàcy
musi ponadto pami´taç, by umo˝liwiç dost´p do specyfikacji przez ca∏y okres,
tj. od czasu publikacji og∏oszenia, a˝ do up∏ywu terminu sk∏adania ofert. 

W przypadku stosowania negocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy przekazuje
wykonawcom specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia wraz z zaprosze-
niem do sk∏adania ofert wst´pnych, natomiast w przypadku dialogu konku-
rencyjnego przekazuje dokument opisowy wraz z zaproszeniem do dialogu. 
Specyfikacja powinna byç przekazywana bezp∏atnie – jedynie w przypadku
przetargu nieograniczonego zamawiajàcy mo˝e za˝àdaç wniesienia op∏aty,
która jednak nie powinna przekraczaç kosztów wydrukowania i przes∏ania
przedmiotowego dokumentu. W takiej sytuacji zamawiajàcy podaje w ru-
bryce cen´ egzemplarza oraz warunki i sposób p∏atnoÊci. JeÊli p∏atnoÊç ma
byç dokonana przelewem, zamawiajàcy jest zobowiàzany podaç numer
konta. Gdy zap∏ata ma nastàpiç w inny sposób, zamawiajàcy powinien
równie˝ sprecyzowaç, czy b´dzie ˝àda∏ zap∏aty przed przekazaniem specy-
fikacji, czy te˝ po jej dor´czeniu. 

IV. 3.4) Termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu. W niniejszym punkcie zamawiajàcy powinien okreÊliç
dok∏adny termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwe przepisy ustawy Pzp uzale˝-
niajàce zasady ustalania terminów od wartoÊci przedmiotu zamówienia.
Ka˝dorazowo zamawiajàcy powinien uwzgl´dniç czas niezb´dny do przygo-
towania oferty lub wniosku i z∏o˝enia wymaganych dokumentów. W przy-
padku stosowania przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem
zamawiajàcy okreÊlajà w og∏oszeniu jedynie termin sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do post´powania.

W sytuacji, gdy zamawiajàcy stosuje przetarg nieograniczony, powinien
okreÊliç termin sk∏adania ofert w nast´pujàcy sposób:
• jeÊli wartoÊç zamówienia przekracza równowartoÊç kwoty 60 000 euro,

lecz jest mniejsza ni˝ równowartoÊç kwoty okreÊlonej w rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci
zamówieƒ oraz konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek prze-
kazywania og∏oszeƒ UOPWE (Dz. U. z 24 maja 2006 r., Nr 87,
poz. 604), wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, termin sk∏a-
dania ofert dotyczàcych dostaw i us∏ug nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni,
a w przypadku zamówieƒ na roboty budowlane nie krótszy ni˝ 30 dni,
liczàc od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Prezesowi Urz´du
Zamówieƒ Publicznych;

• jeÊli wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone
w przepisach wspomnianego rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
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z 19 maja 2006 r., wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝:
° 45 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elektronicznà,
zgodnie z formà i procedurami zamieszczonymi na stronie interneto-
wej okreÊlonej w dyrektywie 2004/18 (www.simap.europa.eu),

° 52 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób ni˝
drogà elektronicznà (faksem, pocztà),

° 36 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elektronicznà
lub w inny sposób, jeÊli informacja o zamówieniu zosta∏a zawarta we
wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym zamówieƒ 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.

Przepis art. 43 ust. 4 ustawy Pzp upowa˝nia zamawiajàcych do skrócenia
minimalnych terminów 45, 52 lub 36 dni jeszcze o dodatkowe pi´ç dni. 

W przypadku gdy zamawiajàcy stosuje przetarg ograniczony, dialog konku-
rencyjny lub negocjacje z og∏oszeniem, powinien w nast´pujàcy sposób okre-
Êliç terminy sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu:
• jeÊli wartoÊç zamówienia przekracza równowartoÊç kwoty 60 000 euro,

lecz jest mniejsza ni˝ równowartoÊç kwoty okreÊlonej w rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r., wydanym na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, termin sk∏adania wniosków nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia;

• jeÊli wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone
w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r., wydanym
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, termin sk∏adania wniosków nie
mo˝e byç krótszy ni˝:
° 30 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elektronicznà,
zgodnie z formà i procedurami zamieszczonymi na stronie interneto-
wej okreÊlonej w dyrektywie 2004/18 (www.simap.europa.eu),

° 10 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elektronicznà,
zgodnie z formà i procedurami zamieszczonymi na stronie interneto-
wej okreÊlonej w dyrektywie 2004/18 (www. simap. europa. eu), je˝eli
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

° 37 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób ni˝
drogà elektronicznà (faksem, pocztà),
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° 15 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich faksem, je˝eli zacho-
dzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

IV. 3.5) Data wys∏ania zaproszeƒ do sk∏adania ofert lub do udzia∏u zakwalifi-
kowanym kandydatom (je˝eli jest znana; w przypadku procedur ograniczonej
i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego). Termin wys∏ania zaproszeƒ co
do zasady mo˝e byç jedynie terminem planowanym, a w dniu sporzàdzania
og∏oszenia zamawiajàcy nie jest obowiàzany ustaliç tego terminu. 

IV. 3.6) J´zyk(i), w którym(ch) mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu. W omawianej cz´Êci og∏oszenia zama-
wiajàcy powinien zakreÊliç kwadrat przy okreÊleniu „PL”, wskazujàc na
j´zyk polski, jako w∏aÊciwy dla sporzàdzania ofert lub wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u. Przepis art. 9 ust. 3 ustawy Pzp przewiduje, i˝ w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na
z∏o˝enie wniosku lub oferty równie˝ w jednym z j´zyków powszechnie
u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym lub w j´zyku kraju, w którym
zamówienie jest udzielane. Przepis ten ma charakter wyjàtkowy, dlatego
te˝ zamawiajàcy w og∏oszeniu nie okreÊla dodatkowo drugiego j´zyka, np.
angielskiego – dopiero w trakcie post´powania mo˝e podjàç decyzj´ o z∏o-
˝eniu dokumentów w innym j´zyku. 

IV. 3.7) Minimalny okres, w którym oferent b´dzie zwiàzany ofertà (procedura
otwarta). W przypadku gdy zamawiajàcy udziela zamówienia w drodze prze-
targu nieograniczonego, powinien w niniejszej cz´Êci zamówienia okreÊliç
minimalny termin zwiàzania ofertà. Zamawiajàcy mo˝e ustaliç okres zwiàza-
nia wykonawcy ofertà poprzez odniesienie do maksymalnych terminów prze-
widzianych w art. 85 ustawy Pzp. Zamawiajàcy wskazuje konkretnà dat´ lub
okreÊla termin w dniach – zawsze liczàc od ostatniego dnia sk∏adania ofert.
JeÊli zatem wykonawca z∏o˝y ofert´ jeszcze przed koƒcowym terminem prze-
widzianym przez zamawiajàcego, to bieg okresu zwiàzania ofertà i tak zaczy-
na si´ od momentu up∏ywu ostatecznego terminu do sk∏adania ofert. 
W przypadku gdy wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiajà-
cy mo˝e okreÊliç termin zwiàzania ofertà na maksymalnie 30 dni. 
JeÊli natomiast wartoÊç zamówienia na roboty budowlane jest równa lub
przekracza równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro, a w przypadku dostaw
lub us∏ug jest równa lub przekracza równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro,
maksymalny termin zwiàzania ofertà wynosi 90 dni. 

IV. 3.8) Warunki otwarcia ofert. Zgodnie z treÊcià art. 86 ustawy Pzp otwarcie
ofert jest jawne i nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie terminu ich sk∏adania,
z tym ˝e dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert, jest dniem ich
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otwarcia. Oznacza to, ˝e termin sk∏adania ofert i termin ich otwarcia po-
winny byç okreÊlone tà samà datà (ró˝niç si´ b´dà jedynie godzinà).
W og∏oszeniu o zamówieniu zamawiajàcy podaje termin otwarcia ofert je-
dynie w przypadku stosowania przetargu nieograniczonego. 
Polska ustawa Pzp przewiduje pe∏nà jawnoÊç czynnoÊci otwarcia ofert,
dlatego te˝ zamawiajàcy powinien zakreÊliç kwadrat przy s∏owie „nie”
w odniesieniu do obowiàzku wskazania osób upowa˝nionych do obecnoÊci
podczas otwarcia ofert. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Jest to zamówienie o charakterze powtarzajàcym si´ (je˝eli dotyczy). W ni-
niejszej rubryce zamawiajàcy powinien wskazaç, czy udzielane zamówienie ma
charakter powtarzajàcego si´. Ta cz´Êç og∏oszenia b´dzie wype∏niana w przy-
padku udzielania zamówieƒ na dostawy lub us∏ugi, poniewa˝ w przypadku ro-
bót budowlanych nie mo˝e byç mowy o zamówieniach powtarzajàcych si´. Gdy
zamawiajàcy udziela zamówienia powtarzajàcego si´, powinien w niniejszym
punkcie wskazaç przewidywany czas publikacji kolejnych og∏oszeƒ.

VI. 2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Êrodków wspól-
notowych. W omawianej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy winien wskazaç, czy
zamówienie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze Êrodków wspól-
notowych. JeÊli zamawiajàcy udziela zamówienia finansowanego z takich Êrod-
ków, to powinien podaç informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´ programu
oraz nazw´ i adres instytucji przekazujàcej Êrodki unijne.

VI. 3) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). W tym miejscu zamawiajàcy podaje
informacje, na które nie by∏o miejsca w pozosta∏ych rubrykach, a które sà istot-
ne z punktu widzenia zamawiajàcego lub wykonawców i które winny byç poda-
ne do informacji wszystkich uczestników post´powania. Zamawiajàcy mo˝e
przyk∏adowo podaç szczegó∏owe zasady punktacji stosowane przy ocenie ofert
lub zaznaczyç, ˝e dokonywanie oceny ofert b´dzie si´ odbywaç przy uwzgl´dnie-
niu opinii bieg∏ych. Tutaj te˝ powinna znaleêç si´ informacja o wybranym przez
zamawiajàcego – na podstawie art. 27 ustawy Pzp – sposobie porozumiewania
si´ z wykonawcami w trakcie post´powania, zw∏aszcza je˝eli zamawiajàcy chce
dopuÊciç porozumiewanie si´ za pomocà faksu lub drogà elektronicznà.
Zamawiajàcy jest uprawniony równie˝ do za˝àdania w og∏oszeniu, aby wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, przekazywane faksem lub drogà
elektronicznà, by∏y potwierdzane pisemnie lub drogà elektronicznà, opatrzonà
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa˝nego
kwalifikowanego certyfikatu.

VI. 4) Procedury odwo∏awcze. W ostatniej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy powinien
przekazaç informacje dotyczàce organów rozpoznajàcych Êrodki odwo∏awcze,
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terminów sk∏adania odwo∏aƒ oraz êród∏a, w których zainteresowani mogà uzy-
skaç dodatkowe dane. Krajowy formularz og∏oszenia nie przewiduje obowiàzku
podawania organów odpowiedzialnych za prowadzenie procedur odwo∏awczych.

VI. 4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo∏awcze. W niniejszej cz´Êci
formularza zamawiajàcy powinien wskazaç Prezesa Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych jako organ odpowiedzialny za procedury odwo∏awcze, za poÊred-
nictwem którego wnosi si´ odwo∏anie od rozstrzygni´ç protestów lub bra-
ku rozstrzygni´ç w terminie. Zamawiajàcy powinien podaç aktualny adres
Urz´du Zamówieƒ Publicznych znajdujàcy si´ na oficjalnej stronie
www.uzp.gov.pl. 

Oficjalna nazwa: Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych
Adres pocztowy: al. Szucha 2/4
MiejscowoÊç: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (je˝eli dotyczy). Przepisy
prawa polskiego nie przewidujà procedur mediacyjnych w odniesieniu do
zamówieƒ „klasycznych”, a zatem zamawiajàcy korzystajàcy z formularza
SF-2 nie musi wype∏niaç rubryki dotyczàcej danych teleadresowych organu
odpowiedzialnego za tego rodzaju procedury. 

VI. 4.2) Sk∏adanie odwo∏aƒ. W przedmiotowej rubryce zamawiajàcy powinien
podaç dok∏adne informacje dotyczàce sposobów sk∏adania Êrodków odwo-
∏awczych. Mimo i˝ formularz wspomina o sk∏adaniu „odwo∏aƒ” – zamawia-
jàcy powinien krótko i precyzyjnie przedstawiç tak˝e zasady i terminy
wnoszenia protestów, poniewa˝ mo˝liwoÊç wniesienia odwo∏ania przez
zamawiajàcego warunkowana jest uprzednim wniesieniem protestu. 

Przyk∏adowy sposób wype∏nienia niniejszej rubryki:
Terminy wnoszenia protestów:
• siedem dni od dnia, w którym powzi´to lub mo˝na by∏o powziàç wiado-

moÊç o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ do wniesienia protestu;
• w przypadku protestów dotyczàcych treÊci og∏oszenia – 14 dni od dnia

publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej;
• w przypadku protestów dotyczàcych postanowieƒ specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia, je˝eli post´powanie jest prowadzone w trybie przetar-
gu nieograniczonego – 14 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: „specyfikacja”) na stronie internetowej;

• w przypadku protestów dotyczàcych postanowieƒ specyfikacji, je˝eli post´-
powanie jest prowadzone w trybie innym ni˝ przetarg nieograniczony –
siedem dni od dnia dor´czenia specyfikacji, jednak nie póêniej ni˝ szeÊç dni
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
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Terminy wnoszenia odwo∏aƒ:
Wykonawca wnosi odwo∏anie do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych
w terminie pi´ciu dni od dnia dor´czenia rozstrzygni´cia protestu lub up∏y-
wu terminu do rozstrzygni´cia protestu, jednoczeÊnie przekazujàc jego ko-
pi´ zamawiajàcemu.
Terminy wnoszenia skarg:
Na wyrok oraz postanowienie Zespo∏u Arbitrów koƒczàce post´powanie
odwo∏awcze wykonawcy przys∏uguje skarga do sàdu okr´gowego w∏aÊci-
wego dla siedziby zamawiajàcego. Skarg´ wnosi si´ za poÊrednictwem
Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w terminie siedmiu dni od dnia
dor´czenia orzeczenia Zespo∏u Arbitrów, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej od-
pis przeciwnikowi skargi.

VI. 4.3) èród∏o, gdzie mo˝na uzyskaç informacje na temat sk∏adania odwo∏aƒ.
W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy mo˝e podaç adres i pozosta∏e dane
Biura Odwo∏aƒ Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Przyk∏adowy sposób wy-
pe∏nienia niniejszej rybryki:
Oficjalna nazwa: Biuro Odwo∏aƒ Urz´du Zamówieƒ Publicznych
Adres pocztowy: ul. Bagatela 12
MiejscowoÊç: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska
Faks: (0 22) 458 78 00, 458 78 03
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI. 5) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. Na koƒcu formularza zamawiajàcy
powinien podaç dat´ wys∏ania og∏oszenia o zamówieniu. Zamawiajàcy
winien pami´taç, ˝e zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pzp jest obowiàzany udo-
kumentowaç:
° dzieƒ przekazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych

lub Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a w szczegól-
noÊci przechowywaç dowód jego nadania,

° publikacj´ og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci przechowywaç dowód
jego publikacji.

Data przekazania og∏oszenia jest istotna dla prawid∏owoÊci liczenia terminów
do sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u.
Natomiast data publikacji og∏oszenia jest istotna dla ustalenia terminu poczàt-
kowego udost´pnienia przez zamawiajàcego na stronie internetowej specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia (przyk∏adowo art. 104 ustawy Pzp).
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2.3. OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
STANDARDOWY FORMULARZ 3-PL

Wype∏nienie krajowego formularza ZP-303 rozpoczynamy od dwóch infor-
macji. Pierwsza dotyczy okreÊlenia rodzaju przedmiotu zamówienia poprzez
wskazanie, czy post´powanie dotyczy∏o robót budowlanych, dostaw lub us∏ug.
W przypadku gdy og∏oszenie publikowane jest po przeprowadzeniu procedury
rozpoczynajàcej si´ publikacjà og∏oszenia o zamówieniu, zaznaczona odpowiedê
musi odpowiadaç rodzajowi przedmiotu zamówienia wskazanemu w treÊci og∏o-
szenia wszczynajàcego post´powanie. Druga informacja wskazuje, czy publikacja
og∏oszenia o udzieleniu zamówienia ma charakter obowiàzkowy czy fakultatywny.
Formularz og∏oszenia przesy∏anego do publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej nie zawiera opisanych w niniejszym akapicie informacji.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA

Informacje podawane w pierwszej sekcji formularza og∏oszenia o udzieleniu za-
mówienia dotyczà danych teleadresowych zamawiajàcego, rodzaju instytucji zama-
wiajàcej oraz przedmiotu prowadzonej przez nià dzia∏alnoÊci. Informacje zawarte
w przedmiotowej sekcji og∏oszenia o udzieleniu zamówienia odpowiadajà swoim
zakresem informacjom wpisywanym w formularzach wst´pnego og∏oszenia infor-
macyjnego oraz og∏oszenia o zamówieniu. Z uwagi na omówienie tej cz´Êci og∏osze-
nia w dwóch poprzednich rozdzia∏ach przechodzimy do kolejnej cz´Êci og∏oszenia.

Elementem odró˝niajàcym standardowy formularz 3-PL od formularza ZP-303
jest zawarcie w treÊci krajowego wzoru og∏oszenia dodatkowych informacji
w Sekcji I og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. W og∏oszeniu przesy∏anym do pu-
blikacji zawarte sà informacje na temat og∏oszenia o przedmiotowym zamówieniu,
które by∏o publikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych. Zaznaczenie odpo-
wiedzi twierdzàcej b´dzie mo˝liwe tylko i wy∏àcznie w tych przypadkach gdy post´-
powanie prowadzono w jednym z trybów rozpoczynajàcych si´ publikacjà og∏osze-
nia o zamówieniu. Post´powaniami rozpoczynajàcymi si´ publikacjà og∏oszenia
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych mogà byç procedury prowadzone w trybach:
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z og∏oszeniem
oraz dialogu konkurencyjnego. Je˝eli zakoƒczone post´powanie by∏o przeprowa-
dzane w jednym z ww. trybów, zamawiajàcy jest zobligowany do podania numeru
og∏oszenia wszczynajàcego procedur´ i opublikowanego w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych pod wskazanym numerem oraz pozycjà. Opisywana informacja ma
szczególne znaczenie w sytuacji, gdy ocenia si´ wyst´powanie ewentualnych prze-
s∏anek niewa˝noÊci umowy. Je˝eli post´powanie musia∏o rozpoczàç si´ publikacjà
og∏oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, a og∏oszenie nie zo-
sta∏o opublikowane to umowa zawarta po tak przeprowadzonej procedurze b´dzie
niewa˝na z mocy ustawy. Tez´ t´ jednoznacznie potwierdza brzmienie znowelizo-
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wanego art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, zgodnie z którym
umowa jest niewa˝na, je˝eli og∏oszenie o zamówieniu nie zosta∏o opublikowane
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej, chyba ˝e z przepisów ustawy nie wynika obowiàzek publikacji og∏oszenia.

Krajowy formularz og∏oszenia wymaga równie˝ podania w opisywanym punkcie
wartoÊci zamówienia bez podatku VAT. WartoÊç zamówienia nale˝y podaç w euro.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Opis. Elementy Sekcji II formularza 3-PL zawierajà informacje m.in. na
temat nazwy nadanej post´powaniu przez zamawiajàcego, rodzaju zamówie-
nia, nomenklatury Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ.

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj´ zamawiajàcà. Podobnie
jak przy poprzednich formularzach podaje si´ krótkà nazw´ zamówienia.
Podana nazwa powinna odpowiadaç nazwie zamówienia zamieszczonej
w og∏oszeniu rozpoczynajàcym post´powanie (og∏oszenie o zamówieniu).

II. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce reali-
zacji dostaw lub Êwiadczenia us∏ug (wybraç wy∏àcznie jednà kategori´ – robo-
ty budowlane, dostawy lub us∏ugi – która najbardziej odpowiada konkretnemu
przedmiotowi zamówienia lub zakupów). W zale˝noÊci od rodzaju przedmio-
tu zamówienia zaznacza si´ w∏aÊciwà liter´ od a) do c) odpowiadajàcà w ko-
lejnoÊci robotom budowlanym, dostawom bàdê us∏ugom. Wybór zamawiajà-
cego mo˝e dotyczyç tylko jednej z zaproponowanych w formularzu katego-
rii, co oznacza, ˝e niedopuszczalne jest równoczesne wskazanie robót bu-
dowlanych i dostaw jako rodzaju zakoƒczonego post´powania. W instrukcji
do formularza jednoznacznie stwierdzono, i˝ nale˝y wybraç wy∏àcznie jednà
kategori´ spoÊród robót budowlanych, dostaw lub us∏ug. Zaznaczenie
odpowiedniego rodzaju zamówienia uwarunkowane jest równie˝ treÊcià
og∏oszenia o post´powaniu. Je˝eli w og∏oszeniu o post´powaniu, wybierajàc
rodzaj zamówienia, wskazano na dostawy, to w og∏oszeniu o udzieleniu
zamówienia nie mo˝na zaznaczyç innej rubryki. Zasady wype∏niania przed-
miotowego elementu og∏oszenia zosta∏y opisane w rozdziale dotyczàcym
formularza 2-PL, pkt II. 1.2).
TreÊç og∏oszenia o udzieleniu zamówienia ró˝ni si´ w tym zakresie w jed-
nym z punktów od treÊci og∏oszenia o zamówieniu (formularz 2-PL).
W przypadku zakreÊlenia w formularzu litery c), gdy przedmiot zamówie-
nia stanowi∏y us∏ugi mieszczàce si´ w kategorii us∏ug od 17 do 27, zamawia-
jàcy jest uprawniony do stwierdzenia, i˝ nie wyra˝a zgody na publikacj´
og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. Us∏ugi obj´te kategoriami od 17 do 27
to, w kolejnoÊci, us∏ugi: hotelarskie i restauracyjne, transportu kolejowego,
transportu wodnego, transportowe us∏ugi pomocnicze, prawnicze, rekruta-
cji i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i bezpieczeƒstwa (z wyjàt-
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kiem us∏ug samochodów opancerzonych), edukacyjne i szkoleniowe, spo-
∏eczne i zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe. Wskazane po-
wy˝ej kategorie us∏ug zosta∏y wymienione nie tylko w Za∏àczniku II A
i II B do dyrektywy 2004/18/WE, ale równie˝ w Za∏àczniku C do og∏osze-
nia o udzieleniu zamówienia. Niewyra˝enie zgody przez zamawiajàcego na
publikacj´ og∏oszenia o udzieleniu zamówienia obejmujàcego jednà
z 10 kategorii us∏ug zobowiàzuje organ publikacyjny do nieumieszczania
przes∏anego og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.
Podobnego rozwiàzania nie wprowadza formularz ZP-303 nieprzewidujàcy
mo˝liwoÊci braku zgody zamawiajàcego na publikacj´ og∏oszenia o zamó-
wieniu us∏ug zakwalifikowanych do kategorii od 17 do 27.

II. 1.3) Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów. W treÊci og∏oszenia
o udzieleniu zamówienia nale˝y tak˝e wskazaç, czy og∏oszenie dotyczy zawar-
cia umowy ramowej bàdê zamówienia udzielanego w ramach ustanowionego
dynamicznego systemu zakupów (DSZ). W tym zakresie formularz og∏osze-
nia przekazywanego do Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej wype∏nia-
ny jest wy∏àcznie w przypadku publikacji og∏oszenia o zawarciu umowy ramo-
wej lub udzielania zamówieƒ w ramach dynamicznego systemu zakupów (for-
mularz przewiduje tylko te dwie mo˝liwoÊci). Je˝eli og∏oszenie dotyczy udzie-
lenia zamówienia publicznego, formularz w tym punkcie nie jest w ogóle wy-
pe∏niany. Odmiennà sytuacj´ mamy w tym zakresie w formularzu krajowym
(ZP-303), gdzie istnieje koniecznoÊç wype∏nienia jednego z trzech pól (og∏o-
szenie dotyczy: zamówienia publicznego, zawarcia umowy ramowej lub zamó-
wieƒ obj´tych dynamicznym systemem zakupów). Wi´cej informacji na temat
wskazanych instytucji zawiera rozdzia∏ poÊwi´cony og∏oszeniu o zamówieniu. 
W sytuacji, gdy post´powanie by∏o prowadzone w celu wyboru wykonawcy
zamówienia publicznego, w formularzu og∏oszenia krajowego ZP-303
zaznaczyç nale˝y pierwszy kwadrat. 
Je˝eli natomiast post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego mia-
∏o na celu zawarcie umowy ramowej z jednym bàdê kilkoma wykonawcami
w obydwu wzorach formularzy (ZP-303 i 3-PL), zaznacza si´ kwadrat przy
zwrocie „zawarcia umowy ramowej”. Wybór wykonawcy bàdê wykonaw-
ców, z którymi b´dzie podpisana umowa ramowa, nie jest to˝samy z udzie-
leniem zamówienia publicznego. Zlecenie do realizacji publicznego kon-
traktu na podstawie umowy ramowej nast´puje w póêniejszej fazie, jako
wykonanie przedmiotowej umowy, i nie jest upubliczniane w formie og∏o-
szenia o udzieleniu zamówienia. Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy Prawo za-
mówieƒ publicznych zamawiajàcy nie przekazuje og∏oszenia o udzieleniu
zamówienia, je˝eli zamówienia udzielano na podstawie umowy ramowej.
Udzielenie zamówienia w ramach utworzonego przez zamawiajàcego dyna-
micznego sytemu zakupów obliguje organizatora post´powania do zazna-
czenia w punkcie III. 1.3) ostatniej z mo˝liwych odpowiedzi. Udzielanie
zamówieƒ obj´tych dynamicznym systemem zakupów upowa˝nia organiza-
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tora post´powania do odstàpienia od publikacji og∏oszenia o udzieleniu za-
mówienia po ka˝dej przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy.
Og∏oszenia dotyczàce zamówieƒ udzielanych w dynamicznym systemie za-
kupów mogà byç przekazywane do publikacji w cyklach kwartalnych, co
jednoznacznie wynika z treÊci art. 95 ust. 4 ustawy Pzp.

II. 1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu. W przedmiotowym punkcie wska-
zuje si´ w syntetyczny sposób na zakres przedmiotu zamawianych robót
budowlanych, dostaw lub us∏ug. TreÊç rubryki powinna byç to˝sama z zapi-
sami zawartymi w pkt II. 1.5) og∏oszenia o zamówieniu (krótki opis zamó-
wienia lub zakupu(ów). W formularzu og∏oszenia przesy∏anego do publika-
cji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych dla okreÊlenia takiego samego
zakresu informacji, które winien przedstawiç zamawiajàcy, u˝yto terminu
„okreÊlenie przedmiotu zamówienia”.

II. 1.5) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Wype∏nienie rubryki sprowadza
si´ do przeniesienia kodów Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ wykorzysta-
nych w treÊci og∏oszenia o zamówieniu. Wi´cej informacji na temat
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, a w szczególnoÊci zasad pos∏ugiwania si´
oznaczeniami kodowymi, zawierajà rozdzia∏y poÊwi´cone wst´pnemu
og∏oszeniu informacyjnemu oraz og∏oszeniu o zamówieniu.

II. 1.6) Zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdo-
wych (GPA). Rubryka ta powinna byç wype∏niona zgodnie z treÊcià og∏osze-
nia rozpoczynajàcego procedur´ udzielenia zamówienia publicznego.

II. 2) Ca∏kowita koƒcowa wartoÊç zamówienia. Rubryka og∏oszenia przeznaczona
do podania informacji na temat ca∏kowitej koƒcowej wartoÊci zamówienia. Ca∏-
kowità koƒcowà wartoÊç zamówienia nale˝y rozumieç jako cen´ oferty wybra-
nej jako najkorzystniejsza. W przypadku prowadzenia post´powania, w którym
by∏o dopuszczalne sk∏adanie ofert cz´Êciowych, b´dzie nià ∏àczna wartoÊç ofert
z∏o˝onych na poszczególne cz´Êci przedmiotu zamówienia. Przedstawienie
szczegó∏owych informacji na temat wybranego wykonawcy, poczàtkowej, sza-
cunkowej wartoÊci zamówienia oraz koƒcowej wartoÊci ofert (wartoÊci zamó-
wienia) ma miejsce w Sekcji V og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. Przedsta-
wienie informacji na temat ca∏kowitej, koƒcowej wartoÊci zamówienia mo˝e
odbywaç si´ na dwa sposoby. Pierwszy polega na podaniu ceny zaoferowanej
w najkorzystniejszej ofercie. Druga z metod dopuszcza mo˝liwoÊç podania ceny
z najtaƒszej oferty oraz ceny najdro˝szej oferty. Upublicznienie informacji na
temat cen najni˝szych i najwy˝szych dotyczy tylko i wy∏àcznie ofert, które zosta-
∏y zakwalifikowane do etapu porównania wa˝nych, z∏o˝onych w post´powaniu
ofert. Informacjà nie obejmuje si´ ofert odrzuconych bàdê ofert z∏o˝onych
przez wykluczonych wykonawców. Niezale˝nie od wybranej metody nale˝y
tak˝e podaç walut´, w której wyra˝ona jest kwota wskazana w ofercie.
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Wymaganym elementem og∏oszenia o udzieleniu zamówienia jest tak˝e infor-
macja okreÊlajàca, czy wartoÊci podane w kolumnie pierwszej zawierajà poda-
tek od towarów i us∏ug. W przypadku gdy ca∏kowita koƒcowa wartoÊç zamó-
wienia nie zawiera podatku VAT, zaznacza si´ odpowiedni kwadrat w kolum-
nie drugiej. Podanie ca∏kowitej wartoÊci ∏àcznie z podatkiem VAT obliguje in-
stytucj´ zamawiajàcà do podania stawki podatku VAT. 

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia nie obejmuje informacji zawartych
w Sekcji III og∏oszeƒ. Sekcja III wst´pnego og∏oszenia informacyjnego oraz
og∏oszenia o zamówieniu zawiera „informacje o charakterze prawnym, ekono-
micznym, finansowym i technicznym”, a wi´c informacje na temat warunków,
które muszà spe∏niaç przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o uzyskanie zamówienia.
Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy koƒcowej fazy post´powania
i w konsekwencji nie zawiera informacji wa˝nych dla wykonawców w fazie
poprzedzajàcej sk∏adanie ofert. Z tych powodów Sekcja III nie wyst´puje
w og∏oszeniu o udzieleniu zamówienia.

Formularz og∏oszenia o udzieleniu zamówienia wykorzystywany w post´po-
waniach, w których szacunkowa wartoÊç przedmiotu zamówienia nie prze-
kracza równowartoÊci kwot okreÊlonych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ i konkursów,
od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, nie przewiduje podawania
informacji dotyczàcych obj´cia zamówienia Porozumieniem w sprawie
zamówieƒ rzàdowych (GPA), jak te˝ odr´bnego (jak w pkt II. 2) og∏oszenia
publikowanego w Dzienniku Urz´dowym WE) wskazania ca∏kowitej koƒ-
cowej wartoÊci zamówienia. Informacje na temat koƒcowej wartoÊci zamó-
wienia znajdujà si´ w dalszej cz´Êci og∏oszenia w Sekcji V zatytu∏owanej
„Udzielenie zamówienia”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Rodzaj procedury. W tym punkcie og∏oszenia o udzieleniu zamówienia
wskazuje si´ tryb, w którym prowadzone jest post´powanie. Formularz og∏o-
szenia zawiera siedem procedur, spoÊród których instytucja zamawiajàca
zaznacza w∏aÊciwà.

IV. 1.1) Rodzaj procedury. Formularz og∏oszenia pos∏uguje si´ terminologià
wynikajàcà z dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ
publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi. Zaznaczyç nale˝y
kwadrat przy jednej ze wskazanych procedur:
1. Procedura otwarta, której odpowiednikiem w ustawie Prawo zamówieƒ

publicznych jest przetarg nieograniczony,
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2. Procedura ograniczona, której odpowiednikiem w ustawie Prawo zamó-
wieƒ publicznych jest przetarg ograniczony,

3. Procedura przyÊpieszona ograniczona, której odpowiednikiem w ustawie
Prawo zamówieƒ publicznych jest przetarg ograniczony ze skróconym ter-
minem sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,

4. Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem, której odpowiednikiem
w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych jest tryb negocjacji z og∏oszeniem,

5. Procedura negocjacyjna przyÊpieszona, której odpowiednikiem w usta-
wie Prawo zamówieƒ publicznych jest tryb negocjacji z og∏oszeniem ze
skróconym terminem sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w negocjacjach,

6. Procedura dialogu konkurencyjnego wprowadzona do krajowego syste-
mu zamówieƒ publicznych ostatnià nowelizacjà ustawy Prawo zamó-
wieƒ publicznych,

7. Procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia, której odpowied-
nikiem w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych jest tryb negocjacji bez
og∏oszenia oraz tryb zamówienia z wolnej r´ki.

Z porównania liczby mo˝liwych do zaznaczenia procedur z liczbà procedur
okreÊlonà w og∏oszeniu o zamówieniu wynika, i˝ og∏oszenie o udzieleniu
zamówienia zawiera dodatkowà procedur´. Jest to procedura negocjacyjna
bez uprzedniego og∏oszenia. Post´powania prowadzone w trybie negocjacji
bez og∏oszenia oraz w trybie zamówienia z wolnej r´ki nie rozpoczynajà si´
og∏oszeniem o zaproszeniu do negocjacji, a wi´c nie podlegajà publikacji
w ramach og∏oszenia o zamówieniu. Obowiàzki publikacyjne na∏o˝one na za-
mawiajàcych prowadzàcych post´powanie w jednym z ww. trybów aktualizu-
jà si´ dopiero na koƒcu post´powania. Publiczne poinformowanie o udziele-
niu zamówienia w przedmiotowych trybach jest obowiàzkiem realizowanym
poprzez przes∏anie do publikacji og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. 
Zaznaczenie w formularzu og∏oszenia kwadratu przy procedurze negocjacyj-
nej bez uprzedniego og∏oszenia wymaga wskazania uzasadnienia wyboru
przedmiotowej procedury. Uzasadnienie wyboru procedury nierozpoczynajà-
cej si´ og∏oszeniem o zamówieniu nast´puje poprzez wype∏nienie Za∏àcznika
D do og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. Wype∏nienie Za∏àcznika D polega
na zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu przypisanego do przes∏anki zasto-
sowania trybu negocjacji bez og∏oszenia. Za∏àcznik wyró˝nia 10 przes∏anek,
których wystàpienie upowa˝nia zamawiajàcego do zastosowania procedury
negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia. Wymienione we wskazanym za-
∏àczniku przes∏anki korespondujà z przes∏ankami zastosowania trybów prze-
widzianych w przepisach ustawy Prawo zamówieƒ publicznych i b´dà to:
1. OkolicznoÊç wskazana w lit. a) nawiàzuje do przes∏anek zastosowania

trybu negocjacji bez og∏oszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz
przes∏anki zastosowania trybu zamówienia z wolnej r´ki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
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2. Sytuacja przewidziana w lit. b) odpowiada przes∏ance zastosowania ne-
gocjacji bez og∏oszenia w oparciu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

3. Lit. c) odpowiada podstawie zastosowania zamówienia z wolnej r´ki
(art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

4. OkolicznoÊç opisana w lit. d) stanowi odpowiednik przes∏anki zastoso-
wania negocjacji bez og∏oszenia i zamówienia z wolnej r´ki (art. 62
ust. 1 pkt 4 oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

5. Literze e) i f) w polskim systemie zamówieƒ publicznych odpowiadajà
przes∏anki zastosowania podstaw do udzielenia zamówieƒ dodatkowych
oraz uzupe∏niajàcych (art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy Pzp).

6. Odpowiednikiem lit. g) jest w ustawie Pzp art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art.
67 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

7. Lit. h) i i) odpowiada podstawom zastosowania trybu zamówienia z wol-
nej r´ki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy Pzp.

8. Podstawa wyra˝ona w lit. j) odpowiada przes∏ance zastosowania nego-
cjacji bez og∏oszenia wskazanej w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W odró˝nieniu od standardowego formularza 3-PL formularz og∏oszenia
na druku ZP-303 opisuje tryby udzielenia zamówienia, pos∏ugujàc si´ ter-
minologià ustawy Prawo zamówieƒ publicznych. Zamawiajàcy wype∏nia-
jàc og∏oszenie, musi zaznaczyç jeden z trybów z katalogu obejmujàcego:
przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og∏oszeniem,
dialog konkurencyjny, negocjacje bez og∏oszenia, zamówienie z wolnej
r´ki, zapytanie o cen´ oraz licytacj´ elektronicznà. Wskazany katalog
zawiera wi´c o dwa tryby wi´cej ni˝ przewidziano w standardowym for-
mularzu 3-PL. Dodatkowe tryby nieuj´te w og∏oszeniu o udzieleniu
zamówienia przesy∏anym do publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej to zapytanie o cen´ i licytacja elektroniczna. Powodem bra-
ku uj´cia w standardowym formularzu 3-PL ww. trybów sà przes∏anki
zastosowania przedmiotowych procedur, wÊród których znajduje si´ m.in.
oszacowanie wartoÊci przedmiotu zamówienia poni˝ej progów okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w spra-
wie kwot wartoÊci zamówieƒ i konkursów, od których jest uzale˝niony
obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich. Kolejna ró˝nica wyst´pujàcà pomi´dzy omawia-
nymi formularzami dotyczy zakresu informacji przekazywanych
w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej r´ki. Jak wskazano powy˝ej,
udzielenie zamówienia z wolnej r´ki o wartoÊci przekraczajàcej progi
ustanowione w powy˝szym rozporzàdzeniu obliguje zamawiajàcego do
wype∏nienia Za∏àcznika D. W post´powaniach, w których informacja
o udzieleniu zamówienia z wolnej r´ki jest ujawniana w Biuletynie Zamó-
wieƒ Publicznych, zamawiajàcy nie ma obowiàzku wype∏niania ˝adnego
za∏àcznika w celu uzasadnienia wyboru trybu zamówienia z wolnej r´ki.
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IV. 2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV. 2.1) Kryteria udzielenia zamówienia. Obowiàzkowym elementem og∏o-
szenia o udzieleniu zamówienia jest równie˝ poinformowanie o kryte-
riach oceny ofert znajdujàcych zastosowanie w trakcie procesu porówny-
wania z∏o˝onych ofert. Wskazane kryteria muszà odpowiadaç kryteriom
opisanym w og∏oszeniu inicjujàcym post´powanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego, je˝eli takie og∏oszenie by∏o opublikowane. Opisanie
stosowanych kryteriów oceny ofert nast´puje w dwojaki sposób. Konse-
kwencjà zastosowania przy wyborze najkorzystniejszej oferty wy∏àcznie
kryterium ceny jest zaznaczenie kwadratu przy terminie „najni˝sza
cena”. Pos∏ugiwanie si´, obok kryterium ceny, innymi prawnie dopusz-
czalnymi kryteriami obliguje do zaznaczenia drugiego kwadratu
w punkcie IV. 2.1) oraz do wskazania pozosta∏ych kryteriów, ∏àcznie z ich
wagami nadanymi przez zamawiajàcego. Obszerniejsza informacja na
temat dopuszczalnych kryteriów oceny ofert znajduje si´ w rozdziale
poÊwi´conym og∏oszeniu o zamówieniu. Informacji dotyczàcych kryte-
riów oceny ofert stosowanych w trakcie post´powania nie zamieszcza si´
w og∏oszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych, poniewa˝ druk ZP-303 nie przewiduje rubryki
umo˝liwiajàcej wpisanie omawianych danych.

IV. 2.2) Wykorzystano aukcj´ elektronicznà. Podobnie jak w przypadku og∏o-
szenia rozpoczynajàcego procedur´ udzielania zamówienia, og∏oszenie
o udzieleniu zamówienia musi zawieraç informacj´ na temat wykorzysty-
wania w procesie kontraktowania aukcji elektronicznej. Skorzystanie
z trybu aukcji elektronicznej jest dopuszczalne pod warunkiem spe∏nienia
kilku wymogów. Po pierwsze, gdy post´powanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest prowadzone w jednym z trybów przetargowych bàdê
w ramach negocjacji z og∏oszeniem na podstawie przes∏anki z art. 55
ust. 1 pkt 1 Pzp i nie dotyczy zamówieƒ w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej
lub naukowej. Po drugie, zamawiajàcy na etapie og∏oszenia wszczynajàce-
go post´powanie przewidzia∏ mo˝liwoÊç zastosowania aukcji elektronicz-
nej, i upubliczni∏ swojà decyzj´ w og∏oszeniu o zamówieniu. Po trzecie,
w post´powaniu z∏o˝ono co najmniej trzy oferty niepodlegajàce odrzuce-
niu, a ceny ofertowe sà cenami rycza∏towymi. Dodatkowe informacje na
temat zasad prowadzenia aukcji elektronicznej zawiera rozdzia∏ dotyczàcy
formularza 2-PL, pkt IV. 2.2).

IV. 3) Informacje administracyjne. W treÊci tego punktu og∏oszenia ujawnia si´
nadany przez zamawiajàcego numer prowadzonego post´powania, jak rów-
nie˝ informacje dotyczàce poprzednich publikacji odnoszàcych si´ do
zamówienia, które jest obj´te og∏oszeniem o udzieleniu zamówienia.
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IV. 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj´ zamawiajàcà (je˝e-
li dotyczy). Podanie numeru referencyjnego nadanego sprawie sprowadza si´
do podania numeru, pod którym w danej jednostce prowadzàcej post´powa-
nie zarejestrowano procedur´ udzielenia zamówienia. Wpisany w omawianej
rubryce numer musi odpowiadaç numerowi podanemu w pkt IV. 3.1) og∏o-
szenia o post´powaniu. Wype∏nienie omawianej rubryki jest konieczne tylko
i wy∏àcznie w sytuacji, gdy instytucja zamawiajàca nadaje kolejne numery
prowadzonym post´powaniom o udzielenie zamówienia publicznego. W for-
mularzu og∏oszenia przesy∏anego do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych nie przewidziano odr´bnej rubryki na podanie numeru prowa-
dzonego post´powania. Numer sprawy nadanej przez organizatora post´po-
wania wpisuje si´ w nag∏ówku ka˝dej karty formularza ZP-303.

IV. 3.2) Poprzednie publikacje dotyczàce tego samego zamówienia. ZakreÊlenie
odpowiedzi twierdzàcej jest wymagane wówczas, gdy post´powanie, którego
dotyczy og∏oszenie o udzieleniu zamówienia, by∏o ju˝ publikowane w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej. W zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków
zamawiajàcy b´dà zaznaczali kwadrat „tak”, gdy˝ wi´kszoÊç procedur wyboru
wykonawcy realizujàcego publiczny kontrakt rozpoczyna si´ od publicznego
og∏oszenia o post´powaniu. Procedurami nierozpoczynajàcymi si´ od publicz-
nego zaproszenia do sk∏adania ofert lub wniosków o zakwalifikowanie do
udzia∏u w post´powaniu sà jedynie: negocjacje bez og∏oszenia oraz zamówie-
nie z wolnej r´ki. Pozosta∏e tryby zawsze rozpoczynajà si´ od publikacji og∏o-
szenia o zamówieniu. Mo˝liwe sà równie˝ sytuacje, gdy koƒczàce si´ post´po-
wanie by∏o uj´te w ramach wst´pnego og∏oszenia informacyjnego lub og∏osze-
nia o profilu nabywcy. W takiej sytuacji instytucja zamawiajàca zaznacza pole
odpowiadajàce wst´pnemu og∏oszeniu informacyjnemu lub og∏oszeniu o pro-
filu nabywcy oraz podaje informacje na temat numeru og∏oszenia opublikowa-
nego w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej i dnia, w którym og∏oszenie
zosta∏o opublikowane. W przypadku gdy wczeÊniejsze og∏oszenie dotyczàce
udzielonego zamówienia by∏o og∏oszeniem o zamówieniu lub uproszczonym
og∏oszeniem o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów, zazna-
cza si´ odpowiedni kwadrat. Nast´pnie nale˝y podaç informacje obejmujàce
numer w∏aÊciwego Dziennika Urz´dowego i dat´ publikacji og∏oszenia.
Ostatnià pozycjà punktu IV. 3.2) jest rubryka, której zaznaczenie b´dzie
wymagane, je˝eli informacja na temat zamówienia by∏a publikowana
w innych uprzednich publikacjach. 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Sekcja V stanowi element og∏oszenia o udzieleniu zamówienia obejmujàcy
szczegó∏owe dane m.in. na temat: daty udzielenia zamówienia, nazwy wykonawcy,
którego oferta uznana zosta∏a za najkorzystniejszà, ceny wybranej oferty oraz za-
kresu lub wartoÊci zamówienia, które wykonawca b´dzie zleca∏ podwykonawcom.
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W pierwszej kolejnoÊci wymagane jest oznaczenie tzw. numeru zamówienia oraz
nazwy udzielonego zamówienia. Wskazanie numeru zamówienia nie b´dzie konieczne
w ka˝dym przypadku. Wype∏nienie pierwszej pozycji Sekcji V b´dzie obowiàzkowe tyl-
ko wtedy, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzàcy post´powa-
nie wprowadzi∏ podzia∏ przedmiotu zamówienia na cz´Êci i tym samym umo˝liwi∏ wy-
konawcom sk∏adanie ofert cz´Êciowych. Tylko przy przyj´ciu powy˝szego za∏o˝enia
b´dzie mo˝liwe opisywanie udzielonego zamówienia z uwzgl´dnieniem numerów
poszczególnych cz´Êci, pakietów sk∏adajàcych si´ na ca∏y przedmiotu zamówienia.
W post´powaniach z ofertami cz´Êciowymi wype∏nienie Sekcji V b´dzie konieczne tyle
razy, na ile pakietów zosta∏y z∏o˝one oferty przez przedsi´biorców. W og∏oszeniu
o udzieleniu zamówienia nie nale˝y podawaç informacji na temat pakietów, na które
nie z∏o˝ono wymaganej minimalnej liczby ofert, a w konsekwencji post´powanie w tym
zakresie uniewa˝niono. Zamawiajàcy prowadzàcy post´powania, w których nie prze-
widywano mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych, nie b´dà wype∏niaç pola „zamówie-
nie nr”, poniewa˝ oferty sk∏adane przez wykonawców obejmujà ca∏y przedmiot zamó-
wienia. Nast´pnà pozycjà og∏oszenia o udzieleniu zamówienia jest podanie nazwy po-
st´powania, którà pos∏ugiwa∏ si´ zamawiajàcy od momentu rozpocz´cia procedury.

Analogiczne informacje podawane sà w formularzu ZP-303 przesy∏anym do
publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych. Jedynie nomenklatura s∏owna
w tym zakresie nieco odbiega od formularza 3-PL (zamiast „zamówienie nr:”,
pojawia si´ okreÊlenie „cz´Êç nr”).

V. 1) Data udzielenia zamówienia. Obligatoryjnym elementem og∏oszenia jest
wskazanie daty udzielenia zamówienia poprzez podanie w kolejnoÊci dnia,
miesiàca, roku, w którym udzielono zamówienia. Przez dat´ udzielenia zamó-
wienia rozumieç nale˝y dat´ zawarcia umowy z wykonawcà (bàdê wykonawca-
mi), którego oferta wybrana na podstawie stosowanych kryteriów oceny ofert
zosta∏a oceniona najwy˝ej, a tym samym jest ofertà najkorzystniejszà.

V. 2) Liczba otrzymanych ofert. Przedmiotowy punkt obrazuje zainteresowanie
potencjalnych wykonawców realizacjà publicznego kontraktu. Zamawiajàcy
wpisuje w omawianej rubryce liczb´ ofert z∏o˝onych w odpowiedzi na zapro-
szenie do sk∏adania ofert. 

V. 3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. Wype∏nienie
punktu sprowadza si´ do dok∏adnego wymienienia danych wykonawcy, z któ-
rym zamawiajàcy zawar∏ umow´, w szczególnoÊci:
• oficjalnej nazwy wykonawcy, pod którà przedsi´biorca figuruje w odpo-

wiednim rejestrze,
• siedziby wraz z podaniem ulicy, kodu oraz kraju pochodzenia wybranego

wykonawcy,
• adresu internetowego, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu i faksu

przedsi´biorcy.
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V. 4) Informacje na temat wartoÊci zamówienia (podaç wy∏àcznie dane liczbowe).
Przedmiotowa pozycja zawiera dane na temat szacunkowej wartoÊci zamówie-
nia oraz koƒcowej wartoÊci udzielonego zamówienia. W pierwszej kolejnoÊci
zamawiajàcy podaje „poczàtkowà szacunkowà ca∏kowità wartoÊç zamówie-
nia”. Poj´cie wskazane w poprzednim zdaniu oznacza szacunkowà wartoÊç
przedmiotu zamówienia obliczonà zgodnie z przepisami Pzp na etapie przygo-
towania post´powania. Konstrukcja formularza wymaga podania wartoÊci licz-
bowych oraz wskazania waluty, w której wyra˝ona zosta∏a wartoÊç przedmiotu
zamówienia. Informacj´ na temat „poczàtkowej szacunkowej ca∏kowitej war-
toÊci zamówienia” podaje si´ najpierw jako kwot´ netto, nast´pnie brutto,
przy równoczesnym wskazaniu zastosowanej stawki podatku od towarów
i us∏ug. Nast´pnà informacjà zamieszczonà w formularzu og∏oszenia o udzie-
leniu zamówienia jest „ca∏kowita koƒcowa wartoÊç zamówienia”, a wi´c war-
toÊç kontraktu zawartego pomi´dzy zamawiajàcym a wybranym wykonawcà.
Prezentowane dane przedstawiane sà bez uwzgl´dniania podatku od towarów
i us∏ug, a nast´pnie ∏àcznie z podatkiem i podaniem informacji na temat zasto-
sowanej przez wykonawc´ skali podatku VAT. Dane liczbowe mogà byç pre-
zentowane jako cena oferty uznanej przez zamawiajàcego za najkorzystniejszà
lub jako informacja o najni˝szej cenie z∏o˝onej oferty i najwy˝szej z cen, które
by∏y brane pod uwag´ w trakcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.
W zale˝noÊci od rodzaju przedmiotu zamówienia ceny wpisane w formula-
rzach ofertowych podawane sà jako wielkoÊç wynagrodzenia za zrealizowanie
ca∏oÊci przedmiotu umowy lub jako wynagrodzenie okresowe. Formularz
og∏oszenia przewiduje wi´c mo˝liwoÊç podawania cen wybranych ofert jako
cen za roczny okres realizacji umowy lub okres miesi´czny. Obowiàzkiem
zamawiajàcego jest w takich okolicznoÊciach wskazanie liczby lat albo mie-
si´cy, w trakcie których b´dzie wykonywana umowa.

Powy˝szy komentarz dotyczy standardowego formularza 3-PL przewidujàcego
podawanie rozbudowanego opisu wartoÊci udzielonego zamówienia. Druk
ZP-303 nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek podania informacji w prostszej,
bardziej czytelnej formie. Informacje dotyczàce ceny wybranej oferty oraz ce-
ny najtaƒszej i najdro˝szej oferty nale˝y podaç tylko i wy∏àcznie jako wartoÊci
netto, tj. nieuwzgl´dniajàce podatku od towarów i us∏ug. Dodatkowo nale˝y
podaç walut´, w której wyra˝one sà ceny oferty wybranej oraz oferty najtaƒ-
szej i najdro˝szej.

V. 5) Zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia. TreÊcià og∏oszenia
o udzieleniu zamówienia obj´ta jest tak˝e informacja dotyczàca udzia∏u pod-
wykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamieszczenie w treÊci for-
mularza tego rodzaju danych koresponduje z uprawnieniami zamawiajàcego
do okreÊlania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cz´Êci zamówie-
nia, której realizacj´ wykonawca mo˝e powierzyç podwykonawcom. Zgodnie
z art. 36 ust. 4 Pzp zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wskazania przez wykonawców nie
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tylko cz´Êci zamówienia zlecanej podwykonawcom, ale tak˝e ˝àdaç podania
nazw podwykonawców anga˝owanych do realizacji umowy. Zaznaczenie przez
prowadzàcego post´powanie kwadratu z odpowiedzià twierdzàcà b´dzie na-
st´powa∏o tylko w sytuacjach, gdy wybrany wykonawca przy realizacji zamó-
wienia b´dzie wykorzystywa∏ podwykonawców, a oÊwiadczenie na temat
zakresu zlecanych podwykonawcom prac by∏o wymagalne na etapie sk∏adania
ofert. Zaznaczenie odpowiedzi negatywnej nastàpi w dwóch przypadkach. Po
pierwsze, w ka˝dym post´powaniu, w którym zamawiajàcy zastrzeg∏, i˝ nie
dopuszcza realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców. Po drugie,
w przypadku gdy pomimo dopuszczenia realizacji zamówienia przez podwyko-
nawców wykonawca, z którym zosta∏a podpisana umowa, stwierdza, i˝ ca∏oÊç
prac zrealizuje samodzielnie. Przewidywane zlecenie podwykonawstwa wy-
maga przedstawienia informacji na temat wartoÊci lub cz´Êci zamówienia
zlecanej podwykonawcom. Wybierajàc wariant obrazujàcy wartoÊç zamówie-
nia, nale˝y pos∏ugiwaç si´ wy∏àcznie danymi liczbowymi, tj. kwotà pieni´˝nà
netto lub procentowym zakresem zamówienia wykonywanego przez podwyko-
nawców. Wybór wariantu polegajàcego na wskazaniu cz´Êci zamówienia zleca-
nej podwykonawcom obliguje do przedstawienia krótkiego opisu cz´Êci
zamówienia, która b´dzie zlecona podwykonawcom. Informacje o ewentual-
nych podwykonawcach nie sà wymagane w formularzu przesy∏anym do pu-
blikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

Informacje uzupe∏niajàce wymagajàce upublicznienia w formularzu og∏osze-
nia o udzieleniu zamówienia sà w znacznym stopniu zbie˝ne z danymi zawartymi
w analogicznej sekcji og∏oszenia o zamówieniu. Dane prezentowane w standardo-
wym formularzu 3-PL sà znacznie obszerniejsze od informacji publikowanych
w og∏oszeniach o udzieleniu zamówienia, którego wartoÊç nie przekracza progu
wskazanego w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Êrodków UE.
Zaznaczenie prawid∏owej odpowiedzi uzale˝nione jest od finansowania zamó-
wienia nie tylko ze Êrodków w∏asnych zamawiajàcego, ale równie˝ ze Êrodków
zewn´trznych otrzymywanych w ramach projektu bàdê programu, w który za-
anga˝owano Êrodki finansowe Unii Europejskiej. Zaznaczenie odpowiedzi
twierdzàcej skutkuje koniecznoÊcià wskazania projektów lub programów,
w ramach których realizowany b´dzie kontrakt. 

VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). W og∏oszeniu o udzieleniu zamówie-
nia mo˝na tak˝e podaç dodatkowe informacje, które ze wzgl´du na uk∏ad for-
mularza nie mog∏y byç uwidocznione w pozosta∏ych sekcjach og∏oszenia.
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VI. 3) Procedury odwo∏awcze. Dane prezentowane w tej cz´Êci og∏oszenia odpowia-
dajà treÊci og∏oszenia o rozpocz´ciu post´powania, które wyczerpujàco opisuje
rozdzia∏ dotyczàcy formularza 2-PL, pkt VI. 4). Informacje przekazywane w opi-
sywanym elemencie og∏oszenia o udzieleniu zamówienia powinny byç takie sa-
me jak w treÊci og∏oszenia o zamówieniu. Przyk∏adowy sposób wype∏nienia po-
szczególnych rubryk zosta∏ podany w instrukcji do formularza 2-PL, pkt VI. 4).

VI. 4) Data wys∏ania og∏oszenia. Obowiàzkiem zamawiajàcego jest tak˝e podanie
daty wys∏ania og∏oszenia. Zgodnie z ustawà Pzp og∏oszenie o udzieleniu zamó-
wienia przekazywane jest niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. Obowiàzek przekazania og∏oszenia nie dotyczy wszyst-
kich post´powaƒ. Z publikacji og∏oszenia wy∏àczono zamówienia publiczne
udzielane na podstawie umowy ramowej. Kolejny wyjàtek dotyczy zamówieƒ
obj´tych dynamicznym systemem zakupów. W ich przypadku, zamawiajàcy
jest uprawniony do przekazywania og∏oszenia o udzieleniu zamówienia raz
na trzy miesiàce.

Formularz og∏oszenia o udzieleniu zamówienia nie zawiera Za∏àcznika A wy-
st´pujàcego w formularzu wst´pnego og∏oszenia informacyjnego, og∏oszenia
o zamówieniu oraz pozosta∏ych formularzach przesy∏anych przed rozpocz´-
ciem post´powania. Nieuwzgl´dnienie Za∏àcznika A jako elementu og∏osze-
nia informujàcego o udzieleniu zamówienia jest w pe∏ni uzasadnione. Za∏àcz-
nik A zawiera bowiem informacje na temat punktów kontaktowych, w których
mo˝na uzyskaç dodatkowe informacje na temat wszczynanego post´powania,
adresy, pod którymi mo˝na uzyskaç dokumentacj´ dotyczàcà post´powania
w sytuacji, gdy adres ten jest inny ni˝ adres siedziby organizatora post´po-
wania czy te˝ w koƒcu adres, pod który nale˝y sk∏adaç oferty. Na ostatnim
etapie procedury zawierania publicznego kontraktu przedstawianie tego typu
informacji jest bezcelowe i z tego powodu w formularzu og∏oszenia o udziele-
niu zamówienia nie przewidziano Za∏àcznika A.

2.4. OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE
– ZAMÓWIENIA SEKTOROWE 
STANDARDOWY FORMULARZ 4-PL

Wype∏nianie standardowego formularza 4-PL rozpoczyna si´ od wskazania,
czy og∏oszenie stanowi równoczeÊnie zaproszenie do udzia∏u w post´powaniu
oraz czy og∏oszenie ma na celu skrócenie terminu sk∏adania ofert. W przypadku
gdy publikacja okresowego og∏oszenia jest równoczeÊnie zaproszeniem do udzia-
∏u w post´powaniu, zamawiajàcy udzielajàc zamówienia w trybie przetargu ogra-
niczonego bàdê negocjacji z og∏oszeniem, mo˝e odstàpiç od publikacji og∏oszenia
o zamówieniu. Odstàpienie od publikacji og∏oszenia o zamówieniu uj´tym
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w okresowym og∏oszeniu informacyjnym jest uprawnieniem, a nie obowiàzkiem
zamawiajàcego. Zamawiajàcy, który b´dzie uwa˝a∏, ˝e ponowna publikacja og∏o-
szenia o zamówieniu jest niezb´dna, mo˝e opublikowaç og∏oszenie ponownie. Do
post´powania prowadzonego w jednym ze wskazanych trybów zapraszani sà
przedsi´biorcy, którzy po publikacji okresowego og∏oszenia poinformowali
zamawiajàcego, ˝e sà zainteresowani post´powaniem. Zamawiajàcy przekazuje
zainteresowanym wykonawcom zaproszenie, podajàc równoczeÊnie termin sk∏a-
dania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w procedurze.

Przekazanie okresowego og∏oszenia informacyjnego upowa˝nia zamawiajàcego
do skorzystania z uprawnienia polegajàcego na skróceniu terminów sk∏adania ofert
w post´powaniach prowadzonych w przysz∏oÊci, a uj´tych we wst´pnym og∏oszeniu
informacyjnym. Warunkiem skrócenia terminu sk∏adania ofert jest przekazanie
wst´pnego og∏oszenia informacyjnego na co najmniej 52 dni przed przekazaniem
do publikacji og∏oszenia dotyczàcego post´powania, w którym skracany jest termin
sk∏adania ofert. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-
go termin sk∏adania ofert mo˝e zostaç skrócony do nie mniej ni˝ 36 dni. Równie˝
w przypadku prowadzenia procedury w trybie przetargu ograniczonego zamieszcze-
nie og∏oszenia o post´powaniu w ramach wst´pnego og∏oszenia informacyjnego
uprawnia do skrócenia terminu sk∏adania ofert do minimum 36 dni.

Zaznaczenie przy którymkolwiek z zapytaƒ odpowiedzi twierdzàcej obliguje za-
mawiajàcego do wype∏nienie dodatku stanowiàcego za∏àcznik do formularza og∏o-
szenia. W takiej sytuacji zawsze wype∏niamy obydwa formularze, tj. g∏ówny formu-
larz og∏oszenia oraz dodatek, którego omówienie zamieszczono na koƒcu rozdzia∏u.

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJÑCY

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. Sekcja I zawiera informacje na temat
zamawiajàcego obejmujàce dane teleadresowe oraz wskazanie g∏ównego
przedmiotu lub przedmiotów dzia∏alnoÊci podmiotu prowadzàcego
post´powanie.
Wymagane dane teleadresowe to, w kolejnoÊci: nazwa zamawiajàcego, która
musi byç podana z uwzgl´dnieniem formy organizacyjnoprawnej, w ramach
której funkcjonuje zamawiajàcy, adres z podaniem ulicy, kod pocztowy miej-
scowoÊci, w której znajduje si´ siedziba zamawiajàcego, województwo, kraj
siedziby zamawiajàcego, nazwisko(a) osoby(ób) upowa˝nionej(ych) do
kontaktu z wykonawcami, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
(e-mail), nr faksu. W przedmiotowym punkcie nale˝y tak˝e podaç adresy stron
internetowych zamawiajàcego. W formularzu og∏oszenia przewidziano
miejsce na podanie dwóch adresów internetowych. Pierwszym z nich jest ogól-
ny adres organu organizujàcego przetarg, natomiast w drugiej kolejnoÊci
podaje si´ tzw. adres internetowy profilu nabywcy, omówiony szczegó∏owo
w rozdziale dotyczàcym formularza 8-PL. Pomimo, ˝e formularz og∏oszenia
umo˝liwia podanie adresu internetowego podmiotu organizujàcego przetarg,
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nale˝y stwierdziç, ˝e w przypadku gdy planowane post´powanie b´dzie pro-
wadzone w innym trybie ni˝ tryby przetargowe, podanie adresu internetowego
równie˝ jest konieczne. 
Kolejny punkt og∏oszenia przewiduje podanie informacji o adresach, pod
którymi mo˝na uzyskaç dodatkowe dane dotyczàce planowanych do przepro-
wadzenia post´powaƒ. Je˝eli adres, pod którym mo˝na uzyskaç wi´cej infor-
macji, jest inny ni˝ podany powy˝ej, wype∏niamy odpowiednio Za∏àcznik A. I
do okresowego og∏oszenia informacyjnego.
Ewentualna koniecznoÊç wype∏nienia nast´pnych elementów punktu I. 1)
mo˝e wystàpiç pod warunkiem pe∏nienia przez og∏oszenie funkcji zaproszenia
do post´powania bàdê skrócenia terminu sk∏adania ofert. W takim przypadku
wype∏nienie Za∏àcznika A. II i A. III b´dzie zasadne, je˝eli specyfikacje lub
dokumenty dodatkowe mo˝na uzyskaç pod innym adresem ni˝ adres zamawia-
jàcego bàdê wówczas, gdy adres sk∏adania ofert lub wniosków jest inny ni˝
podany w pierwszej cz´Êci omawianej sekcji. 

I. 2) G∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci podmiotu zamawiajàcego.
Prawid∏owe wype∏nienie omawianego elementu og∏oszenia zale˝y m.in. od zakre-
su dzia∏alnoÊci podmiotu zamawiajàcego. Wskazanie w∏aÊciwego przedmiotu lub
kilku przedmiotów dzia∏alnoÊci polega na zakreÊleniu kwadratu odpowiadajàce-
go rodzajowi dzia∏alnoÊci prowadzonej przez zamawiajàcego. Je˝eli organizator
post´powania zajmuje si´ wy∏àcznie prowadzeniem dzia∏alnoÊci odpowiadajàcej
jednemu z wymienionych przedmiotów, zaznacza si´ tylko jeden kwadrat przy
przedmiocie odpowiadajàcym rodzajowi prowadzonej dzia∏alnoÊci. Obj´cie
zakresem aktywnoÊci gospodarczej zamawiajàcego wi´kszej liczby przedmiotów
dzia∏alnoÊci wymaga zakreÊlenia wszystkich kwadratów przypisanych do po-
szczególnych wymienionych przedmiotów dzia∏alnoÊci. Wymienione rodzaje
przedmiotów dzia∏alnoÊci mo˝liwe do zaznaczenia korespondujà ze wskazanymi
w art. 135 ust. 1 ustawy Pzp rodzajami dzia∏alnoÊci zamawiajàcych sektorowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sekcja II okresowego og∏oszenia informacyjnego przeznaczona jest do przeka-
zania informacji na temat przedmiotu zamówienia planowanych do realizacji
kontraktów. Wype∏niajàc odpowiednie rubryki og∏oszenia informacyjnego, nale-
˝y pami´taç o prawid∏owym zakwalifikowaniu przedmiotu planowanego post´po-
wania jako roboty budowlane, dostawy bàdê us∏ugi. Szczegó∏owe informacje na
temat zasad klasyfikacji poszczególnych zamówieƒ zawiera rozdzia∏ poÊwi´cony
og∏oszeniu o zamówieniu.

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajàcy. Opisujàc przed-
miot planowanego post´powania, w pierwszej kolejnoÊci nale˝y podaç nazw´
nadanà post´powaniu przez zamawiajàcego. Nazwa powinna byç krótka, indy-
widualizujàca planowane post´powanie.
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II. 2) Rodzaj zamówienia (wybraç wy∏àcznie jednà kategori´ – roboty budowlane,
dostawy lub us∏ugi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi
zamówienia lub zakupów). OkreÊlenie rodzaju zamówienia sprowadza si´ do
zaznaczenia jednego z kwadratów przypisanych do robót budowlanych, dostaw
bàdê us∏ug. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia sà us∏ugi, dodatkowy
obowiàzek zamawiajàcego polega na wskazaniu jednej z kategorii us∏ug okre-
Êlonej w Za∏àczniku XVII do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 31 marca 2004 r. koordynujàcej procedury udzielania zamówieƒ
przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i us∏ug pocztowych. Us∏ugi, do których odsy∏a formularz og∏osze-
nia, wyró˝nia 27 kategorii us∏ug sklasyfikowanych w dwóch za∏àcznikach –
XVII A i XVII B. Za∏àczniki wymieniajà nast´pujàce kategorie:
1. us∏ugi konserwacyjne i naprawcze,
2. us∏ugi transportu làdowego, w tym us∏ugi samochodów opancerzonych oraz

us∏ugi kurierskie, z wyjàtkiem transportu poczty,
3. us∏ugi transportu lotniczego pasa˝erów i towarów, z wyjàtkiem transportu

poczty,
4. transport poczty drogà làdowà i lotniczà,
5. us∏ugi telekomunikacyjne,
6. us∏ugi finansowe obejmujàce us∏ugi ubezpieczeniowe, us∏ugi bankowe

i inwestycyjne,
7. us∏ugi komputerowe i us∏ugi z nimi zwiàzane,
8. us∏ugi badawcze i rozwojowe,
9. us∏ugi w dziedzinie ksi´gowoÊci, audytu oraz prowadzenia ksiàg rachunko-

wych,
10.us∏ugi badania rynku i opinii publicznej,
11.us∏ugi konsultacyjne w zakresie zarzàdzania i us∏ugi z nimi zwiàzane,
12.us∏ugi architektoniczne, us∏ugi in˝ynieryjne i zintegrowane us∏ugi in˝ynieryj-

ne, us∏ugi urbanistyczne i architektury krajobrazu, zwiàzane z nimi us∏ugi
konsulatacji naukowych i technicznych, us∏ugi badaƒ i analiz technicznych,

13.us∏ugi reklamowe,
14.us∏ugi sprzàtania budynków i us∏ugi zarzàdzania mieniem,
15.us∏ugi w zakresie publikowania i drukowania – wykonywane na podstawie

wynagrodzenia lub umowy,
16.us∏ugi w zakresie odprowadzania Êcieków i wywozu nieczystoÊci; us∏ugi sa-

nitarne i podobne,
17.us∏ugi hotelarskie i restauracyjne,
18.us∏ugi transportu kolejowego,
19.us∏ugi transportu wodnego,
20.dodatkowe i pomocnicze us∏ugi transportowe,
21.us∏ugi prawnicze,
22.us∏ugi rekrutacji i pozyskiwania personelu,
23.us∏ugi detektywistyczne i bezpieczeƒstwa (z wyjàtkiem us∏ug samochodów

opancerzonych),
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24.us∏ugi edukacyjne i szkoleniowe,
25.us∏ugi spo∏eczne i zdrowotne,
26.us∏ugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,
27. inne us∏ugi

II. 3) Krótki opis zamówienia lub zakupów. Opisywany element winien stanowiç
dla wykonawców wskazówk´ co do rodzaju planowanych do udzielenia zamó-
wienia robót budowlanych, dostaw bàdê us∏ug. Krótkie opisanie planowanego
do udzielenia zamówienia powinno umo˝liwiç zorientowanie si´ potencjalnym
wykonawcom w skali i stopniu skomplikowania przedsi´wzi´cia, tak by lektu-
ra og∏oszenia pomog∏a im w podj´ciu decyzji o starcie w procedurze przetar-
gowej. Zawarcie w okresowym og∏oszeniu informacyjnym informacji na temat
planowanych do zlecenia us∏ug mo˝e wymagaç podania dodatkowych danych.
Je˝eli przedmiot planowanych post´powaƒ na us∏ugi nie mieÊci si´ tylko w jed-
nej z kategorii wskazanych w Za∏àczniku XVII A i XVII B, w tym miejscu
og∏oszenia nale˝y podaç planowane zamówienie w ka˝dej z kategorii us∏ug.
Standardowy formularz 4-PL przewiduje tak˝e opcj´ podania szczegó∏owych
informacji na temat poszczególnych cz´Êci, planowanych zamówieƒ. Je˝eli za-
mawiajàcy planuje udzielanie zamówienia w cz´Êciach lub dopuszcza sk∏ada-
nie ofert cz´Êciowych, powinien wype∏niç Za∏àcznik B w liczbie odpowiadajà-
cej liczbie planowanych cz´Êci. Za∏àcznik B do okresowego og∏oszenia
informacyjnego nie ró˝ni si´ zasadniczo treÊcià od Za∏àcznika B do wst´pne-
go og∏oszenia informacyjnego omówionego w rozdziale dotyczàcym formula-
rza 1-PL. Jedynym elementem odró˝niajàcym obydwa za∏àczniki jest
punkt 3. (iloÊç lub zakres/wielkoÊç lub zakres), który w przypadku okresowego
og∏oszenia informacyjnego nie jest wype∏niany, je˝eli og∏oszenie stanowi rów-
noczeÊnie zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie.

II. 4) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Opisanie przedmiotu planowanego za-
mówienia za pomocà kodów okreÊlonych we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ
(CPV) zosta∏o szczegó∏owo omówione w rozdziale dotyczàcym formularza
2-PL, pkt II. 1.6).

II. 5) Planowana data rozpocz´cia procedury udzielania zamówienia i czas trwa-
nia zamówienia (je˝eli sà znane). Podanie informacji na temat planowanej daty
rozpocz´cia post´powania ma charakter fakultatywny i jest wymagane tylko
wtedy, gdy zamawiajàcy posiada wiedz´ co do planowanej daty rozpocz´cia
post´powania. Pod datà rozpocz´cia procedury nale˝y rozumieç planowanà
dat´ publikacji og∏oszenia o post´powaniu obj´tym informacjami zawartymi
w okresowym og∏oszeniu informacyjnym. OkreÊlenie planowanego czasu reali-
zacji zamówienia mo˝e byç opisane na trzy sposoby. Zamawiajàcy jest upraw-
niony do wskazania liczby miesi´cy, w przeciàgu których ma byç zrealizowana
umowa. Mo˝liwe jest tak˝e pos∏ugiwanie si´ terminem realizacji umowy okre-
Êlonym w dniach. W obydwu powy˝szych przypadkach planowany termin liczo-
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ny jest od daty udzielenia zamówienia, tj. od daty zawarcia umowy z wykonaw-
cà, który z∏o˝y∏ najkorzystniejszà ofert´. Trzecià metodà jest pos∏u˝enie si´
przez zamawiajàcego konkretnymi datami rozpocz´cia i zakoƒczenia planowa-
nych do udzielenia zamówieƒ.

II. 6) Szacunkowy koszt oraz g∏ówne warunki finansowe (je˝eli dotyczy). Rubryka
formularza, w której podanie wi´kszoÊci informacji jest uzale˝nione od cha-
rakteru przedmiotu zamówienia oraz wiedzy organizatora post´powania na te-
mat planowanych warunków finansowych zamówienia.

II. 6.1) Poczàtkowy szacunkowy koszt (podaç wy∏àcznie dane liczbowe). Infor-
macji na temat poczàtkowego szacunkowego kosztu udziela si´ wy∏àcznie
za pomocà danych liczbowych wyra˝onych w walucie, w której strony
przysz∏ej umowy b´dà dokonywaç rozliczeƒ. Przedmiotowa informacja
mo˝e byç ujawniona na dwa sposoby. Pierwszy polega na podaniu szacun-
kowej wartoÊci przedmiotu zamówienia bez uwzgl´dniania podatku od
towarów i us∏ug. Skorzystanie z tego rozwiàzania b´dzie mo˝liwe wy∏àcz-
nie w sytuacji, gdy zamawiajàcemu znana jest na etapie przygotowania
okresowego og∏oszenia dok∏adna szacunkowa wartoÊç przedmiotu zamó-
wienia. Je˝eli zastosowanie wskazanego powy˝ej rozwiàzania nie jest
mo˝liwe, nale˝y podaç zakres, w którym mieÊci si´ szacunkowa wartoÊç
przedmiotu zamówienia. 

II. 6.2) G∏ówne warunki finansowe i uzgodnienia p∏atnicze i/lub odniesienie
do odpowiednich przepisów je regulujàcych (je˝eli sà znane). Zamawiajàcy
powinien okreÊliç g∏ówne warunki finansowe i p∏atnoÊci ceny za wykonanie
zamówienia, pod warunkiem dysponowania takà wiedzà na etapie publika-
cji okresowego og∏oszenia informacyjnego. W sytuacji, gdy zamawiajàcy nie
opracowa∏ jeszcze specyfikacji do zaplanowanych post´powaƒ ani nie pod-
jà∏ decyzji o sposobie rozliczeƒ pomi´dzy stronami przysz∏ej umowy, przed-
stawienie wymaganych informacji b´dzie niemo˝liwe. W takich okoliczno-
Êciach zamawiajàcy powinien odes∏aç do przepisów regulujàcych zasady
rozliczeƒ finansowych pomi´dzy stronami umów cywilnoprawnych. Zama-
wiajàcy powinien pami´taç o uwzgl´dnieniu treÊci postanowieƒ ustawy
o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 139, poz. 1223, z póên. zm.), o której szerzej traktuje rozdzia∏
dotyczàcy formularza 2-PL.

II. 7) Zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA).
W przedmiotowej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien wskazaç, czy
udzielane zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdo-
wych (GPA). Polska jako paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej przej´∏o
zobowiàzania dotyczàce otwarcia rynków zamówieƒ publicznych i wynikajàce
z podpisania przez Wspólnot´ Europejskà Porozumienia w sprawie zamówieƒ
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rzàdowych z 1994 r. Ustawodawstwo wspólnotowe uwzgl´dnia postanowienia
GPA w przyj´tych dyrektywach 2004/18 i 2004/17, uaktualnianych w zakresie
progów kwotowych rozporzàdzeniami Komisji Wspólnot Europejskich.
Wi´cej informacji na temat wype∏niania omawianego punktu zawiera rozdzia∏
dotyczàcy formularza 2-PL, pkt II. 1.7).

II. 8) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). Rubryka przewidziana na podanie
informacji, które ze wzgl´du na treÊç pozosta∏ych punktów nie mogà byç
w nich umieszczone. 

Wype∏nienie Sekcji II okresowego og∏oszenia informacyjnego b´dzie koniecz-
ne tyle, razy ile planowanych post´powaƒ na dostawy lub us∏ugi obj´to og∏o-
szeniem informacyjnym. Okresowe og∏oszenie informacyjne niestanowiàce
zaproszenia do udzia∏u w post´powaniu oraz niemajàce na celu skrócenia
terminów sk∏adania ofert nie zawiera Sekcji III. Sekcja III dotyczy warunków
odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia oraz podmiotowych warunków
udzia∏u w post´powaniu i jest wype∏niana tylko w formularzach: okresowego
og∏oszenia informacyjnego b´dàcego równoczeÊnie zaproszeniem do udzia∏u
w post´powaniu i w formularzach og∏oszeƒ o zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA I INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajàcy (je˝eli
dotyczy). Podanie numeru referencyjnego wymagane jest tylko w przypadkach
gdy zamawiajàcy przyporzàdkowuje ka˝dej z prowadzonych procedur okreÊlo-
ny numer. Pami´taç nale˝y, ˝e ujawnione w tej rubryce numery majà byç
podane odr´bnie dla ka˝dego z planowanych post´powaƒ. W konsekwencji
Sekcja IV musi byç wype∏niona tyle razy, ile zamówieƒ na dostawy lub us∏ugi
planuje przeprowadziç zamawiajàcy.

Okresowe og∏oszenie informacyjne nie zawiera Sekcji V. Pomini´cie jej w for-
mularzu wynika z roli jakà pe∏ni przedmiotowy rodzaj og∏oszenia. Sekcja V
s∏u˝y do publikacji informacji na temat udzielonego zamówienia po przepro-
wadzonym post´powaniu. Okresowe og∏oszenie informacyjne nie zawiera da-
nych na temat trybu, w jakim b´dà prowadzone zaplanowane post´powania,
ani tym bardziej informacji na temat wykonawcy, którego oferta zosta∏a uzna-
na za najkorzystniejszà.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Êrodków
wspólnotowych. W przypadku obj´cia okresowym og∏oszeniem post´powaƒ
finansowanych wy∏àcznie ze Êrodków niezakwalifikowanych jako Êrodki
wspólnotowe nale˝y zaznaczyç kwadrat „nie”. W przeciwnym razie podaje si´
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nazw´ projektu bàdê programu, w ramach którego b´dzie realizowane zamó-
wienie. Wskazanie projektu programu, z którego b´dzie finansowane za-
mówienie, powinno byç maksymalnie precyzyjne. Oznacza to, ˝e nale˝y
podaç numer projektu, jego pe∏nà nazw´ oraz nazw´ programu, w ramach
którego realizowany jest projekt. Wi´cej informacji znajduje si´ w komenta-
rzu do og∏oszenia o zamówieniu.

VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). Uprawnieniem zamawiajàcego jest
zamieszczenie w treÊci wst´pnego og∏oszenia informacyjnego informacji do-
datkowych, istotnych z punktu widzenia zamawiajàcego, dla wpisania których
formularz og∏oszenia nie przewiduje miejsca w pozosta∏ych rubrykach.

VI. 3) Szacunkowa ca∏kowita wartoÊç zamówienia na us∏ugi lub dostawy (je˝eli
dotyczy). Element okresowego og∏oszenia informacyjnego wype∏niamy tylko
i wy∏àcznie wówczas, gdy przedmiot planowanych post´powaƒ obejmuje
us∏ugi lub dostawy. Pozycja zawiera dane liczbowe na temat szacunkowej
wartoÊci zamówienia us∏ug lub dostaw. Prezentowane dane przedstawiane sà
bez uwzgl´dniania podatku od towarów i us∏ug, a nast´pnie ∏àcznie
z podatkiem i podaniem informacji na temat zastosowanej przez wykonawc´
skali podatku VAT.

VI. 4) Data wys∏ania og∏oszenia. Zamawiajàcy ma obowiàzek udokumentowaç
dzieƒ przekazania og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu-
ropejskich, jak równie˝ przechowywaç dowód jego przekazania. Udokumento-
wanie dnia, w którym przekazano do publikacji wst´pne og∏oszenie informa-
cyjne jest istotne, poniewa˝ data przekazania do publikacji okresowego
og∏oszenia ma znaczenie przy póêniejszym podejmowaniu decyzji o skróceniu
terminu sk∏adania ofert. 

DODATEK: 
WST¢PNE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE B¢DÑCE
ZAPROSZENIEM DO UBIEGANIA SI¢ O ZAMÓWIENIE LUB
MAJÑCE NA CELU SKRÓCENIE TERMINU SK¸ADANIA OFERT

Dodatek do okresowego og∏oszenia informacyjnego wype∏niamy, gdy publiku-
jàc og∏oszenie, zamierzamy osiàgnàç jeden lub dwa cele. Publikacja og∏oszenia
mo˝e stanowiç zaproszenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego lub trybie negocja-
cji z og∏oszeniem. Publikacja og∏oszenia mo˝e mieç tak˝e za zadanie umo˝liwie-
nie zamawiajàcemu skrócenie terminów sk∏adania ofert. 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Konstrukcja okresowego og∏oszenia informacyjnego w cz´Êci dotyczàcej opisu
przedmiotu zamówienia odpowiada rozwiàzaniom przyj´tym w formularzu og∏o-
szenia o zamówieniu szczegó∏owo opisanym w rozdziale dotyczàcy formularza
1-PL. Jedyne ró˝nice dotyczà dwóch elementów Sekcji II. W punkcie II. 1.2) og∏o-
szenia okresowego s∏u˝àcego klasyfikacji rodzaju zamówienia w literze c) dotyczà-
cej us∏ug znajduje si´ odes∏anie do kategorii us∏ug okreÊlonych w Za∏àczniku
XVII A i XVII B dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 31 marca 2004 r. koordynujàcej procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty
dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug poczto-
wych. Ponadto Sekcja II przedmiotowego og∏oszenia nie zawiera rubryki przezna-
czonej do okreÊlenia czasu trwania zamówienia lub terminu realizacji zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Sekcja III okresowego og∏oszenia o zamówieniu, podobnie jak w przypadku
Sekcji II, odpowiada treÊcià analogicznej sekcji og∏oszenia o zamówieniu
skomentowanego w rozdziale dotyczàcym formularza 1-PL. Jedynà ró˝nicà sà
pkt III. 2.2) (zdolnoÊç ekonomiczna) i III. 2.3) (zdolnoÊç techniczna), które
w okresowym og∏oszeniu informacyjnym nie zosta∏y podzielone na dwie kolumny.
OczywiÊcie nie oznacza to, ˝e zamawiajàcy wype∏niajàc formularz, nie musi
wskazaç minimalnych wymogów stawianych wykonawcom w zakresie potencja∏u
ekonomiczno-finansowego i technicznego. Na zamawiajàcym cià˝y obowiàzek
kszta∏towania warunków udzia∏u w post´powaniu w sposób nienaruszajàcy zasa-
dy równoÊci i uczciwej konkurencji. Warunki opisane w og∏oszeniu muszà byç
okreÊlone jednoznacznie, tak by ka˝dy po zapoznaniu si´ z treÊcià og∏oszenie
wiedzia∏, jakie minimalne wymagania ma spe∏niaç uczestnik post´powania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Rodzaj procedury

IV. 1.1) Rodzaj procedury. Zamawiajàcy wype∏niajàc og∏oszenie, zaznacza jeden
z dwóch wariantów wskazujàcych na rodzaj procedury, w której b´dzie pro-
wadzone planowane post´powanie. Decyzja zamawiajàcego ogranicza si´
do wyboru procedury ograniczonej bàdê negocjacyjnej. Odpowiednikami
wskazanych procedur uregulowanymi przepisami ustawy Prawo zamówieƒ
publicznych jest przetarg ograniczony oraz negocjacje z og∏oszeniem. Ogra-
niczenie mo˝liwoÊci wyboru tylko mi´dzy dwoma rodzajami procedur uza-
sadnione jest brzmieniem art. 135 ust. 5 ustawy Pzp. Wed∏ug przywo∏anego
przepisu w sytuacji, gdy okresowe og∏oszenie informacyjne stanowi równo-
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czeÊnie zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie sektorowe, zamawiajàcy
udzielajàc zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji
z og∏oszeniem, mo˝e odstàpiç od publikacji og∏oszenia o zamówieniu.
Odstàpienie od publikacji og∏oszenia o zamówieniu planowanym w jednym
z dwóch powy˝szych trybów jest mo˝liwe dzi´ki zastàpieniu og∏oszenia o za-
mówieniu okresowym og∏oszeniem informacyjnym. Zamawiajàcy zaznacza
odpowiedni kwadrat odpowiadajàcy rodzajowi procedury wybranej dla
post´powania uj´tego w okresowym og∏oszeniu informacyjnym. 

IV. 2) Kryteria udzielenia zamówienia. Komentarz do przedmiotowego punktu
okresowego og∏oszenia informacyjnego znajduje si´ w rozdziale informatora
poÊwi´conym og∏oszeniu o zamówieniu.

IV. 3) Informacje administracyjne

IV. 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjàt-
kiem DSZ). W tej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy podaje informacje doty-
czàce warunków uzyskania specyfikacji technicznej lub dokumentu opiso-
wego. W przypadku prawa polskiego ustawodawca nie przewidzia∏ mo˝li-
woÊci ubiegania si´ o inne dokumenty dodatkowe. Wi´cej informacji w roz-
dziale opisujàcym og∏oszenie o zamówieniu.

IV. 3.2) Termin wyra˝enia zainteresowania udzia∏em (wy∏àcznie, je˝eli og∏osze-
nie jest zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie). Obowiàzek wype∏nie-
nia tego elementu og∏oszenia aktualizuje si´ w sytuacji, gdy okresowe
og∏oszenie jest równoczeÊnie zaproszeniem do udzia∏u w post´powaniu.
Zamawiajàcy wskazuje termin, jaki wyznacza potencjalnym wykonawcom
na zg∏oszenie zainteresowania udzia∏em w przetargu ograniczonym lub
negocjacjach z og∏oszeniem. 

IV. 3.3) Termin sk∏adania wniosków dotyczàcych zaproszenia do sk∏adania
ofert lub do negocjacji (wy∏àcznie, je˝eli og∏oszenie ma na celu skrócenie tych
terminów). Punkt wype∏niany obligatoryjnie. Pomimo zatytu∏owania punk-
tu w sposób sugerujàcy wpisanie w nim skróconych terminów na sk∏adanie
wniosków kwalifikacyjnych, w punkcie nale˝y podaç termin z∏o˝enia ofert
w przetargu ograniczonym.

IV. 3.4) J´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu. W omawianej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy
powinien zakreÊliç kwadrat przy okreÊleniu „PL”, wskazujàc na j´zyk pol-
ski, jako w∏aÊciwy dla sporzàdzania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u. Przepis art. 9 ust. 3 ustawy Pzp przewiduje, i˝ w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na z∏o˝enie
wniosku lub oferty równie˝ w jednym z j´zyków powszechnie u˝ywanych
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w handlu mi´dzynarodowym lub w j´zyku kraju, w którym zamówienie jest
udzielane. Przepis ten ma charakter wyjàtkowy, dlatego te˝ zamawiajàcy
w og∏oszeniu nie okreÊla dodatkowo drugiego j´zyka, np. angielskiego,
tylko dopiero w trakcie post´powania przetargowego mo˝e podjàç decyzj´
o z∏o˝eniu dokumentów w innymi j´zyku.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Zamówienie powtarzajàce si´ (je˝eli dotyczy). Ta cz´Êç og∏oszenia wype∏nia-
na jest w przypadku udzielania zamówieƒ na dostawy lub us∏ugi, poniewa˝
w przypadku robót budowlanych nie mo˝e byç mowy o zamówieniach powta-
rzajàcych si´ okresowo. Wi´cej na temat zamówieƒ powtarzajàcych si´
okresowo w komentarzu do analogicznego punktu og∏oszenia o zamówieniu.

VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). Miejsce na podanie informacji nieuj´-
tych w poprzednich punktach formularza. Zgodnie z wytycznymi zawartymi
w formularzu w tym miejscu og∏oszenia mo˝na poinformowaç np. o koniecz-
noÊci zwrócenia si´ do zamawiajàcego z informacjà o zainteresowaniu udzia∏em
w post´powaniu (art. 135 ust. 6 ustawy Pzp). Jako informacj´ dodatkowà trak-
tujemy tak˝e oÊwiadczenie zamawiajàcego co do ewentualnej, póêniejszej publi-
kacji og∏oszenia o post´powaniu, które jest uj´te w og∏oszeniu okresowym.

VI. 3) Procedury odwo∏awcze. Zakres informacji wymaganych do przedstawienia w ra-
mach punktu VI. 3) okresowego og∏oszenia informacyjnego odpowiada punktowi
VI. 4) og∏oszenia o zamówieniu sektorowym. Przyk∏adowy sposób wype∏nienia
poszczególnych rubryk zosta∏ podany w instrukcji do formularza 5-PL, pkt VI. 4). 

2.5. OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU
– ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
STANDARDOWY FORMULARZ 5-PL

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJÑCY

I. 1)  Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. W niniejszym punkcie zamawiajàcy
powinien podaç swoje dane teleadresowe zawierajàce oficjalnà nazw´, adres
pocztowy, punkt kontaktowy oraz adresy internetowe. Oficjalna nazwa zama-
wiajàcego musi uwzgl´dniaç form´ organizacyjno prawnà, w jakiej on funkcjo-
nuje. W przypadkach okreÊlonych w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, gdy zamówienie
ma byç udzielone przez wyodr´bnionà jednostk´ organizacyjnà zamawiajà-
cego, posiadajàcà samodzielnoÊç finansowà i udzielajàcà zamówienia zwiàza-
nego z jej w∏asnà dzia∏alnoÊcià – oficjalna nazwa zamawiajàcego powinna
dodatkowo zawieraç pe∏nà nazw´ takiej jednostki. 
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W przedmiotowym punkcie nale˝y podaç tak˝e adresy stron internetowych za-
mawiajàcego. W formularzu og∏oszenia przeznaczono miejsce na wskazanie
dwóch adresów internetowych. Pierwszy z nich jest ogólnym adresem instytu-
cji zamawiajàcej, natomiast drugi informuje o profilu nabywcy. Adres profilu
nabywcy jest adresem strony internetowej utworzonej przez zamawiajàcego,
na której publikuje on informacje dotyczàce planowanych lub udzielanych
zamówieƒ publicznych. Szerzej na temat obowiàzku publikacji og∏oszenia na
stronie internetowej i informacji publikowanych w profilu nabywcy w cz´Êci
dotyczàcej instrukcji do formularza og∏oszenia o zamówieniu 2-PL, pkt I. 1).

I. 2) G∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci podmiotu zamawiajàcego.
W niniejszej rubryce organizator post´powania o udzielenie zamówienia po-
winien okreÊliç rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci sektorowej. JeÊli zamawiajàcy
prowadzi dzia∏alnoÊç w szerszym zakresie, obejmujàcym kilka sektorów, powi-
nien w ka˝dym przypadku zaznaczyç kwadraty przy wymienionych przedmio-
tach swojej dzia∏alnoÊci. Przyk∏adowo, w sytuacji, gdy zamawiajàcy dzia∏a
w sektorze wodnym, stawia on krzy˝yk w kwadracie obok sformu∏owania „sek-
tor wodny”, jeÊli natomiast w zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci wchodzi
dodatkowo transport tramwajowy, zamawiajàcy powinien równie˝ wskazaç
kwadrat przy okreÊleniu „miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbuso-
wy lub autobusowy”. ¸àczne wskazanie przedmiotu prowadzonej dzia∏alnoÊci
nast´puje tylko wtedy, gdy oba zakresy mogà byç okreÊlone jako „g∏ówny”
przedmiot dzia∏alnoÊci zamawiajàcego. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim
celu zamawiajàcy udziela zamówienia sektorowego – czy w celu prowadzenia
dzia∏alnoÊci z sektora wodnego, czy z sektora transportu – pkt I. 2) formularza
nie nakazuje, by podany przedmiot dzia∏alnoÊci mia∏ byç zwiàzany z udziela-
nym zamówieniem sektorowym. Podane w niniejszej cz´Êci og∏oszenia rodza-
je dzia∏alnoÊci sektorowej znajdujà swoje odpowiedniki w treÊci art. 132 usta-
wy Pzp, o którym mowa we wst´pie do omawianego formularza. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajàcy. W tej cz´Êci
formularza zamawiajàcy powinien wskazaç nazw´ nadanà udzielanemu za-
mówieniu sektorowemu. OkreÊlenie zamówienia przez nazw´ jest dokony-
wane samodzielnie przez zamawiajàcego i ma znaczenie porzàdkowe.
W przypadku gdy zamawiajàcy w tym samym czasie prowadzi kilka post´-
powaƒ, wskazanie ich nazw u∏atwia poruszanie si´ w dokumentacji oraz
szeregowanie korespondencji nap∏ywajàcej od wykonawców. 

II. 1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce re-
alizacji dostaw lub Êwiadczenia us∏ug. Wype∏niajàc formularz, zamawiajà-
cy powinien zaznaczyç rodzaj zamówienia oraz miejsce spe∏nienia Êwiad-
czenia: lokalizacji robót budowlanych, realizacji dostawy lub wykonania
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us∏ugi. Zamawiajàcy wskazuje na rodzaj udzielanego zamówienia równie˝
w przypadku gdy ma do czynienia z tzw. zamówieniem mieszanym. Zama-
wiajàcy mo˝e bowiem wybraç tylko jednà kategori´ zamówienia – t´ która
najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zaku-
pu. Przyporzàdkowujàc przedmiot zamówienia sektorowego odpowiednio
do robót budowlanych dostaw lub us∏ug, zamawiajàcy powinien kierowaç
si´ przepisem art. 2 ustawy Pzp w zakresie, w jakim definiuje poszczególne
rodzaje zamówieƒ. Szerzej na ten temat patrz instrukcja do formularza
og∏oszenia o zamówieniu 2-PL, pkt II. 1.2).

Zamawiajàcy powinien zwróciç uwag´, i˝ zamówienie na roboty budowlane
mo˝e obejmowaç trzy ró˝ne sytuacje:
• samo wykonanie robót budowlanych, gdy zamawiajàcy zamierza zleciç

tylko realizacj´ prac opisanych w dokumentacji projektowej nale˝àcej
do zamawiajàcego;

• wykonanie robót po∏àczone z ich uprzednim zaprojektowaniem –
w przypadku gdy zamawiajàcy jako przedmiot zamówienia okreÊli∏
zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych; jeÊli za-
mawiajàcy zamierza zleciç jedynie zaprojektowanie robót, zamówienie
powinno zostaç zaliczone do kategorii us∏ug, ∏àczne potraktowanie fazy
projektowania i wykonania oznacza zakwalifikowanie zamówienia do
grupy zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z treÊcià art. 31
ust. 2 ustawy Pzp zamawiajàcy w takim wypadku powinien opisaç przed-
miot zamówienia za pomocà programu funkcjonalno-u˝ytkowego;

• realizacj´ obiektu budowlanego za pomocà dowolnych Êrodków, zgod-
nie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego – wykonawca zo-
bowiàzuje si´ do dostarczenia „gotowego” obiektu, zaspokajajàcego po-
trzeby zamawiajàcego.

W przypadku zamówienia na dostawy zamawiajàcy powinien okreÊliç
w og∏oszeniu sposób nabycia towaru – najem, dzier˝aw´, kupno lub leasing,
lub po∏àczenie powy˝szych form. 

Je˝eli przedmiotem zamówienia b´dà us∏ugi, zamawiajàcy powinien w ni-
niejszym punkcie og∏oszenia wskazaç numer kategorii us∏ug okreÊlonych
w Za∏àcznikach XVII A i XVII B do dyrektywy 2004/17. Oba za∏àczniki za-
wierajà 27 kategorii us∏ug – jeÊli zamawiajàcy udziela zamówienia, przyk∏a-
dowo, na us∏ug´ sporzàdzenia projektu okreÊlonego obiektu budowlanego,
jako numer kategorii wpisuje „12”. W przypadku zlecania us∏ug transportu
lotniczego zamawiajàcy wpisuje „03” jako numer kategorii udzielanej us∏u-
gi. Za∏àczniki wymieniajà nast´pujàce kategorie:
1. us∏ugi konserwacyjne i naprawcze,
2. us∏ugi transportu làdowego, w tym us∏ugi samochodów opancerzonych

oraz us∏ugi kurierskie, z wyjàtkiem transportu poczty,
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3. us∏ugi transportu lotniczego pasa˝erów i towarów, z wyjàtkiem trans-
portu poczty,

4. transport poczty drogà làdowà i lotniczà,
5. us∏ugi telekomunikacyjne,
6. us∏ugi finansowe obejmujàce us∏ugi ubezpieczeniowe, us∏ugi bankowe

i inwestycyjne,
7. us∏ugi komputerowe i us∏ugi z nimi zwiàzane,
8. us∏ugi badawcze i rozwojowe,
9. us∏ugi w dziedzinie ksi´gowoÊci, audytu oraz prowadzenia ksiàg rachun-

kowych,
10.us∏ugi badania rynku i opinii publicznej,
11.us∏ugi konsultacyjne w zakresie zarzàdzania i us∏ugi z nimi zwiàzane,
12.us∏ugi architektoniczne, us∏ugi in˝ynieryjne i zintegrowane us∏ugi in˝y-

nieryjne, us∏ugi urbanistyczne i architektury krajobrazu, zwiàzane z ni-
mi us∏ugi konsultacji naukowych i technicznych, us∏ugi badaƒ i analiz
technicznych,

13.us∏ugi reklamowe,
14.us∏ugi sprzàtania budynków i us∏ugi zarzàdzania mieniem,
15.us∏ugi w zakresie publikowania i drukowania – wykonywane na podsta-

wie wynagrodzenia lub umowy,
16.us∏ugi w zakresie odprowadzania Êcieków i wywozu nieczystoÊci; us∏ugi

sanitarne i podobne,
17.us∏ugi hotelarskie i restauracyjne,
18.us∏ugi transportu kolejowego,
19.us∏ugi transportu wodnego,
20.dodatkowe i pomocnicze us∏ugi transportowe,
21.us∏ugi prawnicze,
22.us∏ugi rekrutacji i pozyskiwania personelu,
23.us∏ugi detektywistyczne i bezpieczeƒstwa (z wyjàtkiem us∏ug samocho-

dów opancerzonych),
24.us∏ugi edukacyjne i szkoleniowe,
25.us∏ugi spo∏eczne i zdrowotne,
26.us∏ugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,
27. inne us∏ugi.

Udzielajàc zamówienia na us∏ugi, zamawiajàcy powinien pami´taç, i˝ wy-
mienione za∏àczniki obejmujà zarówno us∏ugi w pe∏ni poddane regulacjom
ustawy Pzp, jak i us∏ugi z tzw. grupy B, okreÊlone w art. 5 ustawy Pzp.
W przypadku trudnoÊci z zaszeregowaniem danej us∏ugi zamawiajàcy,
który znalaz∏ dla niej odniesienie w numerze referencyjnym CPV, powinien
po prostu przyrównaç numer CPV do Za∏àczników XVII A i XVII B – ka˝-
dy z nich przypisuje grup´ numerów referencyjnych CPV z zakresu us∏ug
do danej kategorii us∏ug od 1 do 27 (przy czym ta ostatnia kategoria
obejmuje pozosta∏e us∏ugi, niezaliczone do grup 1–26). Nowy formularz
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og∏oszenia o zamówieniu zawiera ju˝ wyraênà wskazówk´, gdzie zamawia-
jàcy majà szukaç kategorii us∏ug b´dàcych przedmiotem zamówienia. Naj-
cz´Êciej pope∏niane do tej pory b∏´dy polega∏y na okreÊlaniu kategorii
us∏ug poprzez odniesienie si´ do dwóch pierwszych cyfr z kodu CPV. Nale-
˝y podkreÊliç, ˝e o ile opis przedmiotu zamówienia, dokonywany w punk-
cie II. 1.6) niniejszego formularza, polega na podaniu cyfr z kodów CPV, to
wskazanie kategorii us∏ug w punkcie II. 1.2) odnosi si´ do podzia∏u doko-
nanego w Za∏àczniku XVII do dyrektywy 2004/17. 

Nast´pnie sporzàdzajàcy og∏oszenie okreÊla g∏ówne miejsce lub lokalizacj´
zamawianych robót budowlanych poprzez podanie dok∏adnego adresu lub,
jeÊli jest to niemo˝liwe, poprzez wskazanie miejscowoÊci. Podobnie w przy-
padku dostaw zamawiajàcy wskazuje miejsce realizacji, a w przypadku us∏ug
– miejsce ich Êwiadczenia. Miejsce realizacji zamówienia powinno byç okre-
Êlone na tyle szczegó∏owo, by wykonawcy nie mieli problemu z podj´ciem de-
cyzji o uczestnictwie w post´powaniu. Formularz og∏oszenia nie wymaga ka˝-
dorazowo podawania konkretnego adresu – okreÊlenie miejsca b´dzie zale-
˝a∏o od rodzaju udzielanego zamówienia. W przypadku wi´kszych inwestycji
z zakresu robót budowlanych wykonywanych na obszarze kilku miejscowoÊci
zamawiajàcy okreÊli miejsce, podajàc ich nazwy. W innych przypadkach
mo˝e to byç adres z podaniem ulicy, numeru domu i numeru lokalu albo te˝
wskazanie nieruchomoÊci lub dzia∏ki, jeÊli jest geodezyjnie wyodr´bniona.
Podajàc miejsce prowadzonych robót budowlanych, realizacji dostaw lub
Êwiadczenia us∏ugm zamawiajàcy korzysta równie˝ z kodów NUTS, o czym
szerzej w cz´Êci informatora dotyczàcej formularza 2-PL, pkt II. 1.2).

II. 1.3) Og∏oszenie dotyczy. W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy, poprzez oznacze-
nie w∏aÊciwego kwadratu, powinien wskazaç, czy og∏oszenie dotyczy zamówie-
nia publicznego, zawarcia umowy ramowej czy te˝ ma na celu utworzenie
dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajàcy powinni pami´taç, ˝e zawarcie
umowy ramowej nie stanowi jeszcze udzielenia zamówienia publicznego. 

II. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej (je˝eli dotyczy). Niniejsza cz´Êç
powinna byç wype∏niona przez zamawiajàcego w przypadku gdy oznaczy∏
on w poprzednim punkcie formularza, ˝e zamówienie dotyczy zawarcia
umowy ramowej. Umowa ramowa zosta∏a zdefiniowana w art. 2 ust. 9a)
ustawy Pzp jako umowa zawarta pomi´dzy zamawiajàcym a jednym lub
wi´kszà liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczà-
cych zamówieƒ publicznych, jakie mogà zostaç udzielone w danym okresie,
w szczególnoÊci cen i, je˝eli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych iloÊci. 
Zgodnie z treÊcià art. 134 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umo-
w´ ramowà po przeprowadzeniu post´powania, stosujàc odpowiednio przepi-
sy dotyczàce udzielania zamówienia w trybie nieograniczonym, ograniczonym
lub negocjacji z og∏oszeniem. Zamawiajàcy, udzielajàc zamówienia sektoro-
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wego, nie jest zwiàzany przes∏ankami wymienionymi w art. 55 ustawy Pzp.
Oznacza to, i˝ zamawiajàcy sektorowy mo˝e stosowaç tryb negocjacji z og∏o-
szeniem w ka˝dym przypadku zawierania umowy ramowej, a nie tylko w sytu-
acji wystàpienia przes∏anek okreÊlonych w powo∏anym przepisie ustawy. 

Kolumna lewa formularza dotyczy umowy ramowej zawieranej z kilkoma
wykonawcami, a kolumna prawa odnosi si´ do umów ramowych zawiera-
nych z jednym wykonawcà. Zamawiajàcy powinien oznaczyç, czy przewidu-
je zawarcie umowy z kilkoma wykonawcami, czy te˝ zachodzà podstawy do
wybranie jednego kontrahenta – szerzej na ten temat traktuje rozdzia∏ do-
tyczàcy formularza 2-PL, pkt II. 1.4).

W dalszej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien okreÊliç – w latach lub
miesiàcach – przewidywany czas trwania umowy. JeÊli zamawiajàcy planuje
zawrzeç umow´ ramowà na czas, który nie da si´ okreÊliç w pe∏nych latach,
powinien zawsze oznaczyç czas jej trwania w miesiàcach – omawiany formu-
larz nie przewiduje mo˝liwoÊci okreÊlenia tego terminu w latach i w miesià-
cach. Przekazujàc przedmiotowà informacj´, zamawiajàcy powinien mieç na
wzgl´dzie treÊç art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, który zezwala na maksymalnie
czteroletni okres obowiàzywania umowy ramowej. Jedynie ze wzgl´du na
przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiajàcego umowa ramowa
mo˝e zostaç zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata. Zamawiajàcy sektoro-
wi sà w tym przypadku zwolnieni z obowiàzku zawiadamiania Prezesa UZP
o zawarciu umowy ramowej na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata. Formularz og∏o-
szenia o zamówieniu sektorowym nie przewiduje równie˝ rubryki wymagajà-
cej podania uzasadnienia prawnego i faktycznego podj´cia takiej decyzji. 

W kolejnej rubryce dotyczàcej umowy ramowej zamawiajàcy powinien wska-
zaç szacunkowà ca∏kowità wartoÊç zakupów w ca∏ym okresie obowiàzywania
umowy ramowej oraz okreÊliç mo˝liwà do przewidzenia cz´stotliwoÊç zamó-
wieƒ, które majà zostaç udzielone w ramach zawieranej umowy. Podanie cz´-
stotliwoÊci zamówieƒ obj´tych przysz∏à umowà ramowà jest fakultatywne –
zamawiajàcy wype∏nia przedmiotowà cz´Êç rubryki tylko w przypadku gdy
w chwili og∏aszania zna w przybli˝eniu terminy lub okresy, w jakich planuje
udzielaç takich zamówieƒ. Szacunkowa wartoÊç zakupów powinna byç okre-
Êlona jednà kwotà bez podatku VAT lub wskazana w ramach pewnego zakre-
su. WartoÊç zakupów powinna byç okreÊlona w walucie, w której b´dzie roz-
liczana transakcja. Nawet, jeÊli zamawiajàcy szacuje wartoÊç zamówienia
w euro, ale b´dzie dokonywa∏ p∏atnoÊci w z∏otówkach, powinien jako walut´
wskazaç PLN. Przedstawienie informacji na temat szacunkowej wartoÊci za-
kupów ma bardzo istotne znaczenie dla wykonawców planujàcych udzia∏
w post´powaniu i pozwala im na zorientowanie si´, czy wartoÊç i skala kon-
traktu odpowiada ich zakresowi dzia∏alnoÊci. OkreÊlajàc szacunkowà wartoÊç
zakupów poprzez podanie zakresu od minimalnej kwoty po kwot´ maksy-
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malnà, zamawiajàcy powinien pami´taç, by ró˝nica nie by∏a na tyle znaczna,
˝e uniemo˝liwi w praktyce wykonawcom podj´cie prawid∏owej decyzji odno-
Ênie do przysz∏ego udzia∏u w post´powaniu. 

II. 1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupów. W przedmiotowej rubryce zama-
wiajàcy powinien przedstawiç krótki opis zamówienia lub zakupów, których
zamierza dokonaç w ramach udzielanej umowy ramowej lub dynamiczne-
go systemu zakupów. Informacje podane w tym miejscu formularza powin-
ny byç na tyle dok∏adne, by potencjalni wykonawcy mogli zorientowaç si´
w potrzebach zamawiajàcego, jednoznacznie zidentyfikowaç przedmiot za-
mówienia oraz podjàç decyzj´ o ewentualnym uczestnictwie. Zamawiajàcy
powinien mieç na wzgl´dzie równie˝ treÊç art. 29 ustawy Pzp, który naka-
zuje opisywaç przedmiot zamówienia jednoznacznie i wyczerpujàco, za po-
mocà dostatecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych okreÊleƒ, w sposób, który nie
utrudnia uczciwej konkurencji.

II. 1.6) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Opis przedmiotu zamówienia
w niniejszej cz´Êci formularza powinien zostaç doprecyzowany poprzez po-
danie kodów Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, w∏aÊciwych dla g∏ównego
przedmiotu zamówienia oraz, jeÊli b´dzie to potrzebne, dla przedmiotów
dodatkowych. Szerzej na temat Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ por. roz-
dzia∏ omawiajàcy formularz 2-PL, pkt II. 1.6).

II. 1.7) Obj´cie zamówienia Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdowych
(GPA). W przedmiotowej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien wska-
zaç, czy udzielane zamówienie jest obj´te Porozumieniem w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA). Polska jako paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej przej´∏a zobowiàzania dotyczàce otwarcia rynków zamówieƒ
publicznych i wynikajàce z podpisania przez Wspólnot´ Europejskà Poro-
zumienia w sprawie zamówieƒ rzàdowych z 1994 r. Ustawodawstwo wspól-
notowe uwzgl´dnia postanowienia GPA w przyj´tych dyrektywach 2004/18
i 2004/17, uaktualnianych w zakresie progów kwotowych rozporzàdzeniami
Komisji Wspólnot Europejskich. Zobowiàzania wynikajàce z GPA dotyczà
jedynie zamówieƒ, których wartoÊci przekraczajà progi wyra˝one w jednost-
ce rozliczeniowej Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego – SDR.
W zwiàzku z tym, ˝e progi okreÊlone w dyrektywach obliczane sà w euro,
Komisja Wspólnot Europejskich, wydajàc rozporzàdzenie, aktualizuje i we-
ryfikuje wartoÊci progowe co dwa lata. 

• Zamawiajàcy, którzy udzielajà zamówieƒ sektorowych na roboty
budowlane ka˝dorazowo powinni zaznaczyç, i˝ zamówienie jest obj´te
GPA, jeÊli jego wartoÊç lub wartoÊç umowy ramowej czy dynamicznego
systemu zakupów jest równa lub przekracza kwot´ 23 154 692 z∏ (rów-
nowartoÊç kwoty 5 278 000 euro).
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• Zamawiajàcy, którzy udzielajà zamówieƒ sektorowych na dostawy, ka˝do-
razowo powinni zakreÊliç kwadrat przy s∏owie „tak”, jeÊli wartoÊç zamówie-
nia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów jest równa lub
przekracza kwot´ 1 851 323 z∏ (równowartoÊç kwoty 422 000 euro).

• Zamawiajàcy, którzy udzielajà zamówieƒ sektorowych na us∏ugi, ka˝do-
razowo powinni zakreÊliç kwadrat przy s∏owie „tak”, jeÊli wartoÊç zamó-
wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów jest równa
lub przekracza kwot´ 1 851 323 z∏ (równowartoÊç kwoty 422 000 euro),
a zamawiane us∏ugi nale˝à do nast´pujàcych kategorii1:

Numer Us∏ugi Numer Numer CPV
kategorii CPC
1. us∏ugi 6112, od 50100000 do 50982000 (z wyj.

konserwacyjne 6122,633, 50310000 do 50324200 i 50116510-9,
i naprawcze 886 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2. us∏ugi transportu làdo- 712 od 60112000-6 do 60129300-1 (z wyj.
wego, w tym us∏ugi (z wyj. 60121000 do 60121600, 60122200-1,
samochodów opance- 71235), 60122230-0) oraz od 64120000-3 do
rzonych oraz us∏ugi 7512, 64121200-2
kurierskie, z wyjàtkiem 87304
transportu poczty 

3. us∏ugi transportu 73 od 62100000-3 do 62300000-5
lotniczego pasa˝erów (z wyj. (z wyj. 62121000-6, 62221000-7)
i towarów, z wyjàtkiem 7321)
transportu poczty

4. transport poczty drogà 71235, 60122200-1, 60122230-0 62121000-6,
làdowà i lotniczà 7321 62221000-7

5. us∏ugi 752 (z wyj. z wyjàtkiem us∏ug telefonicznych,
telekomunikacyjne 7524, 7525, teleksowych, radiotelefonicznych,

7526) przywo∏awczych, a tak˝e satelitarnych
6. us∏ugi finansowe, ex 81812, od 66100000-1 do 66430000-3 

us∏ugi ubezpiecze- 814 i od 67110000-1 do 67262000-1
niowe, us∏ugi z wyjàtkiem us∏ug finansowych
bankowe zwiàzanych z emisjà, sprzeda˝à,
i inwestycyjne nabyciem i przelewem papierów

wartoÊciowych lub innych intrumentów
finansowych oraz us∏ug banku centralnego

7. us∏ugi komputerowe 84 od 50300000-8 do 50324200-4, 
i us∏ugi z nimi zwiàzane od 72100000-6 to 72591000-4

(z wyj. 72318000-7 i od 72530000-9
do 72532000-3)
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8. us∏ugi w dziedzinie 862 od 74121000-3 do 74121250-0
ksi´gowoÊci, audytu
oraz prowadzenia
ksiàg rachunkowych 

9. us∏ugi badania rynku 864 od 74130000-9 do 74133000-0
i opinii publicznej i 74423100-1, 74423110-4

10. us∏ugi konsultacyjne 865, 866 od 73200000-4 do 73220000-0,
w zakresie zarzàdzania od 74140000-2 do 74150000-5 (z wyj.
i us∏ugi zwiàzane z nimi 74142200-8), i 74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2, 74423210-5,
74871000-5, 93620000-0
z wyjàtkiem us∏ug arbitra˝owych
i polubownych

11. us∏ugi architektoniczne, 867 od 74200000-1 do 74276400-8,
in˝ynieryjne i od 74310000-5 do 74323100-0,
i zintegrowane us∏ugi i 74874000-6
in˝ynieryjne; us∏ugi
urbanistyczne, archi-
tektury krajobrazu,
zwiàzane z nimi us∏ugi
konsultacji naukowych
i technicznych; us∏ugi
badaƒ i analiz
technicznych

12. us∏ugi reklamowe 871 od 74400000-3 do 74422000-3
(z wyj. 74420000-9 i 74421000-6)

13. us∏ugi sprzàtania 874, od 70300000-4 do 70340000-6,
budynków i us∏ugi 822201 i od 74710000-9 do 74760000-4
zarzàdzania mieniem do 82206

14. us∏ugi w zakresie 88442 od 78000000-7 do 78400000-1
publikowania
i drukowania
wykonywane na
podstawie
wynagrodzenia
lub umowy 

15. us∏ugi w dziedzinie 94 od 90100000-8 do 90320000-6,
odprowadzania Êcieków i 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0
i wywozu nieczystoÊci;
us∏ugi sanitarne
i podobne 
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Zamówienia sektorowe sà obj´te Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdowych
(GPA) tylko w przypadku, gdy sà one udzielane przez nast´pujàce podmioty:
• podmioty prawa publicznego, okreÊlone w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
• przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy

z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odpro-
wadzaniu Êcieków, prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zbioro-
wego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków;

• przedsi´biorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne;

• podmioty Êwiadczàce us∏ugi dla ludnoÊci w zakresie miejskiego trans-
portu autobusowego, dzia∏ajàce na podstawie zezwolenia zgodnie
z ustawà z 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty Êwiadczàce us∏ugi dla ludnoÊci w zakre-
sie miejskiego transportu;

• podmioty Êwiadczàce us∏ugi w zakresie miejskiego transportu kolejo-
wego, dzia∏ajàce na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawà z 27
czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 ze zm.);

• Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „Porty Lotnicze”;
• podmioty zajmujàce si´ zarzàdzaniem portami morskimi lub Êródlàdo-

wymi i udost´pnianiem ich przewoênikom morskim i Êródlàdowym.

Przeliczenie wartoÊci progowych wyra˝onych w SDR na lata 2006–2007 na-
stàpi∏o na mocy komunikatu Komitetu do spraw Zamówieƒ Rzàdowych
(GPA/W/295/Add. 5) z 30 stycznia 2006 r., po otrzymaniu rozporzàdzenia
Komisji Wspólnot Europejskich 2083/2005 z 19 grudnia 2005 r. W zwiàzku
z tym, ˝e polska ustawa nak∏ada na zamawiajàcych sektorowych obowiàzek
udzielania zamówieƒ publicznych o wartoÊci równej lub przekraczajàcej pro-
gi wymienione w dyrektywach, to zasadniczo ka˝de zamówienie sektorowe
(oprócz us∏ug niewymienionych w tabeli) b´dzie obj´te zakresem GPA.

II. 1.8) Podzia∏ na cz´Êci. Omawiana cz´Êç formularza og∏oszenia o zamówie-
niu dotyczy przewidywanej przez zamawiajàcego mo˝liwoÊci sk∏adania
ofert cz´Êciowych. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp ofertami cz´Êciowymi
sà oferty sk∏adane na okreÊlone cz´Êci zamówienia w post´powaniu, w któ-
rym zamawiajàcy dopuÊci∏ sk∏adanie ofert cz´Êciowych. Zamawiajàcy mo˝e
dopuÊciç sk∏adanie ofert cz´Êciowych jedynie w sytuacji, gdy przedmiot za-
mówienia jest podzielny. JeÊli zamawiajàcy przewiduje mo˝liwoÊç sk∏ada-
nia ofert cz´Êciowych, powinien zakreÊliç kwadrat przy s∏owie „tak” i wy-
pe∏niç Za∏àcznik B w liczbie odpowiadajàcej liczbie cz´Êci zamówienia.
Je˝eli zamawiajàcy dzieli zamówienie na dwie cz´Êci, powinien wype∏niç
dwa Za∏àczniki B, w których podaje przede wszystkim numer cz´Êci, krótki
opis cz´Êci przedmiotu zamówienia, kody Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ
oraz wielkoÊç lub zakres obj´tej Za∏àcznikiem cz´Êci zamówienia. Szerzej
na temat ofert cz´Êciowych por. omówienie formularza 2-PL, pkt II. 1.8).
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II. 1.9) Dopuszcza si´ sk∏adanie ofert wariantowych. W tej cz´Êci formularza
og∏oszenia zamawiajàcy powinien poinformowaç potencjalnych wykonaw-
ców, czy przewiduje mo˝liwoÊç sk∏adania ofert wariantowych. Zgodnie
z treÊcià art. 2 pkt 7) ustawy Pzp ofertami wariantowymi sà oferty przewi-
dujàce odmienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania za-
mówienia publicznego. Sk∏adanie ofert wariantowych jest dopuszczalne tyl-
ko w takiej sytuacji, gdy zamawiajàcy stosuje jeszcze inne ni˝ cena kryteria
oceny ofert. W przypadku otrzymania ofert wariantowych zamawiajàcy do-
konuje ich oceny poprzez odniesienie do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a nie poprzez porównanie ich pomi´dzy sobà. Na etapie wy-
pe∏niania formularza zamawiajàcy powinien jedynie udzieliç informacji,
czy sk∏adanie ofert wariantowych b´dzie dopuszczalne. 

II. 2) WielkoÊç lub zakres zamówienia. Obok opisu przedmiotu zamówienia sporzàdza-
jàcy og∏oszenie powinien wskazaç jego ca∏kowità wielkoÊç lub zakres, by umo˝liwiç
potencjalnym wykonawcom podj´cie decyzji odnoÊnie do uczestnictwa w organizo-
wanym post´powaniu. Zamawiajàcy powinien mieç na uwadze treÊç art. 32 ustawy
Pzp, który stanowi, i˝ podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest ca∏kowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone
przez zamawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià. Zamawiajàcy sà obowiàzani do
wype∏nienia tej cz´Êci formularza w sposób jednoznacznie precyzujàcy wielkoÊç lub
zakres zamówienia. Nie jest dopuszczalne podawanie przez zamawiajàcych jedynie
okreÊleƒ „powy˝ej” lub „poni˝ej” progów kwotowych wymienianych w ustawie Pzp
lub w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

II. 2.1) Ca∏kowita wielkoÊç lub zakres zamówienia (w tym wszystkie opcje i cz´-
Êci, jeÊli dotyczy). W tej cz´Êci formularza og∏oszenia zamawiajàcy powinien
wskazaç ca∏kowità wielkoÊç lub zakres zamówienia obejmujàcy wszystkie
cz´Êci i opcje. Informacja podana w og∏oszeniu powinna wskazywaç na mak-
symalnà wielkoÊç lub zakres zamówienia. Zamawiajàcy wskazujàcy zakres
zamówienia musi precyzyjnie okreÊliç równie˝ minimalnà wielkoÊç lub licz-
b´ nabywanych towarów lub us∏ug – opis nie powinien mieç charakteru
ogólnikowego np. „w miar´ potrzeb”. Szerzej na temat okreÊlania wielkoÊci
lub zakresu zamówienia por. omówienie formularza 2-PL, pkt II. 2).

II. 2.2) Opcje (je˝eli dotyczy). W tym punkcie formularza zamawiajàcy powi-
nien wskazaç, czy przewiduje opcje i na czym one majà polegaç. JeÊli
w chwili og∏aszania zamawiajàcy zna wst´pny harmonogram wykorzystania
planowanych opcji, to powinien okreÊliç go w miesiàcach lub dniach liczo-
nych od udzielenia zamówienia. 

II. 3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji. Zamawiajàcy powinien
w niniejszej rubryce okreÊliç czas trwania zamówienia lub wskazaç termin jego
realizacji. Zamawiajàcy, który zdecyduje si´ na podanie konkretnej daty roz-

– 144 –



pocz´cia i zakoƒczenia realizacji zamówienia, powinien uwzgl´dniç te wszyst-
kie elementy faktyczne i prawne, które mogà spowodowaç przed∏u˝enie si´
post´powania o udzielenie zamówienia i, co za tym idzie, niemo˝noÊç rozpo-
cz´cia inwestycji we wskazanym terminie. Trudno jest zw∏aszcza zamawiajàce-
mu przewidzieç czas rozpatrywania i wnoszenia Êrodków odwo∏awczych, które
mogà spowodowaç, ˝e wskazana w og∏oszeniu data nie zostanie zachowania.
Taki przypadek mo˝e wzbudziç wàtpliwoÊci odnoÊnie do prawid∏owoÊci prze-
prowadzonej procedury i mo˝liwoÊci zawarcia umowy. Doradza si´ zatem,
aby, jeÊli to mo˝liwe, zamawiajàcy poda∏ czas realizacji zamówienia poprzez
wskazanie pewnej liczby miesi´cy lub dni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1.1) Wymagane wadia i gwarancje (je˝eli dotyczy). W niniejszej rubryce
zamawiajàcy powinien podaç swoje wymogi odnoszàce si´ do kategorii ˝à-
danych zabezpieczeƒ. Zamawiajàcy powinien okreÊliç, czy ˝àda wniesienia
wadium i w jakiej wartoÊci. W przypadku zamawiajàcych sektorowych wy-
pe∏nienie niniejszej rubryki jest fakultatywne, poniewa˝, zgodnie z treÊcià
art. 138c ustawy Pzp, mogà oni odstàpiç od obowiàzku ˝àdania wadium
oraz zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy. JeÊli natomiast zama-
wiajàcy zamierza ˝àdaç wniesienia wadium, powinien wskazaç to w oma-
wianej rubryce i okreÊliç je zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Prawo do od-
stàpienia od obowiàzku ˝àdania wadium nie oznacza bowiem ca∏kowicie
dowolnego post´powania w zakresie ustalania wartoÊci i zasad przekazy-
wania wadium, a jedynie zmian´ charakteru tej czynnoÊci z obligatoryjnej
(w okreÊlonych przypadkach) na fakultatywnà. Zamawiajàcy mo˝e okre-
Êliç kwot´ wadium w granicach od 0,5% do 3% wartoÊci zamówienia. Nie
jest wystarczajàce podanie przelicznika – zamawiajàcy powinien w og∏o-
szeniu okreÊliç kwotowo wysokoÊç ˝àdanego wadium. W przypadku gdy
zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych lub udziela zamówie-
nia w cz´Êciach, powinien w niniejszym punkcie okreÊliç kwot´ wadium dla
ka˝dej cz´Êci z powo∏aniem jej numeru. Granice wysokoÊci wadium od
0,5% do 3% odnosiç si´ b´dà do wartoÊci takich cz´Êci zamówienia. Wy-
sokoÊç wadium dla danej cz´Êci zamówienia zamawiajàcy mo˝e równie˝
wskazaç w stosownym Za∏àczniku B.

Sporzàdzajàc og∏oszenie, zamawiajàcy powinien podaç równie˝ w tym
miejscu informacje dotyczàce wysokoÊci ˝àdanego zabezpieczenia oraz
zasady jego wnoszenia. Wykonawca samodzielnie wybiera form´ zabezpie-
czenia, jednak zamawiajàcy w og∏oszeniu powinien sprecyzowaç, czy wyra-
˝a zgod´ na formy zabezpieczenia okreÊlone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp
i podaç numer rachunku bankowego. 
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Wskazujàc wysokoÊç zabezpieczenia zamawiajàcy powinien mieç na wzgl´-
dzie przepisy art. 150 ustawy Pzp. Szerzej temat wadium i zabezpieczenia
omówiono w rozdziale dotyczàcym formularza 2-PL, pkt III. 1.1).

III. 1.2) G∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci i/lub odniesienie do odpo-
wiednich przepisów je regulujàcych. Zamawiajàcy powinien w tym miejscu
okreÊliç g∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci za wykonanie zamówie-
nia. Nale˝y podaç tutaj informacj´, czy ca∏oÊç lub cz´Êç zamówienia jest fi-
nansowana ze Êrodków innych ni˝ w∏asne. Zamawiajàcy powinien równie˝
pami´taç o uwzgl´dnieniu treÊci postanowieƒ ustawy o terminach zap∏aty
w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1223,
z póên. zm.). Szerzej na ten temat por. rozdzia∏ dotyczàcy formularza 2-PL,
pkt III. 1.2).

III. 1.3) Forma prawna, jakà musi przyjàç grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie (je˝eli dotyczy). Artyku∏ 23 ustawy Pzp zezwala wyko-
nawcom na wspólne ubieganie si´ o udzielenie zamówienia. Zamawiajàcy
nie mo˝e za˝àdaç, by wykonawcy wyst´pujàcy w grupie przyj´li na czas
trwania post´powania o udzielenie zamówienia okreÊlonà form´ prawnà.
Przepis art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje jedynie, i˝ wykonawcy sà obowià-
zani do ustanowienia pe∏nomocnika do reprezentowania ich w post´powa-
niu i ewentualnie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szerzej na ten temat w rozdziale dotyczàcym formularza 2-PL, pkt III. 1.3).

III. 1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia
(je˝eli dotyczy). Przedmiotowy punkt formularza powinien zostaç wype∏-
niony przez zamawiajàcych, którzy przewidujà szczególne warunki realiza-
cji zamówienia. Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, i˝ w tej cz´Êci og∏oszenia
zamawiajàcy nie wskazuje kryteriów kwalifikacji wykonawców czy kryte-
riów oceny ofert, ale tylko takie warunki realizacji zamówienia, które mu-
szà byç zaakceptowane przez ka˝dego oferenta – potencjalnà stron´ umo-
wy, a sposób ich spe∏nienia jest okreÊlony przez samego zamawiajàcego
i nie stanowi podstawy oceny wykonawców. W niniejszym punkcie zama-
wiajàcy nie wskazuje równie˝ warunków realizacji zamówienia, które
wynikajà z obowiàzujàcych przepisów prawa polskiego i nie ma potrzeby
ich przepisywania do og∏oszenia. 
W omawianej rubryce zamawiajàcy powinien umieÊciç wszystkie istotne,
z punktu widzenia wykonawcy, warunki realizacji zamówienia. Nale˝y
pami´taç, ˝e nie mogà byç one sformu∏owane w sposób dowolny, lecz
powinny byç zwiàzane bezpoÊrednio z przedmiotem zamówienia. Zama-
wiajàcy winien wype∏niç niniejszy punkt zw∏aszcza w przypadku udzielania
nietypowego, skomplikowanego zamówienia, z którym mogà wiàzaç si´
szczególne obowiàzki wykonawcy.
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III. 2) Warunki udzia∏u. W omawianej cz´Êci formularza zamawiajàcy jest obo-
wiàzany podaç do wiadomoÊci wykonawców warunki udzia∏u w organizowa-
nym post´powaniu, warunki dotyczàce sytuacji podmiotowej wykonawców,
w tym warunki dotyczàce oceny zdolnoÊci ekonomicznej i finansowej, zdolno-
Êci technicznej oraz wskazaç, czy udzielane zamówienie nale˝y do kategorii za-
strze˝onych. Zamawiajàcy powinien pami´taç, ˝e stawiane w niniejszej cz´Êci
warunki udzia∏u w post´powaniu muszà byç takie same dla wszystkich wyko-
nawców, bezpoÊrednio zwiàzane z przedmiotem zamówienia i nie mogà utrud-
niaç uczciwej konkurencji.

Zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ sektorowych mogà kierowaç si´ nieco in-
nymi zasadami dotyczàcymi post´powania na etapie kwalifikacji wykonawców.
Szczegó∏owe przepisy zosta∏y zawarte w art. 138c ustawy Pzp. Zamawiajàcy
mogà zobowiàzaç wykonawców do zachowania poufnego charakteru informa-
cji przekazywanych im w toku post´powania o udzielenie zamówienia. Ponad-
to, zamawiajàcy sektorowi majà szersze uprawnienia w zakresie ˝àdania od
wykonawców przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie wa-
runków udzia∏u w post´powaniu, je˝eli jest to niezb´dne do oceny spe∏nienia
tych warunków. Nie oznacza to jednak ca∏kowitej swobody w okreÊlaniu wy-
maganych dokumentów, poniewa˝ nieproporcjonalne i nieadekwatne ˝àdania
zamawiajàcego, opisane w formularzu og∏oszenia, mogà byç przedmiotem
protestu ze strony wykonawców. Uzasadniajàc swojà decyzj´, zamawiajàcy
b´dzie musia∏ wykazaç „niezb´dnoÊç” danego dokumentu dla prawid∏owoÊci
przeprowadzenia kwalifikacji wykonawców. 
Wprowadzone regulacje ustawy Pzp odzwierciedlajà cel implementowanych
przepisów dyrektywy 2004/17, która zezwala zamawiajàcym sektorowym na
znacznie swobodniejsze okreÊlanie kryteriów wyboru wykonawców. W przy-
padku stosowania dyrektywy sektorowej 2004/17, zamawiajàcy mogà w miar´
dowolnie – bez naruszania zasady równego traktowania wszystkich przedsi´-
biorców – okreÊliç dokumenty, których dostarczenia ˝àdajà, a do których
przedstawienia sà obowiàzane zainteresowane podmioty w celu wykazania, i˝
spe∏niajà przes∏anki do uznania ich zdolnoÊci do prawid∏owego wykonania
udzielonego zamówienia. Przy ca∏ej swobodzie pozostawionej zamawiajàcym,
dzia∏ajàcym w sektorach u˝ytecznoÊci publicznej, nie mogà oni jednak – doty-
czy to zarówno kwalifikacji koniecznej do wpisania przedsi´biorców na list´
prowadzonà przez zamawiajàcego w ramach systemu kwalifikacji, jak i oceny
wiarygodnoÊci i kondycji firm w ramach jednego z etapów post´powania – wy-
magaç od niektórych tylko osób spe∏nienia pewnych warunków o charakterze
administracyjnym, technicznym lub finansowym, których spe∏nienia nie wyma-
gajà od innych, ani te˝ ˝àdaç testów lub dowodów, które powielajà treÊç do-
st´pnych ju˝ obiektywnych dowodów.
Zamawiajàcy, wybierajàcy tryb przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏osze-
niem, w niniejszej cz´Êci formularza powinni równie˝ okreÊliç zasady dotyczàce
dalszego ograniczania liczby wykonawców, którzy spe∏niajà podstawowe kryteria
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kwalifikacji. Podstawà takiego dzia∏ania zamawiajàcego b´dzie obiektywna po-
trzeba zmniejszenia liczby kandydatów do takiego poziomu, który zapewni za-
chowanie równowagi pomi´dzy konkretnymi cechami prowadzonej procedury
a Êrodkami niezb´dnymi dla jej przeprowadzenia. Zamawiajàcy powinien pami´-
taç, ˝e selekcja mo˝e byç przeprowadzona w oparciu o kryteria kwalifikacji wyko-
nawców, majàce charakter obiektywnych, niedyskryminujàcych i dost´pnych
wszystkim zainteresowanym w omawianym formularzu og∏oszenia. Ograniczenie
liczby wykonawców polega na dokonywaniu selekcji wÊród przedsi´biorców
uznanych za wiarygodnych i zdolnych do realizacji umowy – czyli tych, którzy
pomyÊlnie przeszli podstawowy etap kwalifikacji. Zamawiajàcy mo˝e kierowaç
si´ przy tym kryteriami przewidzianymi dla kwalifikacji oferentów, podnoszàc
tylko „poprzeczk´” stawianych wykonawcom wymagaƒ. Z przepisów dyrektywy
2004/17 nie wynika jednak, by zamawiajàcy byli obowiàzani stosowaç zawsze
identyczne kryteria na etapie kwalifikacji i na etapie ograniczania liczby kandy-
datów, którym wyÊlà zaproszenia do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia. Najcz´Êciej zamawiajàcy stosujà te same kryteria, wybierajàc wykonaw-
ców, którzy spe∏niajà stawiane im wymogi w najwy˝szym stopniu, co wynika z cz´-
stego ∏àczenia tych dwóch faz post´powania. W ka˝dym wypadku zamawiajàcy
powinien w og∏oszeniu okreÊliç zasady, na których b´dzie dokonywa∏ sprawdze-
nia zdolnoÊci wykonawców do realizacji zamówienia oraz ogranicza∏ ich liczb´
w przypadku przetargu ograniczonego i negocjacji z og∏oszeniem.

III. 2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczàce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego. W tym punkcie formularza zama-
wiajàcy powinien wskazaç okolicznoÊci, które muszà byç wykazane przez
wykonawców spe∏niajàcych warunki formalne udzia∏u w post´powaniu
i warunki dotyczàce ich wiarygodnoÊci. Obok przedstawienia konkretnych
okolicznoÊci zamawiajàcy jest obowiàzany wskazaç ˝àdane dokumenty, za
pomocà których wykonawcy mogà udowodniç spe∏nienie stawianych im wa-
runków. Wykaz dokumentów, które mogà byç ˝àdane przez zamawiajà-
cych, znajduje si´ w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja
2006 r. (Dz. U. z 24 maja 2006 r., Nr 87, poz. 605). Zamawiajàcy udzielajà-
cy zamówieƒ sektorowych mogà wymagaç od wykonawców dodatkowo
innych dokumentów, jeÊli b´dzie to niezb´dne dla oceny spe∏nienia stawia-
nych warunków. Zamawiajàcy mo˝e ograniczyç swoje wymogi wobec wyko-
nawców do obowiàzku przedstawienia pisemnego oÊwiadczenia, i˝ spe∏nia
warunki udzia∏u w post´powaniu. 
W omawianej rubryce zamawiajàcy powinien umieÊciç przede wszystkim
˝àdane dokumenty dotyczàce statusu prawnego wykonawcy oraz jego zdol-
noÊci do prowadzenia dzia∏alnoÊci w obszarach regulowanych:
• aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru lub aktualne zaÊwiadczenie o wpi-

sie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wystawione nie wczeÊniej ni˝
szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u lub sk∏adania ofert,
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• koncesje, zezwolenia lub licencje, je˝eli w∏aÊciwe ustawy nak∏adajà obo-
wiàzek posiadania takich uprawnieƒ na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie obj´tym udzielanym zamówieniem; szerzej na ten temat
por. rozdzia∏ dotyczàcy og∏oszenia o zamówieniu 2-PL, pkt III. 2.1).

Nast´pnie zamawiajàcy winien wskazaç formalne warunki wykluczenia wy-
konawców, okreÊlone w art. 24 ustawy Pzp, oraz konkretne dokumenty po-
twierdzajàce wiarygodnoÊç wykonawców. Zamawiajàcy udzielajàcy zamó-
wieƒ sektorowych majà wi´kszà swobod´ przy okreÊlaniu podstaw wyklu-
czenia wykonawców. Zgodnie z treÊcià art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp mo-
gà oni odstàpiç od obowiàzku wykluczenia z post´powania wykonawców,
w stosunku do których zachodzà przes∏anki wykluczenia okreÊlone w art. 24
ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, je˝eli stosowne zastrze˝enie zosta∏o zamieszczone
w specyfikacji. Zamawiajàcy, którzy skorzystajà z takiego uprawnienia, nie
majà obowiàzku wykluczenia z post´powania:
• wykonawców, którzy w ciàgu ostatnich trzech lat przed wszcz´ciem po-

st´powania wyrzàdzili szkod´, niewykonujàc zamówienia lub wykonujàc
je nienale˝ycie, a szkoda nie zosta∏a dobrowolnie naprawiona do dnia
wszcz´cia post´powania,

• wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj´ lub których
upad∏oÊç og∏oszono,

• wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne lub zdrowotne.

W przypadku gdy zamawiajàcy nie korzystajà z uprawnienia wynikajàcego
z art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, mogà w tej cz´Êci formularza wskazaç
na obowiàzek przedstawienia przez wykonawców aktualnego zaÊwiadcze-
nia w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego, zaÊwiadczenia z w∏aÊci-
wego oddzia∏u ZUS lub KRUS potwierdzajàcego, ˝e wykonawca nie
zalega z op∏acaniem podatków, sk∏adek na ubezpieczenie, lub zaÊwiadcze-
nia o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roz∏o-
˝enia na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci. 

W dalszej cz´Êci przedmiotowej rubryki zamawiajàcy powinni wskazaç ko-
lejne podstawy wykluczenia dotyczàce prawomocnego skazania za prze-
st´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia,
przest´pstwo przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà,
przekupstwo, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej, przest´p-
stwo skarbowe, udzia∏ w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcym na
celu pope∏nianie przest´pstw lub przest´pstw skarbowych. OdnoÊnie do
wskazanej podstawy wykluczenia zamawiajàcy mogà ˝àdaç przed∏o˝enia
przez wykonawców aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
wystawionej nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu do
sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. 
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Zamawiajàcy powinien równie˝ podaç, w jakim zakresie wystarczajàce
jest samo oÊwiadczenie wykonawcy dotyczàce wybranej okolicznoÊci. JeÊli
uczestnikiem post´powania jest wykonawca, który ma siedzib´ lub miej-
sce zamieszkania poza terytorium Polski, sk∏ada on dokumenty wystawio-
ne w kraju, w którym ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania. Zamawiajà-
cy powinien pami´taç, ˝e w przypadku gdy w kraju pochodzenia wyko-
nawcy nie wydaje si´ ˝àdanych dokumentów, mogà byç one zastàpione
oÊwiadczeniem z∏o˝onym przez wykonawc´ przed notariuszem lub
w∏aÊciwym organem sàdowym, administracyjnym, samorzàdu zawodo-
wego czy gospodarczego. 
W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy wskazuje na warunki dotyczàce
wykonawcy, a nie zatrudnianego przez niego personelu czy osób lub pod-
miotów, którym zleca wykonanie cz´Êci zamówienia.
Zamawiajàcy powinien zwróciç uwag´, ˝e w przypadku gdy wykonawcy
wspólnie ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), to ka˝-
dy z nich powinien spe∏niç warunki okreÊlone w art. 24 ust. 1 pkt 1–9 usta-
wy Pzp (chyba ˝e zamawiajàcy korzysta z uprawnienia okreÊlonego
w art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – w takim przypadku ka˝dy z wykonaw-
ców powinien spe∏niç warunki z art. 24 ust. 1 pkt 4–9). Wszyscy cz∏onkowie
konsorcjum powinni z∏o˝yç ˝àdane przez zamawiajàcego dokumenty
potwierdzajàce spe∏nienie warunków formalnych – jeÊli chocia˝by jeden
z wykonawców nie spe∏nia∏ choçby jednego warunku, ca∏e konsorcjum musi
zostaç wykluczone z post´powania.

III. 2.2) ZdolnoÊç ekonomiczna i finansowa. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia za-
mawiajàcy powinien wskazaç warunki dotyczàce zdolnoÊci ekonomicznej
i finansowej wykonawcy oraz rodzaj ˝àdanych dokumentów majàcych po-
twierdziç wymogi stawiane przez organizatora post´powania o udzielenie
zamówienia. Ustalajàc kryteria kwalifikacji w zakresie zdolnoÊci finanso-
wej, zamawiajàcy powinien mieç na wzgl´dzie, ˝e majà one na celu
ustalenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy zapewniajàcej
wykonanie zamówienia. Konkretyzujàc warunki, zamawiajàcy musi mieç
uzasadnienie dla ka˝dego z nich i wykazaç, ˝e nie narusza uczciwej konku-
rencji. Zamawiajàcy najcz´Êciej stawiajà warunki dotyczàce minimalnego
poziomu osiàganego przychodu (obrotu), minimalnej zdolnoÊci kredytowej
czy okreÊlonej wysokoÊci zawartego ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci
cywilnej z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. wskazuje, ˝e
zamawiajàcy w celu ustalenia kondycji finansowej wykonawców mo˝e
˝àdaç nast´pujàcych dokumentów: 
• sprawozdania finansowego albo jego cz´Êci, a je˝eli podmiot podlega

obowiàzkowi badania przez bieg∏ego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowoÊci, równie˝ z opinià o badanym sprawozdaniu, natomiast
w przypadku wykonawców niezobowiàzanych do sporzàdzania sprawoz-
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dania finansowego, innych dokumentów okreÊlajàcych obroty oraz zobo-
wiàzania i nale˝noÊci – za okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie trzy lata obroto-
we, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – za ten okres;

• informacji banku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzajàcej wysokoÊç po-
siadanych Êrodków finansowych lub zdolnoÊç kredytowà wykonawcy,
wystawionej nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert;

• polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajàcego, ˝e
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wszystkich przedstawionych powy˝ej dokumen-
tów, jednego z nich lub jeszcze innych dodatkowych – ka˝dorazowo podj´-
ta decyzja musi byç uzasadniona potrzebà ustalenia zdolnoÊci ekonomicz-
nej wykonawców. 
Na temat ∏àcznej oceny warunków merytorycznych spe∏nianych przez wy-
konawców ubiegajàcych si´ wspólnie o udzielenie zamówienia por. rozdzia∏
dotyczàcy og∏oszenia o zamówieniu pkt III. 2.2).

III. 2.3) ZdolnoÊç techniczna. Zgodnie z treÊcià art. 22 ustawy Pzp zamawiajà-
cy ma prawo sprawdziç, czy wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie im zamó-
wienia posiadajà niezb´dnà wiedz´, doÊwiadczenie oraz dysponujà poten-
cja∏em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W ni-
niejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy sektorowy powinien wskazaç zatem
kryteria oceny zdolnoÊci technicznej, podajàc jednoczeÊnie dokumenty,
których przedstawienia b´dzie ˝àda∏ od wykonawców. OkreÊlenie warun-
ków musi byç na tyle precyzyjne i jednoznaczne, by ka˝dy wykonawca móg∏
zorientowaç si´ w mo˝liwoÊci uczestnictwa w danym post´powaniu. 
Zamawiajàcy powinni zwróciç uwag´, zw∏aszcza przy wskazywaniu w∏aÊci-
wych dokumentów, ˝e wykonawca nie musi posiadaç czy te˝ byç w∏aÊcicie-
lem okreÊlonych maszyn lub urzàdzeƒ – przepis art. 22 ustawy Pzp wyraênie
podkreÊla, ˝e chodzi tutaj o „dysponowanie” potencja∏em technicznym.
Zmiana ta zosta∏a wprowadzona w zwiàzku z implementacjà przepisu
art. 48 dyrektywy 2004/18 i dostosowuje prawo polskie do prawa wspólno-
towego, które stanowczo stwierdza, i˝ ka˝dy z wykonawców mo˝e powo∏y-
waç si´ na potencja∏ techniczny innych podmiotów, niezale˝nie od charak-
teru prawnego ∏àczàcych go z nimi powiàzaƒ. Powinien on jednak wykazaç,
˝e b´dzie dysponowa∏ zasobami niezb´dnymi do realizacji zamówienia,
np. przedstawiajàc w tym celu zobowiàzanie podmiotów, na które si´ po-
wo∏uje, do oddania mu do dyspozycji niezb´dnych zasobów. 
Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. wskazuje, ˝e
w celu ustalenia potencja∏u technicznego wykonawców zamawiajàcy mo˝e
od nich ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów: 
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• wykazu wykonanych w okresie nie d∏u˝szym ni˝ ostatnie pi´ç lat robót
budowlanych, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy –
w tym okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià robotom
budowlanym stanowiàcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich war-
toÊci oraz daty i miejsca wykonania oraz za∏àczeniem dokumentów po-
twierdzajàcych, ˝e roboty te zosta∏y wykonane nale˝ycie;

• wykazu wykonanych, a w przypadku Êwiadczeƒ okresowych lub ciàg∏ych
równie˝ wykonywanych, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ ostatnie trzy lata,
dostaw lub us∏ug, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy –
w tym okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià dostawom
lub us∏ugom stanowiàcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich war-
toÊci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz za∏àczenia doku-
mentów potwierdzajàcych, ˝e te dostawy lub us∏ugi zosta∏y wykonane
nale˝ycie; 

• wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ, ja-
kimi dysponuje wykonawca;

• informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników oraz
liczebnoÊci personelu kierowniczego, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ ostat-
nie trzy lata, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest
krótszy – w tym okresie, je˝eli przedmiotem zamówienia sà roboty bu-
dowlane lub us∏ugi;

• wykazu osób i podmiotów, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu za-
mówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i wykszta∏cenia niezb´dnych do wykonania zamówienia, a tak˝e zakresu
wykonywanych przez nich czynnoÊci;

• stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu za-
mówienia, posiadajà wymagane uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà
obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ.

Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wszystkich przedstawionych powy˝ej dokumen-
tów lub innych, dodatkowych. Ka˝dorazowo podj´ta decyzja musi byç
uzasadniona koniecznoÊcià dokonania oceny spe∏nienia warunku posta-
wionego w zakresie zdolnoÊci ekonomicznej wykonawców. 
Na temat ∏àcznej oceny warunków merytorycznych spe∏nianych przez
wykonawców ubiegajàcych si´ wspólnie o udzielenie zamówienia por. roz-
dzia∏ dotyczàcy og∏oszenia o zamówieniu pkt III. 2.3).

III. 2.4) Zamówienia zastrze˝one (je˝eli dotyczy). Przepisy prawa polskiego nie
przewidujà mo˝liwoÊci zastrze˝enia zamówienia dla zak∏adów pracy chro-
nionej. Omawiana rubryka odpowiada treÊci art. 19 dyrektywy 2004/18,
który stanowi, i˝ paƒstwa cz∏onkowskie mogà zastrzec prawo udzia∏u
w procedurach udzielania zamówieƒ publicznych zak∏adom pracy chronio-
nej lub przewidzieç mo˝liwoÊç realizacji takich zamówieƒ w ramach pro-
gramów pracy chronionej, w których wi´kszoÊç zaanga˝owanych pracowni-
ków stanowià osoby niepe∏nosprawne, które ze wzgl´du na charakter lub
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stopieƒ swojej niepe∏nosprawnoÊci nie mogà wykonywaç swojej pracy
w normalnych warunkach. Og∏oszenie o zamówieniu powinno zawieraç od-
niesienie do wskazanego przepisu. W zwiàzku z tym, ˝e polski ustawodaw-
ca nie przewidzia∏ takiej mo˝liwoÊci, zamawiajàcy ka˝dorazowo powinien
zaznaczyç kwadrat przy s∏owie „nie”.

III. 3) Specyficzne warunki dotyczàce zamówieƒ na us∏ugi. Wskazanà cz´Êç for-
mularza zamawiajàcy wype∏nia w przypadku udzielania zamówienia na us∏ugi,
które mogà byç Êwiadczone jedynie przez osoby posiadajàce stosowne upraw-
nienia lub kwalifikacje. W takim przypadku zamawiajàcy oznacza kwadrat
przy s∏owie „tak” i podaje w rubryce III. 3.1) odniesienie do stosownych aktów
prawnych okreÊlajàcych warunki wykonywania zawodu oraz Êwiadczenia
us∏ug, jak równie˝ wskazuje wymagane zaÊwiadczenia, dyplomy lub inne doku-
menty potwierdzajàce nabyte uprawnienia. Wykonawcy bioràcy udzia∏
w post´powaniu powinni w takim przypadku do∏àczyç wymagane dokumenty
odnoÊnie do osoby lub osób, które b´dà realizowa∏y us∏ugi zastrze˝one dla
okreÊlonego zawodu: radcy prawnego, adwokata, architekta, in˝yniera budow-
lanego, farmaceuty itp. 

III. 3.1) Zastrze˝enie Êwiadczenia us∏ugi dla okreÊlonego zawodu. W przy-
padku gdy us∏uga, b´dàca przedmiotem zamówienia mo˝e zostaç zrealizo-
wana jedynie przez przedstawiciela okreÊlonego zawodu, zamawiajàcy po-
winien wskazaç w niniejszej cz´Êci zamówienia odpowiednie przepisy usta-
wy, rozporzàdzenia lub innego aktu administracyjnego. 

III. 3.2) Nazwiska i kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wyko-
nanie us∏ugi. 
Zamawiajàcy powinien okreÊliç w niniejszym punkcie og∏oszenia, czy ˝àda
od wykonawców przedstawienia nazwisk osób odpowiedzialnych za wyko-
nanie us∏ugi. Mimo i˝ formularz odnosi si´ jedynie do obowiàzku osób
prawnych, to nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e zamawiajàcy mo˝e zobowiàzaç rów-
nie˝ innych wykonawców, nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, do wska-
zania takich osób. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj´ us∏ugi nie
muszà byç tylko pracownicy wykonawcy, mogà to byç równie˝ osoby, z któ-
rymi zawarto umow´ o charakterze cywilnoprawnym lub podwykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1.1) Rodzaj procedury. W niniejszym punkcie formularza zamawiajàcy po-
winien zaznaczyç rodzaj wybranej procedury udzielenia zamówienia po-
przez zakreÊlenie odpowiedniego kwadratu przy nazwie trybu. OkreÊlenia
trybów udzielania zamówieƒ publicznych zosta∏y zaczerpni´te z postano-
wieƒ dyrektywy 2004/17 koordynujàcej procedury udzielania zamówieƒ pu-
blicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug
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pocztowych. Odpowiednikiem procedury otwartej b´dzie przetarg nieogra-
niczony, regulowany przez przepisy art. 39–46 ustawy Pzp. Odpowiedni-
kiem procedury ograniczonej jest przetarg ograniczony, zdefiniowany
w art. 47 ustawy Pzp, a procedury negocjacyjnej – negocjacje z og∏osze-
niem, zdefiniowane w art. 54 ustawy Pzp. Zgodnie z treÊcià art. 134
ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiajàcy udzielajàcy zamówienia sektorowego lub
umowy ramowej obejmujàcej takie zamówienia mogà w sposób dowolny
wybraç rodzaj stosowanej procedury: przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony lub negocjacje z og∏oszeniem. Zamawiajàcy sektorowi nie mu-
szà przestrzegaç ograniczeƒ dotyczàcych mo˝liwoÊci stosowania procedury
negocjacji z og∏oszeniem i ka˝dorazowo mogà skorzystaç z takiego trybu
przy udzielaniu zamówieƒ sektorowych. 
Omawiana rubryka nie odnosi si´ natomiast do procedury dialogu konku-
rencyjnego – przepisy dyrektywy 2004/17 nie przewidujà bowiem mo˝liwo-
Êci korzystania przez zamawiajàcych sektorowych z tego trybu. Dialog kon-
kurencyjny zosta∏ przyj´ty jedynie dla zamawiajàcych publicznych (organy
administracji, podmioty prawa publicznego), którzy nie mogà w sposób do-
wolny korzystaç z procedury negocjacji, a tryb taki mogà wybraç jedynie po
spe∏nieniu przes∏anek ustalonych w dyrektywie 200/18 i w polskiej ustawie
Pzp. Ustawodawca wspólnotowy przyjà∏, ˝e skoro zamawiajàcy sektorowi
mogà w sposób dowolny, wtedy gdy jest to korzystne, wybraç tryb negocja-
cji z og∏oszeniem, to nie ma potrzeby „wyposa˝aç” ich w nowy rodzaj pro-
cedury pozwalajàcej na prowadzenie dialogu czy negocjacji z wykonawca-
mi. Cele dialogu konkurencyjnego mogà byç osiàgni´te przez zamawiajà-
cych w ramach procedury negocjacji. 

Polska ustawa w art. 134 wspomina o nast´pujàcych trybach udzielania
zamówieƒ publicznych: przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje
z og∏oszeniem, negocjacje bez og∏oszenia i zamówienia z wolnej r´ki. Wy-
nika z tego, i˝ zamawiajàcy sektorowi nie mogà korzystaç z trybu dialogu
konkurencyjnego. Jednak treÊç art. 135 ust. 3 dotyczàca okresowych og∏o-
szeƒ stanowi, ˝e nie sà one obowiàzkowe m.in. dla zamówieƒ udzielanych
w innych trybach ni˝ przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje
z og∏oszeniem lub dialog konkurencyjny, co mo˝e wprowadzaç w b∏àd i su-
gerowaç dost´pnoÊç tego trybu dla zamawiajàcych sektorowych. 
W przypadku wyboru procedury negocjacyjnej omawiana cz´Êç formularza
wymaga wskazania dodatkowo zakwalifikowanych kandydatów. Na gruncie
przepisów ustawy Pzp brak jest mo˝liwoÊci kwalifikacji oferentów jeszcze
przed og∏oszeniem o zamówieniu, dlatego te˝ zamawiajàcy ka˝dorazowo
powinni wskazaç kwadrat ze s∏owem „nie”. Polska ustawa nie przyj´∏a
wymienionych w art. 53 dyrektywy 2004/17 systemów kwalifikowania, które
umo˝liwiajà zamawiajàcym sektorowym prowadzenie w∏asnych list
zakwalifikowanych wykonawców.
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IV. 2) Kryteria udzielenia zamówienia. W przedmiotowej cz´Êci formularza zama-
wiajàcy powinien przedstawiç sposób wyboru oferty, kryteria wraz z przypisa-
nà im wagà oraz ewentualnie mo˝liwoÊç wykorzystania aukcji elektronicznej.

IV. 2.1) Kryteria udzielenia zamówienia. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zama-
wiajàcy winien wskazaç i opisaç kryteria udzielenia zamówienia. Zamawia-
jàcy mo˝e wybraç pomi´dzy kryterium „najni˝szej ceny” a kryterium „ofer-
ty najkorzystniejszej ekonomicznie”. Poj´cie „oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie” b´dzie na gruncie polskiej ustawy obejmowa∏o cen´ i inne
kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia (jakoÊç, funkcjonalnoÊç,
parametry techniczne itp.). Wybierajàc „ofert´ najkorzystniejszà ekono-
micznie”, zamawiajàcy wype∏nia tabel´ z okreÊleniem kryteriów i ich wagi.
Wype∏niajàc og∏oszenie, zamawiajàcy wymienia kryteria sk∏adajàce si´ na
ofert´ ekonomicznie najkorzystniejszà, a obok okreÊla ich wag´, chyba, ˝e
jest to niemo˝liwe z oczywistych przyczyn, wtedy zamawiajàcy po prostu
wymienia kryteria, poczàwszy od najwa˝niejszego do najmniej wa˝nego.
Szerzej na ten temat por. rozdzia∏ dotyczàcy formularza 2-PL pkt IV. 2.1).

IV. 2.2) Wykorzystana b´dzie aukcja elektroniczna. Znowelizowana ustawa
Pzp, implementujàc postanowienia dyrektywy 2004/17, wprowadza nowy
sposób dokonywania oceny ofert podczas jednoetapowej aukcji elektro-
nicznej. Tak pojmowana aukcja stanowi jedynie etap post´powania o udzie-
lenie zamówienia i polega na wyborze oferty najkorzystniejszej, w odró˝-
nieniu od odr´bnego trybu udzielania zamówieƒ publicznych, jakim jest
zdefiniowana w art. 74 ustawy Pzp licytacja elektroniczna.
Je˝eli zamawiajàcy przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej, powi-
nien to wskazaç w niniejszej cz´Êci og∏oszenia i podaç dodatkowe informa-
cje, które umo˝liwià wykonawcom zapoznanie si´ z zasadami prowadzenia
post´powania z zastosowaniem aukcji. 
Aukcja elektroniczna mo˝e byç zastosowana w post´powaniu prowadzo-
nym w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji
z og∏oszeniem. JeÊli zamawiajàcy nie wska˝e w og∏oszeniu zamiaru
przeprowadzenia aukcji elektronicznej, to nie mo˝e w dalszym toku post´-
powania podejmowaç decyzji o takim sposobie wyboru oferty najkorzyst-
niejszej. Szerzej na temat aukcji elektronicznej por. rozdzia∏ dotyczàcy
formularza 2-PL pkt IV. 2.2).

IV. 3) Informacje administracyjne. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy
podaje informacje s∏u˝àce sprawnemu przeprowadzeniu post´powania
o udzielenie zamówienia: numer sprawy, wczeÊniejsze publikacje, terminy
i warunki otwarcia ofert, terminy ich sk∏adania i wysy∏ania zaproszeƒ.

IV. 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj´ zamawiajàcà
(je˝eli dotyczy). Podanie numeru referencyjnego sprawy jest fakultatywne,
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ale w znaczny sposób upraszcza i przyspiesza ca∏y tok post´powania,
zw∏aszcza gdy zamawiajàcy w tym samym czasie prowadzi kilka lub kilka-
naÊcie ró˝nych przetargów.

IV. 3.2) Poprzednie publikacje dotyczàce tego samego zamówienia. W tym miej-
scu zamawiajàcy powinien poinformowaç, czy publikowa∏ ju˝ og∏oszenia do-
tyczàce tego samego zamówienia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej. JeÊli zamawiajàcy opublikowa∏ jakiekolwiek og∏oszenie dotyczàce
udzielanego zamówienia, to powinien zaznaczyç kwadrat przy s∏owie „tak”.
Nast´pnie, jeÊli takie publikacje mia∏y miejsce, powinien zaznaczyç, czy by∏o
to okresowe og∏oszenie informacyjne czy og∏oszenie o profilu nabywcy, po-
dajàc numer og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz da-
t´, w jakiej si´ ukaza∏o. Zamawiajàcy powinien zwróciç uwag´, i˝ chodzi tu-
taj o og∏oszenie o profilu nabywcy przesy∏ane do UOPWE w sytuacji, gdy
okresowe og∏oszenie informacyjne b´dzie umieszczane w profilu nabywcy
(wyodr´bnionej stronie internetowej zamawiajàcego). Zamawiajàcy zazna-
cza równie˝, czy publikowa∏ jeszcze inne og∏oszenia, np. og∏oszenie o zamó-
wieniu, które nie zosta∏o udzielone, poniewa˝ przetarg zosta∏ uniewa˝niony,
a zamawiajàcy ponownie wybra∏ tryb z obowiàzkiem og∏aszania. Zamawia-
jàcy mo˝e tutaj podaç równie˝ dat´ publikacji og∏oszenia o umowie ramowej,
jeÊli wybiera nieobowiàzkowà publikacj´ w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej og∏oszenia o zamówieniu obj´tym takà umowà. 
W przypadku, gdy okresowe og∏oszenie o planowanych zamówieniach za-
wiera∏o zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie sektorowe, to zamawia-
jàcy, jeÊli nie odst´puje od publikacji og∏oszenia o zamówieniu w trybie
art. 135 ust. 5 ustawy Pzp, powinien w niniejszej rubryce podaç te˝ dat´
publikacji takiego og∏oszenia. 
Ta cz´Êç og∏oszenia obejmuje jedynie te publikacje, które dotyczà konkret-
nie tego samego zamówienia, obj´tego wype∏nianym formularzem. Zama-
wiajàcy nie podajà tutaj informacji o og∏oszeniach dotyczàcych udzielenia
cz´Êci zamówienia. 
Podanie poprzednich publikacji jest istotne dla wykonawców, którzy
mogà sprawdziç, czy zamawiajàcy w sposób prawid∏owy ustali∏ termin
sk∏adania ofert.

IV. 3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjàt-
kiem dynamicznego systemu zakupów). W tej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy
podaje informacje dotyczàce warunków uzyskania specyfikacji technicznej
lub dokumentu opisowego. W przypadku prawa polskiego ustawodawca
nie przewidzia∏ mo˝liwoÊci ubiegania si´ o inne dokumenty dodatkowe.
Zamawiajàcy podajà termin i godzin´ sk∏adania wniosków dotyczàcych
uzyskania dokumentów lub dost´pu do nich – zasadniczo powinien byç to
ostateczny termin sk∏adania ofert. Szerzej opisano ten temat w rozdziale
dotyczàcym formularza 2-PL pkt IV. 3.3).
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IV. 3.4) Termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu. W niniejszym punkcie zamawiajàcy powinien okreÊliç dok∏ad-
ny termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu, majàc przy tym na wzgl´dzie w∏aÊciwe przepisy ustawy Pzp, uza-
le˝niajàce zasady ustalania terminów od wartoÊci przedmiotu zamówienia.
Ka˝dorazowo zamawiajàcy powinien uwzgl´dniç czas niezb´dny do przygo-
towania oferty lub wniosku i z∏o˝enia wymaganych dokumentów. W przy-
padku stosowania przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem
zamawiajàcy okreÊlajà w og∏oszeniu jedynie termin sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do post´powania.
W przypadku gdy zamawiajàcy sektorowy stosuje przetarg nieograniczony,
powinien okreÊliç termin sk∏adania ofert na zasadach ogólnych, przewi-
dzianych dla zamówieƒ publicznych:
• minimalnie 45 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu

Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elektro-
nicznà zgodnie z formà i procedurami wskazanymi na stronie interneto-
wej okreÊlonej w dyrektywie 2004/18 (www.simap.europa.eu);

• minimalnie 52 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób
ni˝ drogà elektronicznà (faksem, pocztà);

• minimalnie 36 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elek-
tronicznà lub w inny sposób, jeÊli informacja o zamówieniu zosta∏a za-
warta w okresowym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym zamówieƒ
planowanych 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.

Przepis art. 43 ust. 4 ustawy Pzp upowa˝nia zamawiajàcych do skrócenia
minimalnych terminów 45, 52 lub 36 dni jeszcze o dodatkowe pi´ç dni. 

W przypadku gdy zamawiajàcy stosuje przetarg ograniczony lub negocjacje
z og∏oszeniem, powinien w nast´pujàcy sposób okreÊliç terminy sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu:
• minimalnie 15 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu

Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elek-
tronicznà zgodnie z formà i procedurami wskazanymi na stronie
www.simap.eu.int;

• minimalnie 22 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elektro-
nicznà lub faksem; 

• minimalnie 37 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób.
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IV. 3.5) J´zyk(i), w których mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski o dopuszcze-
nie do udzia∏u w post´powaniu. W omawianej cz´Êci og∏oszenia zamawia-
jàcy powinien zakreÊliç kwadrat przy okreÊleniu „PL”, wskazujàc na j´zyk
polski jako w∏aÊciwy dla sporzàdzania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u. Przepis art. 9 ust. 3 ustawy Pzp przewiduje, i˝ w szczególnie
uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na z∏o˝enie
wniosku lub oferty równie˝ w jednym z j´zyków powszechnie u˝ywanych
w handlu mi´dzynarodowym lub w j´zyku kraju, w którym zamówienie jest
udzielane. 

IV. 3.6) Minimalny okres, w którym oferent b´dzie zwiàzany ofertà (procedura
otwarta). W przypadku gdy zamawiajàcy udziela zamówienia w drodze
przetargu nieograniczonego powinien w niniejszej cz´Êci zamówienia okre-
Êliç minimalny termin zwiàzania ofertà. Zamawiajàcy mo˝e ustaliç okres
zwiàzania wykonawcy ofertà poprzez odniesienie do maksymalnych
terminów przewidzianych w art. 85 ustawy Pzp. Zamawiajàcy wskazuje
konkretnà dat´ lub okreÊla termin w dniach – zawsze liczàc od ostatniego
dnia sk∏adania ofert. JeÊli zatem wykonawca z∏o˝y ofert´ jeszcze przed
koƒcowym terminem przewidzianym przez zamawiajàcego, to bieg okresu
zwiàzania ofertà i tak zaczyna si´ od momentu up∏ywu ostatecznego ter-
minu do sk∏adania ofert. Szerzej na ten temat por. rozdzia∏ dotyczàcy
formularza 2-PL pkt IV. 3.7).

IV. 3.7) Warunki otwarcia ofert. Zgodnie z treÊcià art. 86 ustawy Pzp otwarcie
ofert jest jawne i nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie terminu ich sk∏adania,
z tym ˝e dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert, jest dniem ich
otwarcia. Oznacza to, ˝e termin sk∏adania ofert i termin ich otwarcia po-
winny byç okreÊlone tà samà datà (ró˝niç si´ b´dà jedynie godzinà).
W og∏oszeniu o zamówieniu zamawiajàcy podaje termin otwarcia ofert je-
dynie w przypadku stosowania przetargu nieograniczonego. 
Polska ustawa Pzp przewiduje pe∏nà jawnoÊç czynnoÊci otwarcia ofert, dla-
tego te˝ zamawiajàcy powinien zakreÊliç kwadrat przy s∏owie „nie” w od-
niesieniu do obowiàzku wskazania osób upowa˝nionych do obecnoÊci pod-
czas otwarcia ofert. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Jest to zamówienie o charakterze powtarzajàcym si´ (je˝eli dotyczy). W ni-
niejszej rubryce zamawiajàcy powinien wskazaç, czy udzielane zamówienie ma
charakter powtarzajàcego si´. Ta cz´Êç og∏oszenia b´dzie wype∏niana w przy-
padku udzielania zamówieƒ na dostawy lub us∏ugi, poniewa˝ w przypadku ro-
bót budowlanych nie mo˝e byç mowy o zamówieniach powtarzajàcych si´. Gdy
zamawiajàcy udziela zamówienia powtarzajàcego si´, powinien w niniejszym
punkcie wskazaç przewidywany czas publikacji kolejnych og∏oszeƒ.
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VI. 2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Êrodków wspól-
notowych. W omawianej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy winien wskazaç, czy
zamówienie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze Êrodków wspól-
notowych. JeÊli zamawiajàcy udziela zamówienia finansowanego z takich Êrod-
ków, to powinien podaç informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´ programu
oraz nazw´ i adres instytucji przekazujàcej Êrodki unijne.

VI. 3) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). W tym miejscu zamawiajàcy poda-
je informacje, na które nie by∏o miejsca w pozosta∏ych rubrykach, a które sà
istotne z punktu widzenia zamawiajàcego lub wykonawców i które winny
byç podane do informacji wszystkich uczestników post´powania o udzie-
lenie zamówienia. 
Tutaj np. powinna si´ znaleêç informacja o wybranym przez zamawiajàcego –
na podstawie art. 27 ustawy Pzp – sposobie porozumiewania si´ z wykonaw-
cami w trakcie post´powania, zw∏aszcza je˝eli zamawiajàcy chce dopuÊciç
porozumiewanie si´ za pomocà faksu lub drogà elektronicznà.

VI. 4) Procedury odwo∏awcze. W ostatniej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy powi-
nien przekazaç informacje dotyczàce organów rozpoznajàcych Êrodki odwo-
∏awcze, terminów sk∏adania odwo∏aƒ oraz êród∏a, w których zainteresowani
mogà uzyskaç dodatkowe dane. 

VI. 4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo∏awcze. W niniejszej cz´Êci
formularza zamawiajàcy powinien wskazaç Prezesa Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych jako organ odpowiedzialny za procedury odwo∏awcze, za poÊred-
nictwem którego wnosi si´ odwo∏anie od rozstrzygni´ç protestów lub bra-
ku rozstrzygni´ç w terminie. Zamawiajàcy powinien podaç aktualny adres
Urz´du Zamówieƒ Publicznych znajdujàcy si´ na oficjalnej stronie
www.uzp.gov.pl. 

Oficjalna nazwa: Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych
Adres pocztowy: al. Szucha 2/4
MiejscowoÊç: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (je˝eli dotyczy). Przepisy
prawa polskiego umo˝liwiajà wykonawcom bioràcym udzia∏ w post´powa-
niach o udzielenie zamówienia sektorowego sk∏adanie wniosków o wsz-
cz´cie post´powania koncyliacyjnego przed rozjemcami akredytowanymi
przy Komisji Europejskiej za poÊrednictwem Prezesa UZP (art. 138d
ustawy Pzp). W zwiàzku z tym, ˝e rozjemcy wyznaczani sà na potrzeby
konkretnego post´powania koncyliacyjnego, nale˝y uznaç, ˝e nie jest
w praktyce mo˝liwe podanie w niniejszej rubryce konkretnych danych
adresowych dotyczàcych rozjemców.
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VI. 4.2) Sk∏adanie odwo∏aƒ. W przedmiotowej rubryce zamawiajàcy powinien
podaç dok∏adne informacje dotyczàce sposobów sk∏adania Êrodków odwo-
∏awczych. Mimo i˝ formularz wspomina o sk∏adaniu „odwo∏aƒ” – zamawia-
jàcy powinien krótko i precyzyjnie przedstawiç tak˝e zasady i terminy
wnoszenia protestów, poniewa˝ mo˝liwoÊç wniesienia odwo∏ania przez
zamawiajàcego warunkowana jest uprzednim wniesieniem protestu. 

Przyk∏adowy sposób wype∏nienia niniejszej rubryki:
Terminy wnoszenia protestów:
• siedem dni od dnia, w którym powzi´to lub mo˝na by∏o powziàç wiado-

moÊç o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ do wniesienia protestu;
• w przypadku protestów dotyczàcych treÊci og∏oszenia – 14 dni od dnia

publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej;
• w przypadku protestów dotyczàcych postanowieƒ specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, je˝eli post´powanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego – 14 dni od dnia zamieszczenia specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia (dalej: „specyfikacja”) na stronie
internetowej;

• w przypadku protestów dotyczàcych postanowieƒ specyfikacji, je˝eli
post´powanie jest prowadzone w trybie innym, ni˝ przetarg nieograni-
czony – siedem dni od dnia dor´czenia specyfikacji, jednak nie póêniej
ni˝ szeÊç dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

Terminy wnoszenia odwo∏aƒ:
Wykonawca wnosi odwo∏anie do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych
w terminie pi´ciu dni od dnia dor´czenia rozstrzygni´cia protestu lub up∏y-
wu terminu do rozstrzygni´cia protestu, jednoczeÊnie przekazujàc jego ko-
pi´ zamawiajàcemu.
Terminy wnoszenia skarg:
Na wyrok oraz postanowienie Zespo∏u Arbitrów koƒczàce post´powanie
odwo∏awcze wykonawcy przys∏uguje skarga do Sàdu Okr´gowego w∏aÊci-
wego dla siedziby zamawiajàcego. Skarg´ wnosi si´ za poÊrednictwem
Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w terminie siedmiu dni od dnia
dor´czenia orzeczenia Zespo∏u Arbitrów, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.

VI. 4.3) èród∏o, gdzie mo˝na uzyskaç informacje na temat sk∏adania odwo∏aƒ.
W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy mo˝e podaç adres i pozosta∏e dane
Biura Odwo∏aƒ Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Przyk∏adowy sposób
wype∏nienia niniejszej rybryki:
Oficjalna nazwa: Biuro Odwo∏aƒ Urz´du Zamówieƒ Publicznych
Adres pocztowy: ul. Bagatela 12
MiejscowoÊç: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska
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Fax: (0 22) 458 78 00, 458 78 03
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI. 5) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. Na koƒcu formularza zamawiajàcy
powinien podaç dat´ wys∏ania og∏oszenia o zamówieniu. Data wys∏ania
og∏oszenia jest istotna dla wykonawców, którzy mogà sprawdziç poprawnoÊç
ustalonych terminów sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu – minimalne terminy oblicza si´ w odniesieniu do daty
przekazania og∏oszenia. 

2.6. OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
– ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
STANDARDOWY FORMULARZ 6-PL

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJÑCY

Informacje podawane w pierwszej sekcji formularza og∏oszenia o udzieleniu
zamówienia dotyczà danych teleadresowych zamawiajàcego, rodzaju podmiotu za-
mawiajàcego oraz przedmiotu prowadzonej dzia∏alnoÊci. Informacje zawarte
w przedmiotowej sekcji og∏oszenia o udzieleniu zamówienia odpowiadajà zakresem
informacjom wpisywanym w formularzach okresowego og∏oszenia informacyjnego
oraz og∏oszenia o zamówieniu. Z uwagi na omówienie tej cz´Êci og∏oszenia w po-
przednich rozdzia∏ach informatora przechodzimy do kolejnej cz´Êci og∏oszenia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

TreÊç Sekcji II og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego odpowiada
zakresowi informacji podawanych w og∏oszeniu o udzieleniu zamówienia klasycz-
nego (standardowy formularz og∏oszenia 3-PL). W zwiàzku z powy˝szym instruk-
cje zawarte w rozdziale poÊwi´conym og∏oszeniu o udzieleniu zamówienia klasycz-
nego sà tak˝e aktualne dla og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego.

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia nie obejmuje informacji zawartych
w Sekcji III og∏oszeƒ. Sekcja III wst´pnego og∏oszenia informacyjnego oraz og∏o-
szenia o zamówieniu zawiera „informacje o charakterze prawnym, ekonomicz-
nym, finansowym i technicznym”, a wi´c informacje na temat warunków, które
muszà spe∏niaç przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o uzyskanie zamówienia. Og∏osze-
nie o udzieleniu zamówienia dotyczy koƒcowej fazy post´powania i w konsekwen-
cji nie zawiera informacji wa˝nych dla wykonawców w fazie poprzedzajàcej sk∏a-
danie ofert. Z tych powodów Sekcja III nie wyst´puje w og∏oszeniu o udzieleniu
zamówienia sektorowego.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Rodzaj procedury. W tym punkcie og∏oszenia o udzieleniu zamówienia
wskazuje si´ tryb, w ramach którego dokonywano wyboru najkorzystniejszej
oferty. Formularz og∏oszenia wskazuje cztery procedury, spoÊród których pod-
miot zamawiajàcy zaznacza w∏aÊciwà, tj. t´, w której prowadzono dane post´-
powanie.

IV. 1.1) Rodzaj procedury. Formularz og∏oszenia pos∏uguje si´ terminologià
wynikajàcà z dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 31 marca 2004 r. koordynujàcà procedury udzielania zamówieƒ przez
podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans-
portu i us∏ug pocztowych. Zaznaczyç nale˝y kwadrat przy jednej ze wskaza-
nych procedur:
• Procedura otwarta, której odpowiednikiem w ustawie Prawo zamówieƒ

publicznych jest przetarg nieograniczony,
• Procedura ograniczona, której odpowiednikiem w ustawie Prawo zamó-

wieƒ publicznych jest przetarg ograniczony,
• Procedura negocjacyjna z og∏oszeniem, której odpowiednikiem w usta-

wie Prawo zamówieƒ publicznych jest tryb negocjacji z og∏oszeniem,
• Procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia, której odpowiedni-

kiem przy zamówieniach sektorowych jest tryb zamówienia z wolnej r´ki.

Ograniczenie liczby mo˝liwych do zaznaczenia procedur wynika z liczby pro-
cedur, w których mogà byç udzielane zamówienia sektorowe. Zgodnie z art. 134
ustawy Pzp zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia sektorowego w trybie prze-
targu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z og∏oszeniem
(art. 134 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiajàcy mo˝e tak˝e korzystaç z trybu zamówie-
nia z wolnej r´ki (art. 134 ust. 6 ustawy Pzp).

Zaznaczenie w formularzu og∏oszenia kwadratu przy procedurze negocjacyjnej
bez uprzedniego og∏oszenia (wolna r´ka) wymaga wskazania uzasadnienia wyboru
przedmiotowej procedury. Uzasadnienie wyboru procedury prowadzonej w trybie
zamówienia z wolnej r´ki nast´puje poprzez wype∏nienie Za∏àcznika D do og∏o-
szenia o udzieleniu zamówienia. Wype∏nienie Za∏àcznika D polega na zaznaczeniu
odpowiedniego kwadratu przypisanego do przes∏anki zastosowania omawianego
trybu. Wymienione przes∏anki korespondujà z przes∏ankami zastosowania trybu
zamówienia z wolnej r´ki opisanymi w art. 134 ust. 6 ustawy Pzp.

IV. 2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV. 2.1) Kryteria udzielenia zamówienia. Obowiàzkowym elementem og∏osze-
nia o udzieleniu zamówienia jest równie˝ poinformowanie o kryteriach
oceny ofert znajdujàcych zastosowanie w trakcie procesu porównywania
z∏o˝onych ofert. Wskazane kryteria muszà odpowiadaç kryteriom opisa-
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nym w og∏oszeniu inicjujàcym post´powanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, jeÊli takie by∏o publikowane. Opisanie stosowanych kryteriów
oceny ofert nast´puje poprzez wskazanie, czy jedynym kryterium by∏a cena
ofert, czy te˝ ofertà najkorzystniejszà by∏a oferta najkorzystniejsza ekono-
micznie. W odró˝nieniu od formularza og∏oszenia o udzieleniu zamówie-
nia klasycznego standardowy formularz 6-PL nie wymaga podawania po-
szczególnych kryteriów oceny ofert wraz z przypisanymi wagami kryteriów.

IV. 2.2) Aukcja elektroniczna. Podobnie jak w przypadku og∏oszenia rozpoczy-
najàcego procedur´ udzielania zamówienia og∏oszenie o udzieleniu zamó-
wienia musi zawieraç informacj´ na temat wykorzystywania w procesie
kontraktowania aukcji elektronicznej. Wi´cej informacji na temat aukcji
elektronicznej zawiera rozdzia∏ dotyczàcy formularza 2-PL, pkt IV. 2.2).

IV. 3) Informacje administracyjne. Punkt og∏oszenia, w którego treÊci ujawnia si´
nadany przez zamawiajàcego numer prowadzonego post´powania, jak
równie˝ informacje dotyczàce poprzednich publikacji odnoszàcych si´ do
zamówienia, które obj´te jest og∏oszeniem o udzieleniu zamówienia.

IV. 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajàcy (je˝eli
dotyczy). Podanie numeru referencyjnego nadanego sprawie sprowadza si´
do podania numeru, pod którym w danej jednostce prowadzàcej post´powa-
nie zarejestrowano procedur´ udzielenia zamówienia. Wpisany w omawianej
rubryce numer musi odpowiadaç numerowi podanemu w og∏oszeniu o post´-
powaniu. Wype∏nienie omawianej rubryki jest konieczne tylko i wy∏àcznie
w sytuacji, gdy instytucja zamawiajàca nadaje kolejne numery prowadzonym
post´powaniom o udzielenie zamówienia publicznego.

IV. 3.2) Poprzednie publikacje dotyczàce tego samego zamówienia. ZakreÊle-
nie odpowiedzi twierdzàcej jest wymagane wówczas, gdy post´powanie,
którego dotyczy og∏oszenie o udzieleniu zamówienia, by∏o ju˝ publikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Zasady wype∏niania
przedmiotowego elementu og∏oszenia omówiono w rozdziale dotyczàcym
formularza 3-PL, pkt IV. 3.2).

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V. 1) Udzielenie zamówienia i jego wartoÊç
Sekcja V standardowego formularza 6-PL zawiera szczegó∏owe dane dotyczàce
m.in.: daty udzielenia zamówienia, nazwy wykonawcy, którego oferta uznana zo-
sta∏a za najkorzystniejszà, ceny wybranej oferty oraz zakresu lub wartoÊci zamó-
wienia, które wykonawca b´dzie zleca∏ podwykonawcom. TreÊç poszczególnych
rubryk omawianej sekcji jest to˝sama z rubrykami Sekcji V og∏oszenia o udziele-
niu zamówienia (standardowy formularz 3-PL), które wyczerpujàco skomento-
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wano w rozdziale dotyczàcym formularza 3-PL, pkt V. W tym miejscu wskazuje-
my jedynie kilka ró˝niç wyst´pujàcych w formularzu og∏oszenia wype∏nianego
przez zamawiajàcych klasycznych i w formularzu og∏oszenia przeznaczonego dla
zamawiajàcych sektorowych. W standardowym formularzu 6-PL dla zamawiajà-
cych sektorowych wyst´puje dodatkowa rubryka zatytu∏owana „cena zap∏acona
za zakupy okazyjne” (je˝eli dotyczy). We wskazanym punkcie zamawiajàcy podaje
wy∏àcznie dane liczbowe dotyczàce wartoÊci wydatków netto za zakupy okazyjne
oraz wskazuje walut´, w której wyra˝ona jest wartoÊç zakupów. Ustawa Prawo
zamówieƒ publicznych nie wprowadza definicji zakupów okazyjnych, ale wydaje
si´, ˝e to poj´cie nale˝y uto˝samiaç z jednà z przes∏anek zastosowania trybu za-
mówienia z wolnej r´ki okreÊlonych w art. 134 ust. 6 pkt 2 Pzp. Zgodnie z przy-
wo∏anym artyku∏em zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r´ki przez zama-
wiajàcych sektorowych jest dopuszczalne, je˝eli w zwiàzku z trwajàcymi przez
bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznoÊciami mo˝liwe jest udzie-
lenie zamówienia po cenie znaczàco ni˝szej od cen rynkowych.

V. 2) Udzielenie zamówienia i jego wartoÊç – Informacje obowiàzkowe nieprze-
znaczone do publikacji
Formularz og∏oszenia przewiduje ponadto podanie przez zamawiajàcego in-
formacji, które, zgodnie z wyborem zamawiajàcego, mogà zostaç opublikowa-
ne bàdê nie zostanà opublikowane. Je˝eli wolà zamawiajàcego jest opubliko-
wanie wszystkich danych uj´tych w Sekcji V, wype∏nia pkt 1 przedmiotowej
sekcji. W sytuacji, gdy zamawiajàcy nie chce ujawniç wszystkich danych doty-
czàcych udzielonego zamówienia, wype∏nia pkt 2 Sekcji V. Informacje wpro-
wadzane w pkt 2 formularza og∏oszenia odpowiadajà zakresowi informacji nie-
przeznaczonych do publikacji, a okreÊlonych w Za∏àczniku XVI do dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynu-
jàcej procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych. Za∏àcznik
okreÊla zakres informacji, które nale˝y umieÊciç w og∏oszeniu o udzieleniu za-
mówienia. WÊród katalogu informacji zamieszczanych w og∏oszeniu o udziele-
niu zamówienia wyodr´bniono grup´ informacji, które pomimo zawarcia
w formularzu og∏oszenia nie sà przeznaczone do publikacji w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej. Jako informacje potencjalnie nieprzeznaczone do
publikacji zakwalifikowano nast´pujàce dane:
1. Liczba udzielonych zamówieƒ (je˝eli zamówienie zosta∏o podzielone mi´-

dzy kilku wykonawców).
2. WartoÊç ka˝dego udzielonego zamówienia.
3. Kraj pochodzenia produktu lub us∏ugi (ze Wspólnoty lub spoza Wspólnoty

i, w tym drugim przypadku, z podzia∏em na kraje trzecie).
4. Jakie kryterium udzielenia zamówienia zosta∏o zastosowane (oferta najko-

rzystniejsza ekonomicznie, najni˝sza cena).
5. Czy zamówienie zosta∏o udzielone oferentowi, który przedstawi∏ ofert´ wa-

riantowà na podstawie art. 36 ust. 1 Dyrektywy 2004/17.
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6. Czy jakiekolwiek oferty zosta∏y wykluczone, zgodnie z art. 57 dyrektywy
2004/17, z uwagi na to, ˝e zawiera∏y ra˝àco niskie ceny.

7. Data wys∏ania og∏oszenia przez podmiot zamawiajàcy.
8. W przypadku zamówieƒ majàcych za przedmiot us∏ugi wymienione w Za-

∏àczniku XVII B zgoda podmiotu zamawiajàcego na publikacj´ og∏oszenia
(art. 43 ust. 4 Dyrektywy 2004/17).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

Informacje uzupe∏niajàce wymagajàce upublicznienia w formularzu og∏osze-
nia o udzieleniu zamówienia sektorowego sà w znacznym stopniu zbie˝ne z dany-
mi zawartymi w analogicznej sekcji og∏oszenia o zamówieniu sektorowym.

VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Êrodków UE.
Zaznaczenie prawid∏owej odpowiedzi uzale˝nione jest od finansowania zamó-
wienia nie tylko ze Êrodków w∏asnych zamawiajàcego, ale równie˝ ze Êrodków
zewn´trznych otrzymywanych w ramach projektu bàdê programu, w który za-
anga˝owano Êrodki finansowe Unii Europejskiej. Zaznaczenie odpowiedzi
twierdzàcej skutkuje koniecznoÊcià wskazania projektów lub programów,
w ramach których realizowany b´dzie kontrakt. 

VI. 2) Informacje dodatkowe. W og∏oszeniu o udzieleniu zamówienia mo˝na tak-
˝e podaç dodatkowe informacje, które ze wzgl´du na uk∏ad formularza nie
mog∏y byç uwidocznione w pozosta∏ych sekcjach og∏oszenia.

VI. 3) Procedury odwo∏awcze. Przyk∏adowy sposób wype∏nienia poszczególnych
rubryk dotyczàcych procedur odwo∏awczych zosta∏ podany w instrukcji do for-
mularza 5-PL, pkt VI. 4).

VI. 4) Data wys∏ania og∏oszenia. Obowiàzkiem zamawiajàcego jest tak˝e podanie
daty wys∏ania og∏oszenia. Zgodnie z ustawà Pzp og∏oszenie o udzieleniu za-
mówienia przekazywane jest niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Obowiàzek przekazania og∏oszenia nie dotyczy
wszystkich post´powaƒ. Z publikacji og∏oszenia wy∏àczono zamówienia
publiczne udzielane na podstawie umowy ramowej. Kolejny wyjàtek dotyczy
zamówieƒ obj´tych dynamicznym systemem zakupów. W przypadku takich za-
mówieƒ zamawiajàcy jest uprawniony do przekazywania og∏oszenia o udzie-
leniu zamówienia raz na trzy miesiàce.

Formularz og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego nie zawiera
Za∏àcznika A wyst´pujàcego w formularzu okresowego og∏oszenia informa-
cyjnego, og∏oszenia o zamówieniu sektorowym oraz pozosta∏ych formula-
rzach przesy∏anych przed rozpocz´ciem post´powania. Nieuwzgl´dnienie Za-
∏àcznika A jako elementu og∏oszenia informujàcego o udzieleniu zamówienia
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jest w pe∏ni uzasadnione. Za∏àcznik A zawiera bowiem informacje na temat
punktów kontaktowych, w których mo˝na uzyskaç dodatkowe informacje na
temat wszczynanego post´powania, adresy, pod którymi mo˝na uzyskaç
dokumentacj´ dotyczàcà post´powania w sytuacji, gdy adres ten jest inny ni˝
adres siedziby organizatora post´powania, czy te˝ w koƒcu adres, pod który
nale˝y sk∏adaç oferty. Na ostatnim etapie procedury zawierania publicznego
kontraktu przedstawianie tego typu informacji jest bezcelowe i z tego powo-
du w formularzu og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego nie prze-
widziano Za∏àcznika A.

2.7. OG¸OSZENIE O SYSTEMIE KWALIFIKOWANIA
– ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
STANDARDOWY FORMULARZ 7-PL

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJÑCY

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. W niniejszym punkcie zamawiajàcy po-
daje swoje dane teleadresowe zawierajàce oficjalnà nazw´, adres pocztowy,
punkt kontaktowy oraz adresy internetowe. Oficjalna nazwa zamawiajàcego
musi uwzgl´dniaç form´ organizacyjnoprawnà, w jakiej funkcjonuje og∏aszajà-
cy. Wskazuje on ponadto punkt kontaktowy, imi´ i nazwisko osoby upowa˝-
nionej, jej bezpoÊredni numer telefonu, faksu oraz adres e-mail. W przedmio-
towym punkcie podaje tak˝e adresy stron internetowych zamawiajàcego. Sze-
rzej na temat informacji publikowanych w profilu nabywcy por. instrukcj´ do
formularza og∏oszenia o zamówieniu 2-PL, pkt I. 1).
Zamawiajàcy w Sekcji I og∏oszenia powinien równie˝ sprecyzowaç, czy po-
dany przez niego punkt kontaktowy b´dzie jedynym do komunikacji z wyko-
nawcami w trakcie prowadzenia systemu kwalifikowania. JeÊli zamawiajàcy
przewiduje, i˝ wi´cej informacji na temat systemu kwalifikowania mo˝na
uzyskaç pod innym adresem, powinien wype∏niç Za∏àcznik A. I. W Za∏àczni-
ku A. I. zamawiajàcy jest obowiàzany podaç oficjalnà nazw´ podmiotu udzie-
lajàcego informacji, adres, punkt kontaktowy oraz wskazaç osob´ upo-
wa˝nionà do kontaktów, numer telefonu, faksu, adres e-mail oraz adres
strony internetowej. 
Wype∏niajàc og∏oszenie, zamawiajàcy powinien równie˝ wskazaç adres, pod
którym zainteresowani wykonawcy mogà uzyskaç wi´cej dokumentów oraz ad-
res, pod który nale˝y przesy∏aç wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu i kandydatury. Je˝eli b´dzie to adres punktu kontaktowego z og∏osze-
nia, wystarczy zaznaczyç kwadracik oznaczony „jak podano wy˝ej dla punktu
kontaktowego”. W innej sytuacji zamawiajàcy powinni dodatkowo wype∏niç
Za∏àczniki A. II i A. III, podajàc nazw´ jednostki, adres, punkt kontaktowy,
numer telefonu, faksu, adres e-mail oraz adres strony internetowej. 
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I. 2) G∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci podmiotu zamawiajàcego.
W niniejszej rubryce zamawiajàcy okreÊla rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci
sektorowej. Wykonawca zamierzajàcy braç udzia∏ w systemie kwalifikowania
mo˝e si´ dowiedzieç, w którym sektorze gospodarki dzia∏a zamawiajàcy:
wodnym, energetyki, transportu czy us∏ug pocztowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT SYSTEMU KWALIFIKOWANIA

II. 1) Nazwa nadana systemowi kwalifikowania przez podmiot zamawiajàcy.
W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien wskazaç nazw´ nadanà syste-
mowi kwalifikowania. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e jeden zamawiajàcy b´dzie prowa-
dzi∏ kilka systemów, obejmujàcych ró˝ne przedmioty zamówienia – w celu u∏a-
twienia korespondencji i porozumiewania si´ z wykonawcami zamawiajàcy po-
winien nadaç nazwy prowadzonym systemom, tak by nie by∏o wàtpliwoÊci ani
omy∏ek zwiàzanych z zakwalifikowaniem przedsi´biorcy do danego systemu. 

II. 2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub Êwiadczenia us∏ug. Zamawiajàcy mo˝e wybraç w niniejszej rubry-
ce tylko jeden rodzaj zamówienia – roboty budowlane, dostawy lub us∏ugi –
który najlepiej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zaku-
pu. Wype∏niajàc formularz, zamawiajàcy powinien zaznaczyç rodzaj zamówie-
nia, zakreÊlajàc kwadrat przy s∏owach: roboty budowlane, us∏ugi lub dostawy.
Zamawiajàcy okreÊla równie˝ kategori´ us∏ug obj´tych systemem – mimo i˝
nie wynika to jednoznacznie z samego formularza, b´dzie to kategoria us∏ug
podana w Za∏àcznikach XVII A i XVII B do dyrektywy 2004/17. Zamawiajà-
cy wskazuje na rodzaj udzielanego zamówienia równie˝ w przypadku gdy ma
do czynienia z tzw. zamówieniem mieszanym. Szerzej na ten temat por.
instrukcj´ do formularza og∏oszenia o zamówieniu 2-PL, pkt II. 1.2).

Omawiana Sekcja II niniejszego formularza powinna byç wype∏niona tyle ra-
zy, ile jest to konieczne – zamawiajàcy prowadzi bowiem system kwalifikowa-
nia w podziale zgodnym z kategoriami odpowiadajàcymi rodzajom zamówieƒ,
których dotyczy kwalifikacja. 

II. 3) Opis robót budowlanych, us∏ug lub towarów zamawianych w ramach systemu
kwalifikowania. W omawianej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy powinien przedsta-
wiç krótki opis robót budowlanych, us∏ug lub towarów obj´tych systemem kwali-
fikowania, podajàc wszystkie te elementy, które mogà stanowiç dla wykonawców
wskazówk´ dotyczàcà przysz∏ych zamówieƒ. Krótki opis przedmiotu zamówieƒ
obj´tych systemem powinien umo˝liwiç potencjalnym wykonawcom powzi´cie
podstawowych informacji o zakresie i stopniu z∏o˝enia planowanych zakupów,
tak by mogli oni zdecydowaç o swoim zainteresowaniu udzia∏em w systemie. 
Opis przedmiotu zamówienia powinien byç formu∏owany w sposób obiektyw-
ny, za pomocà takich okreÊleƒ o charakterze technicznym, które nie b´dà ba-
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rierà zw∏aszcza dla przedsi´biorców zagranicznych. Przepisy dyrektywy
2004/17 zabraniajà umieszczania w specyfikacjach technicznych czy og∏oszeniu
okreÊleƒ odnoszàcych si´ do konkretnych produktów czy us∏ug danych produ-
centów, dostawców czy us∏ugodawców. Odwo∏anie si´ do takich indywidual-
nych oznaczeƒ jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy opisanie przedmiotu
zamówienia za pomocà obiektywnych, dostatecznie dok∏adnych i powszechnie
zrozumia∏ych okreÊleƒ nie jest mo˝liwe. Podanie nazw konkretnych produk-
tów lub firm nie b´dzie sta∏o w sprzecznoÊci z zasadà równego traktowania
wszystkich przedsi´biorców jedynie wtedy, gdy okreÊlenia te b´dà podane ja-
ko przyk∏adowe, po∏àczone ze zwrotem „lub inne produkty (us∏ugi) równo-
wa˝ne”. Podobnie powo∏anie si´ na konkretne wspólne specyfikacje lub nor-
my europejskie nie mo˝e ograniczaç wykonawców w dowodzeniu za pomocà
innych Êrodków, ˝e przyj´te alternatywne metody lub produkty b´dà w stanie
zaspokoiç potrzeby zamawiajàcego.

II. 4) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Opis przedmiotu zamówienia w niniej-
szej cz´Êci formularza powinien zostaç doprecyzowany przez podanie kodów
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, w∏aÊciwych dla g∏ównego przedmiotu zamó-
wienia oraz – jeÊli b´dzie to potrzebne – dla przedmiotów dodatkowych.
Szerzej na temat Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ por. rozdzia∏ dotyczàcy
formularza 2-PL, pkt II. 1.6).

II. 5) Zamówienia obj´te systemem kwalifikowania podlegajà Porozumieniu
w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA). W tym miejscu zamawiajàcy okreÊla,
czy zamówienia obj´te systemem kwalifikowania podlegajà Porozumieniu
w sprawie zamówieƒ rzàdowych, co oznacza, ˝e równie˝ wykonawcy z paƒstw
nienale˝àcych do Unii Europejskiej, ale majàcy siedzib´ lub miejsce zamiesz-
kania w paƒstwach-stronach Porozumienia b´dà mogli ubiegaç si´ o zakwali-
fikowanie do systemu. Zamówienia sektorowe obj´te zakresem GPA zosta∏y
opisane w rozdziale dotyczàcym formularza 5-PL, pkt II. 1.7).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) Warunki udzia∏u. W Sekcji III formularza og∏oszenia wykonawcy znajdà
opis warunków udzia∏u w systemie i zasad kwalifikowania do systemu.
W przypadku gdy informacje dotyczàce kryteriów kwalifikacji sà obszerne
i oparte na innych dokumentach, udost´pnianych wykonawcom przez zama-
wiajàcego, w samym og∏oszeniu znajdzie si´ streszczenie g∏ównych warun-
ków i metod wyboru zakwalifikowanych przedsi´biorców. W takim przypad-
ku zamawiajàcy powinien zawrzeç w og∏oszeniu odniesienie do w∏aÊciwych
dokumentów, precyzyjnie okreÊlajàcych zasady kwalifikowania, a w Sek-
cji I og∏oszenia wskazaç, gdzie mo˝na uzyskaç przedmiotowe dokumenty.
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III. 1.1) Kwalifikacja do systemu. W omawianym punkcie formularza zamawiajàcy
umieszcza w tabeli po lewej stronie wykaz warunków stawianych wykonawcom
ubiegajàcym si´ o udzia∏ w systemie, a po prawej stronie metody weryfikacji przy-
j´tych warunków. Zamawiajàcy w niniejszej cz´Êci podaje pe∏ne zasady kwalifi-
kowania lub jedynie ich streszczenie, odsy∏ajàc do dokumentów, które nast´pnie
sà udost´pniane wykonawcom. Przepisy dyrektywy 2004/17 nie wskazujà ani
rodzaju stawianych warunków, ani te˝ dokumentów, których mogà ˝àdaç zama-
wiajàcy tworzàcy system kwalifikacji. Z ogólnych zasad, okreÊlonych w art. 53
dyrektywy 2004/17 wynikajà jedynie nast´pujàce obowiàzki zamawiajàcego:
• powinien on wskazaç, czy system kwalifikowania b´dzie jednoetapowy,

czy te˝ b´dzie sk∏ada∏ si´ z kilku etapów;
• kryteria oceny wykonawców i zasady kwalifikowania muszà mieç cha-

rakter obiektywny;
• zamawiajàcy powinien wskazaç zasady aktualizowania przyj´tych kryte-

riów i zasad okreÊlajàcych przynale˝noÊç do systemu;
• zamawiajàcy mo˝e przyjàç kryteria wykluczenia wykonawców okreÊlone

w art. 45 dyrektywy 2004/18 i dotyczàce ich wiarygodnoÊci: prawomocne
skazanie za przest´pstwo (udzia∏ w organizacji przest´pczej, korupcja,
oszustwo na szkod´ interesów finansowych WE, pranie brudnych pie-
ni´dzy), pozostawanie w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, skazanie za
przest´pstwo zwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià zawodowà, posiada-
nie zaleg∏oÊci w p∏aceniu nale˝noÊci publicznoprawnych, uznanie za
winnego powa˝nego wprowadzenia w b∏àd w zakresie przekazania lub
nieprzekazania informacji wymaganych w trakcie post´powania;

• w przypadku gdy zamawiajàcym jest organ administracji lub podmiot
prawa publicznego, ma on obowiàzek wykluczenia z systemu przedsi´-
biorców, którzy zostali prawomocnie skazani za nast´pujàce przest´p-
stwa: udzia∏ w organizacji przest´pczej, korupcja, oszustwo na szkod´
interesów finansowych WE, pranie brudnych pieni´dzy;

• przyj´te kryteria kwalifikowania mogà obejmowaç mo˝liwoÊci gospodar-
cze i finansowe wykonawców oraz zdolnoÊç technicznà i zawodowà wy-
konawcy, w takich jednak przypadkach zamawiajàcy jest obowiàzany
uznaç za spe∏niony warunek kwalifikacji, jeÊli wykonawca powo∏a si´ na
mo˝liwoÊci innych podmiotów i udowodni, i˝ b´dzie mia∏ dost´p do
okreÊlonych zasobów przez ca∏y okres wa˝noÊci systemu kwalifikowania;

• wykonawcy mogà ubiegaç si´ o wpis do systemu, dzia∏ajàc w ramach
jednej grupy;

• zamawiajàcy mo˝e podawaç jako przyk∏ad spe∏nienia stawianych przez
niego warunków systemy kwalifikowania innych podmiotów lub instytu-
cji prowadzàcych listy urz´dowe.

Pozosta∏e zasady dotyczàce sposobu kwalifikowania powinny zostaç okre-
Êlone w przepisach krajowych paƒstw cz∏onkowskich, implementujàcych
postanowienia dyrektywy 2004/17.
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III. 1.2) Zamówienia zastrze˝one. Przepisy dyrektywy 2004/17 stanowià, i˝
paƒstwa cz∏onkowskie mogà zastrzec prawo udzia∏u w procedurach udzie-
lania zamówieƒ publicznych zak∏adom pracy chronionej lub przewidzieç
mo˝liwoÊç realizacji takich zamówieƒ w ramach programów pracy chronio-
nej, w których wi´kszoÊç zaanga˝owanych pracowników stanowià osoby
niepe∏nosprawne, a które ze wzgl´du na charakter lub stopieƒ swojej
niepe∏nosprawnoÊci nie mogà wykonywaç pracy w normalnych warunkach.
W zale˝noÊci od tego, czy przepisy konkretnego paƒstwa cz∏onkowskiego
b´dà umo˝liwia∏y zastrzeganie zamówieƒ, zamawiajàcy wska˝e rodzaj
zastrze˝enia (zamówienia dla zak∏adów pracy chronionej lub zamówienia
w ramach programów pracy chronionej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Kryteria udzielenia zamówienia. W przedmiotowej cz´Êci formularza zama-
wiajàcy mo˝e przedstawiç sposób wyboru oferty, kryteria wraz z przypisanà im
wagà oraz, ewentualnie, mo˝liwoÊç wykorzystania aukcji elektronicznej.

IV. 1.1) Kryteria udzielenia zamówienia (je˝eli sà znane). W niniejszej cz´Êci
og∏oszenia zamawiajàcy mo˝e wskazaç i opisaç kryteria udzielenia zamówie-
nia obj´tego systemem kwalifikowania. Omawiana cz´Êç formularza b´dzie
wype∏niona tylko w przypadku gdy zamawiajàcy ustali ju˝ na etapie og∏osze-
nia o systemie kryteria udzielenia zamówieƒ. Zamawiajàcy mo˝e wybraç po-
mi´dzy kryterium „najni˝szej ceny” a kryterium „oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie”. Wybierajàc „ofert´ najkorzystniejszà ekonomicznie”, decy-
duje, czy podaje kryteria w og∏oszeniu i wype∏nia tabel´ z okreÊleniem kry-
teriów i ich wagi. Wype∏niajàc og∏oszenie, zamawiajàcy wymienia kryteria
sk∏adajàce si´ na ofert´ ekonomicznie najkorzystniejszà, a obok okreÊla ich
wag´, chyba ˝e jest to niemo˝liwe z oczywistych przyczyn – wtedy zamawia-
jàcy po prostu wymienia kryteria – poczàwszy od najwa˝niejszego do naj-
mniej wa˝nego. Zamawiajàcy, który nie decyduje si´ na podanie kryteriów
w og∏oszeniu wskazuje, ˝e b´dà one umieszczone w specyfikacji, zaprosze-
niu do sk∏adania ofert lub b´dà one uzgodnione. 

IV. 1.2) Wykorzystana b´dzie aukcja elektroniczna. JeÊli zamawiajàcy wybierze
aukcj´ elektronicznà jako sposób oceny ofert, powinien w niniejszym przy-
padku zaznaczyç kwadrat przy s∏owie „tak”. W tej sytuacji zamawiajàcy
okreÊla adres strony internetowej, na której b´dzie toczy∏a si´ aukcja oraz
rodzaj przyj´tego systemu komunikowania si´ za poÊrednictwem internetu.

IV. 2) Informacje administracyjne. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy
podaje informacje s∏u˝àce sprawnemu przeprowadzeniu post´powania: nu-
mer sprawy, okres obowiàzywania systemu kwalifikowania oraz przed∏u˝enie
takiego okresu.
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IV. 2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajàcy
(je˝eli dotyczy). Podanie numeru referencyjnego sprawy jest fakultatywne,
ale w znaczny sposób upraszcza i przyspiesza ca∏y tok post´powania,
zw∏aszcza gdy zamawiajàcy w tym samym czasie prowadzi kilka lub kilkana-
Êcie ró˝nych systemów kwalifikowania.

IV. 2.2) Okres obowiàzywania systemu kwalifikowania. W przedmiotowej
rubryce zamawiajàcy powinien wskazaç czas trwania tworzonego systemu:
• jeÊli zamawiajàcy tworzy system kwalifikowania na czas okreÊlony, jest

zobowiàzany do podania daty rozpocz´cia okresu jego wa˝noÊci i daty
zakoƒczenia jego obowiàzywania;

• w przypadku gdy zamawiajàcy tworzy system na czas bli˝ej nieokreÊlo-
ny, powinien zaznaczyç kwadrat przy s∏owach „czas nieokreÊlony”
i wype∏niç rubryk´ IV. 2.3), podajàc przewidywane terminy aktualizacji
systemu;

• jeÊli zamawiajàcy ustala okreÊlony czas obowiàzywania systemu, ale
dopuszcza mo˝liwoÊç jego przed∏u˝enia, powinien oznaczyç kwadrat
przy s∏owie „inne” i wype∏niç rubryk´ IV. 2.3).

W zale˝noÊci od czasu trwania takiego systemu kwalifikacji zamawiajàcy
obowiàzany jest do publikowania og∏oszenia co roku (gdy planuje wyko-
rzystywaç system d∏u˝ej ni˝ trzy lata) lub jedynie na poczàtku tworzenia
takiego systemu (gdy czas jego funkcjonowania nie b´dzie przekracza∏
trzech lat). Czas obowiàzywania systemu kwalifikacji mo˝e byç równie˝
okreÊlony w przepisach krajowych implementujàcych postanowienia
prawa wspólnotowego.

IV. 2.3) Przed∏u˝enie okresu obowiàzywania systemu kwalifikowania. JeÊli
zamawiajàcy przewiduje przed∏u˝enie okresu obowiàzywania systemu
kwalifikowania, jest obowiàzany wskazaç ten fakt w niniejszym punkcie
formularza. W przypadku przyj´cia opcji przed∏u˝enia terminu wa˝no-
Êci systemu zamawiajàcy powinien w tym miejscu podaç do wiadomoÊci
wykonawców formalnoÊci konieczne do dokonania oceny spe∏niania
przez nich wymogów równie˝ w okresie, na który dany system zosta∏
przed∏u˝ony. Zamawiajàcy mo˝e wskazaç wykonawcom obowiàzek
przed∏o˝enia aktualnych dokumentów potwierdzajàcych, ˝e nadal sà
zdolni do wykonania zamówienia i spe∏niajà warunki stawiane przy
kwalifikacji do systemu. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Jedno lub wi´cej zamówieƒ w ramach systemu kwalifikowania dotyczy pro-
jektu i/lub programu finansowanego ze Êrodków wspólnotowych. W omawia-
nej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy winien wskazaç, czy zamówienie w ramach
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systemu dotyczy projektu lub programu finansowanego ze Êrodków wspólno-
towych. JeÊli zamawiajàcy udziela zamówienia finansowanego z takich Êrod-
ków, to powinien podaç informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´ programu
oraz nazw´ i adres instytucji przekazujàcej Êrodki unijne.

VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). W tym miejscu zamawiajàcy podaje
informacje, na które nie by∏o miejsca w pozosta∏ych rubrykach, a które sà
istotne z punktu widzenia zamawiajàcego, wykonawców lub które winny byç
podane do informacji wszystkich uczestników systemu. Zamawiajàcy powinien
wskazaç nazw´ dokumentu, w którym okreÊla kryteria wyboru oferty (jeÊli nie
poda∏ ich w og∏oszeniu), mo˝e ponadto wskazaç zasady sk∏adania wniosków
o przyj´cie do systemu, przewidywane terminy rozpatrzenia takich wniosków,
zasady aktualizacji sk∏adanych dokumentów, potwierdzajàcych zdolnoÊç
uczestnictwa w systemie.

VI. 3) Procedury odwo∏awcze. W ostatniej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy po-
winien przekazaç informacje dotyczàce organów rozpoznajàcych Êrodki od-
wo∏awcze, terminów sk∏adania odwo∏aƒ oraz êród∏a, w którym zaintereso-
wani mogà uzyskaç dodatkowe dane. Szczegó∏owe informacje na temat
zasad wype∏niania tej cz´Êç og∏oszenia zawarto w instrukcji do og∏oszenia
o zamówieniu.

VI. 3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo∏awcze i za procedury me-
diacyjne. W niniejszej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien wskazaç
w∏aÊciwy krajowy organ rozstrzygajàcy spory z zakresu prawa zamówieƒ
publicznych oraz – jeÊli takowy istnieje – organ odpowiedzialny za prowa-
dzenie procedur mediacyjnych.

VI. 3.2) Sk∏adanie odwo∏aƒ. W przedmiotowej rubryce zamawiajàcy powinien
podaç dok∏adne informacje dotyczàce sposobów sk∏adania Êrodków odwo-
∏awczych, wskazujàc na ich nazw´, termin wniesienia oraz sposób uzasad-
nienia. Zamawiajàcy powinien wype∏niç samodzielnie niniejszy punkt lub
odes∏aç do w∏aÊciwego organu, wype∏niajàc punkt VI. 3.3).

VI. 3.3) èród∏o, gdzie mo˝na uzyskaç informacje na temat sk∏adania odwo∏aƒ.
W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy podaje adresy pocztowe lub interne-
towe instytucji lub podmiotów krajowych, do których zadaƒ nale˝y infor-
mowanie o zasadach wnoszenia Êrodków odwo∏awczych w zakresie za-
mówieƒ publicznych.

VI. 4) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. Na koƒcu formularza zamawiajàcy
powinien podaç dat´ wys∏ania og∏oszenia o systemie kwalifikacji.
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2.8. OG¸OSZENIE O PROFILU NABYWCY
STANDARDOWY FORMULARZ 8-PL

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. W niniejszym punkcie zamawiajàcy po-
winien podaç swoje dane teleadresowe zawierajàce oficjalnà nazw´, adres
pocztowy, punkt kontaktowy oraz adresy internetowe. Oficjalna nazwa zama-
wiajàcego musi uwzgl´dniaç form´ organizacyjnoprawnà, w jakiej funkcjonu-
je og∏aszajàcy. Zamawiajàcy winien równie˝ wskazaç punkt kontaktowy, imi´
i nazwisko osoby upowa˝nionej, jej bezpoÊredni numer telefonu, faksu oraz
adres e-mail. W przedmiotowym punkcie nale˝y podaç tak˝e adresy stron in-
ternetowych zamawiajàcego: pierwszy z nich jest ogólnym adresem instytucji
zamawiajàcej, natomiast drugi informuje o adresie profilu nabywcy. Szerzej na
ten temat por. rozdzia∏ dotyczàcy wype∏niania formularza 2-PL, pkt I. 1).

I. 2) Rodzaj instytucji zamawiajàcej i g∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alno-
Êci. W niniejszej rubryce organizator post´powania o udzielenie zamówienia
powinien okreÊliç rodzaj instytucji zamawiajàcej oraz g∏ówny przedmiot dzia-
∏alnoÊci. Podawane tutaj informacje s∏u˝à przede wszystkim celom statystycz-
nym. Wskazane rodzaje instytucji zamawiajàcych, do których sporzàdzajàcy
og∏oszenie winien zaszeregowaç zamawiajàcego organizujàcego post´powanie,
zosta∏y ustalone na poziomie wspólnotowym i dlatego brak jest bezpoÊrednie-
go prze∏o˝enia zastosowanych terminów na j´zyk polskiej ustawy. W niniejszej
cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien równie˝ wskazaç, czy dokonuje zaku-
pów w imieniu innych instytucji zamawiajàcych. Omawianà rubryk´ wype∏niajà
zamawiajàcy zobowiàzani do publikacji wst´pnego og∏oszenia informacyjnego
zgodnie z przepisem art. 13 ustawy Pzp. Na temat wype∏nienia niniejszej rubry-
ki por. szerzej w rozdziale dotyczàcym wype∏niania formularza 2-PL, pkt I. 2).

I. 3) G∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci podmiotu zamawiajàcego.
W niniejszej rubryce organizator post´powania o udzielenie zamówienia po-
winien okreÊliç rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci sektorowej. JeÊli zamawiajà-
cy prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie szerszym, obejmujàcymi kilka sektorów,
powinien w ka˝dym przypadku zaznaczyç kwadraty przy wymienionych przed-
miotach swojej dzia∏alnoÊci. Wymienione w rubryce kategorie prowadzonej
dzia∏alnoÊci sà odzwierciedleniem dziedzin gospodarki obj´tych obowiàzkiem
udzielania zamówieƒ sektorowych i wymienionych w art. 132 ustawy Pzp.
Przedmiotowa rubryka powinna byç wype∏niana przez zamawiajàcych udzie-
lajàcych zamówieƒ sektorowych w przypadku gdy zdecydowali si´ na publika-
cj´ okresowego og∏oszenia informacyjnego zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.
Na temat wype∏nienia niniejszej rubryki por. szerzej w rozdziale dotyczàcym
formularza 5-PL, pkt I. 2).
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II. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj´/podmiot zamawiajàcy.
W tej cz´Êci formularza zamawiajàcy powinien wskazaç nazw´ nadanà pla-
nowanym zamówieniom. 
B´dzie to nazwa w∏asna przyj´ta przez zamawiajàcego, ale w swojej treÊci
powinna wiàzaç si´ bezpoÊrednio z przedmiotem zamówienia.

II. 1.2)  Rodzaj zamówienia. Wype∏niajàc formularz, zamawiajàcy powinien
zaznaczyç rodzaj zamówienia, zakreÊlajàc kwadrat przy s∏owach: roboty
budowlane, us∏ugi lub dostawy. Zamawiajàcy wskazuje na rodzaj udzie-
lanego zamówienia równie˝ w przypadku gdy ma do czynienia z tzw. za-
mówieniem mieszanym. Zamawiajàcy mo˝e bowiem wybraç tylko jednà
kategori´ zamówienia, t´, która najbardziej odpowiada konkretnemu
przedmiotowi zamówienia lub zakupu. Przyporzàdkowujàc przedmiot
zamówienia odpowiednio do robót budowlanych dostaw lub us∏ug,
zamawiajàcy powinien si´ kierowaç przepisem art. 2 ustawy Pzp w zakre-
sie, w jakim definiuje poszczególne rodzaje zamówieƒ, oraz art. 6 ustawy
Pzp, który zawiera wytyczne odnoÊnie do kwalifikacji zamówieƒ miesza-
nych. Szerzej na ten temat por. instrukcj´ do formularza og∏oszenia
o zamówieniu 2-PL, pkt II. 1.2).

W zwiàzku z tym, ˝e omawiana Sekcja II niniejszego formularza powinna
byç wype∏niona tyle razy, ile jest to konieczne, zamawiajàcy powinien po-
dzieliç planowane zamówienia odr´bnie w zakresie robót budowlanych,
us∏ug (z podzia∏em na kategorie) i dostaw (z podzia∏em na grupy) – nie jest
zatem dopuszczalne, by w jednym punkcie zamawiajàcy zakreÊli∏ przyk∏a-
dowo kwadraty odnoszàce si´ i do robót budowlanych, i do us∏ug.

II. 3) Krótki opis zamówienia lub zakupów. W omawianej cz´Êci og∏oszenia
zamawiajàcy powinien przedstawiç krótki opis planowanego zamówienia,
podajàc wszystkie te elementy, które mogà stanowiç dla wykonawców
wskazówk´ odnoÊnie do rodzaju robót budowlanych, dostaw bàdê us∏ug.
Krótki opis planowanego do udzielenia zamówienia powinien umo˝liwiç
potencjalnym wykonawcom powzi´cie podstawowych informacji o zakresie
i stopniu z∏o˝enia planowanej inwestycji, tak by mogli oni zdecydowaç
o swoim dalszym zainteresowaniu post´powaniem o udzielenie zamówie-
nia i zajrzeç do profilu nabywcy zamawiajàcego w celu przejrzenia umiesz-
czonego tam wst´pnego og∏oszenia informacyjnego lub okresowego og∏o-
szenia informacyjnego. 

II. 1.4) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Opis przedmiotu zamówienia
w niniejszej cz´Êci formularza powinien zostaç doprecyzowany poprzez po-
danie kodów Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, w∏aÊciwych dla g∏ównego
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przedmiotu zamówienia oraz, jeÊli b´dzie to potrzebne, dla przedmiotów
dodatkowych. Szerzej na temat Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ por. roz-
dzia∏ dotyczàcy og∏oszenia 2-PL, pkt II. 1.6).

IV. INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. W tym miejscu zamawiajàcy powinien
podaç dat´ przekazania og∏oszenia o profilu nabywcy. Zamawiajàcy otrzymuje
z UOPWE potwierdzenie przes∏ania og∏oszenia i jest obowiàzany do jego prze-
chowywania. W razie sporu odnoÊnie do prawid∏owoÊci umieszczenia wst´pnego
og∏oszenia informacyjnego lub okresowego og∏oszenia informacyjnego na stronie
internetowej w cz´Êci profilu nabywcy, zamawiajàcy b´dzie móg∏ wykazaç, ˝e
umieszczenie na stronie nastàpi∏o po dacie przekazania og∏oszenia UOPWE. 

2.9. UPROSZCZONE OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU
W RAMACH DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
STANDARDOWY FORMULARZ 9-PL

Pierwszym z elementów wymagajàcych zaznaczenia w formularzu uproszczonego
og∏oszenia jest wskazanie, czy og∏oszenie jest obj´te przepisami dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koor-
dynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy
i us∏ugi, czy te˝ dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 mar-
ca 2004 r. koordynujàcej procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA/PODMIOT ZAMAWIAJÑCY

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. Formularz og∏oszenia rozpoczyna si´ od
prezentacji informacji dotyczàcych nazwy, adresu, numerów telefonów zama-
wiajàcego. Prezentowane dane muszà obejmowaç wskazanie osoby upowa˝nio-
nej do kontaktów z wykonawcami wraz z adresem poczty elektronicznej. Wa˝-
nym elementem jest równie˝ zamieszczanie adresu internetowego zamawiajà-
cego oraz adresu internetowego profilu nabywcy, je˝eli ten profil zosta∏ przez
zamawiajàcego ustanowiony. Formularz og∏oszenia wykorzystywany przy
post´powaniach o wartoÊci przedmiotu zamówienia nieprzekraczajàcej kwot
progowych UE, okreÊlonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, nakazuje
podanie ogólnego adresu internetowego zamawiajàcego oraz adresu strony, na
której udost´pniania jest specyfikacja i inne dane odnoszàce si´ do dynamicz-
nego systemu zakupów. W formularzach og∏oszeƒ przesy∏anych do publikacji
wy∏àcznie w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych wype∏nienie omawianej sekcji
musi byç poprzedzone okreÊleniem rodzaju przedmiotu zamówienia oraz wska-
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zaniem, czy publikacja przekazywanego og∏oszenia jest obowiàzkowa. Wi´cej
informacji na temat og∏oszeƒ, których publikacja ma charakter fakultatywny
lub obligatoryjny oraz szczegó∏owa informacja o wype∏nianiu przedmiotowego
elementu og∏oszenia zawiera rozdzia∏ pierwszy Informatora. Wype∏niajàcy for-
mularz zaznacza jedno z pól odpowiadajàcych rodzajowi przedmiotu zamówie-
nia. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia sà dostawy, zaznaczamy kwa-
drat pierwszy, a przy zamawianiu us∏ug – kwadrat drugi. W post´powaniu pro-
wadzonym w ramach dynamicznego systemu zakupów przedmiot zamówienia
nie mo˝e obejmowaç robót budowlanych, poniewa˝, zgodnie z ustawowà defi-
nicjà dynamicznego systemu zakupów, przedmiot zamówienia mo˝e obejmo-
waç wy∏àcznie powszechnie dost´pne dostawy oraz us∏ugi.

I. 2) Rodzaj instytucji zamawiajàcej i g∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏al-
noÊci (w przypadku zamówienia obj´tego przepisami dyrektywy 2004/18/WE).
Wype∏nienie przedmiotowego punku jest obligatoryjne w sytuacji, gdy post´-
powanie jest prowadzone przez tzw. zamawiajàcych klasycznych, tj. podmioty
udzielajàce zamówieƒ na podstawie dyrektywy 18/2004 w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy
i us∏ugi. W tym miejscu organizator post´powania zaznacza tak˝e, czy doko-
nuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajàcych. Zasady prawid∏owego
przedstawienia informacji na temat rodzaju zamawiajàcego oraz profilu jego
dzia∏alnoÊci omówiono w rozdziale dotyczàcym formularza 2-PL, pkt I. 2).

I. 3) G∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci podmiotu zamawiajàcego
(w przypadku zamówienia obj´tego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamó-
wienia sektorowe). Element uproszczonego og∏oszenia wype∏niany jest tylko
i wy∏àcznie przez zamawiajàcych prowadzàcych dynamiczny system zakupów
na podstawie dyrektywy 17/2004 koordynujàcej procedury udzielania zamó-
wieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i us∏ug pocztowych. Prawid∏owe wype∏nienie omawianego elemen-
tu uproszczonego og∏oszenia zale˝y m.in. od zakresu dzia∏alnoÊci podmiotu
zamawiajàcego. Wskazanie w∏aÊciwego przedmiotu lub kilku przedmiotów
dzia∏alnoÊci polega na zakreÊleniu kwadratu odpowiadajàcego rodzajowi dzia-
∏alnoÊci prowadzonej przez zamawiajàcego. Je˝eli organizator post´powania
zajmuje si´ wy∏àcznie prowadzeniem dzia∏alnoÊci odpowiadajàcej jednemu
z wymienionych przedmiotów, zaznacza si´ tylko jeden kwadrat przy przed-
miocie odpowiadajàcym rodzajowi prowadzonej dzia∏alnoÊci. Obj´cie zakre-
sem aktywnoÊci gospodarczej zamawiajàcego wi´kszej liczby przedmiotów
dzia∏alnoÊci wymaga zakreÊlenia wszystkich odpowiednich kwadratów przypi-
sanych do poszczególnych wymienionych przedmiotów dzia∏alnoÊci.
W formularzu og∏oszenia (ZP-301) stanowiàcego za∏àcznik do rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Preze-
sowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych nie wyst´puje punkt I. 3).
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj´ zamawiajàcà/podmiot zama-
wiajàcy. Post´powanie prowadzone w ramach dynamicznego systemu zaku-
pów, tak jak ka˝de inne post´powanie organizowane na podstawie przepisów
ustawy Pzp, powinno mieç nadanà nazw´. Nazwa post´powania winna krótko
charakteryzowaç procedur´ i nie powinna byç zbyt d∏uga.

II. 2) Rodzaj zamówienia. OkreÊlenie rodzaju zamówienia obj´tego dynamicznym
systemem zakupów sprowadza si´ do wskazania jednego z trzech rodzajów za-
mówieƒ, którymi sà roboty budowlane, dostawy lub us∏ugi. W∏aÊciwe zakwali-
fikowanie przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach systemu wymaga
prawid∏owego zastosowania art. 6 ustawy Pzp regulujàcego zasady klasyfikacji
zamówieƒ ró˝norodzajowych. Wype∏niajàc omawiany element, zamawiajàcy
nie mo˝e zaznaczyç – jako rodzaju zamówienia obj´tego dynamicznym syste-
mem zakupów – robót budowlanych, poniewa˝ system mo˝e obejmowaç tylko
dostawy lub us∏ugi. Brak mo˝liwoÊci udzielenia zamówienia na roboty budow-
lane w post´powaniu prowadzonym w ramach dynamicznego sytemu zakupów
wynika z definicji ustawowej systemu zawartej w art. 2 pkt 2a ustawy Pzp.
Wed∏ug tej definicji dynamiczny system zakupów jest ograniczonym w czasie
elektronicznym procesem udzielania zamówieƒ, których przedmiotem sà na-
bywane na podstawie umowy sprzeda˝y powszechnie dost´pne dostawy lub
powszechnie dost´pne us∏ugi. 

II. 3) Krótki opis konkretnego zamówienia. Dla prawid∏owego wype∏nienia
przedmiotowego elementu wystarczajàce jest podanie podstawowych cech
charakteryzujàcych przedmiot procedury prowadzonej w ramach ustanowio-
nego dynamicznego systemu zakupów. Scharakteryzowanie przedmiotu post´-
powania ma dotyczyç konkretnego zamówienia, tj. ÊciÊle okreÊlonej dostawy
lub us∏ugi obj´tej dynamicznym systemem zakupów.

Formularz ZP-301, wykorzystywany przy post´powaniach, których wartoÊç
przedmiotu zamówienia obliguje do publikacji og∏oszenia w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych, nie przewiduje wype∏niania opisywanej sekcji
w dwóch punktach. W formularzu ZP-301 figuruje pkt II. 2) „OkreÊlenie
przedmiotu zamówienia obj´tego dynamicznym systemem zakupów”.
Przywo∏any punkt jest odpowiednikiem pkt II. 3) standardowego formula-
rza 9-PL, tak wi´c jego wype∏nienie powinno sprowadzaç si´ do krótkiej
charakterystyki przedmiotu zamówienia obj´tego post´powaniem
prowadzonym w ramach dynamicznego sytemu zakupów. OkreÊlenie
rodzaju zamówienia, tj. wskazanie, czy przedmiot post´powania zakwalifi-
kowano jako dostawy bàdê us∏ugi, ma miejsce w pierwszej cz´Êci formu-
larza og∏oszenia ZP-301.
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II. 4) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). Tak jak w przypadku pozosta∏ych formu-
larzy og∏oszeƒ, tak i przy uproszczonym og∏oszeniu o zamówieniu w ramach dy-
namicznego systemu zakupów nale˝y podaç kody Wspólnego S∏ownika Zamó-
wieƒ odpowiadajàce przedmiotowi prowadzonego post´powania. Przy zamó-
wieniach jednorodnych, nieskomplikowanych zupe∏nie wystarczajàce b´dzie po-
danie tylko kodów s∏ownika g∏ównego (np. dla zakupu faksów nr 30191300-7).
Dla zamówieƒ bardziej z∏o˝onych konieczne b´dzie pos∏u˝enie si´ zarówno ko-
dami s∏ownika g∏ównego, jak i kodami s∏ownika uzupe∏niajàcego. W przypadku
gdy przedmiot post´powania obejmuje przedmioty zamówienia sklasyfikowane
w kilku pozycjach s∏ownika g∏ównego, wype∏nienia wymaga tak˝e rubryka opisu-
jàca dodatkowe przedmioty zamówienia. Omawiany element uproszczonego
og∏oszenia zarówno w formularzu stanowiàcym za∏àcznik do Rozporzàdzenia
Komisji (WE) 1564/2005, jak i w formularzu ZP-301 (punkt II. 3) jest sformu∏o-
wany identycznie. Wi´cej informacji na temat zasad pos∏ugiwania si´ Wspólnym
S∏ownikiem Zamówienia zawierajà rozdzia∏y dotyczàce formularza 2-PL i 1-PL.

II. 5) WielkoÊç lub zakres konkretnego zamówienia. Obowiàzkowym elementem
og∏oszenia jest opisanie wielkoÊci lub zakresu zamówienia prowadzonego w ra-
mach dynamicznego sytemu zamówieƒ. W omawianym elemencie wskazaç nale-
˝y zakres dostaw lub us∏ug przewidzianych do nabycia w ramach umowy z wybra-
nym wykonawcà. Zgodnie z brzmieniem formularza uproszczonego og∏oszenia,
podanie informacji na temat szacunkowej wartoÊci przedmiotu zamówienia mo˝e
przybraç dwie formy. Obligatoryjnie wype∏nia si´ pozycj´ wskazujàcà szacunkowà
wartoÊç przedmiotu zamówienia oraz walut´, w której szacunkowa wartoÊç jest
wyra˝ona. Zamawiajàcy mo˝e podaç alternatywnie zakres, w którym mieÊci si´
szacunkowa wartoÊç przedmiotu rozpoczynanego post´powania. Formularz og∏o-
szenia przesy∏any do publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej wska-
zuje, i˝ podanie szacunkowej wartoÊci przedmiotu zamówienia jest obowiàzkowe
wówczas, gdy przedmiotowa wartoÊç jest znana organizatorowi post´powania. Po-
dobnego zapisu nie wprowadza formularz ZP-301, zgodnie z którym podanie war-
toÊci przedmiotu zamówienia jest obowiàzkowo zamieszczane w omawianym ele-
mencie og∏oszenia (pkt II. 4). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieƒ pu-
blicznych obliczenie szacunkowej wartoÊci planowanych do zakontraktowania do-
staw lub us∏ug jest jednym z podstawowych i najistotniejszych obowiàzków zama-
wiajàcego. CzynnoÊç szacowania wartoÊci przedmiotu zamówienia ma miejsce we
wst´pnej fazie przygotowania procedury, a zatem wartoÊç ta musi byç znana
w trakcie wype∏niania og∏oszenia i w konsekwencji podana w ka˝dym post´powa-
niu prowadzonym w ramach dynamicznego systemu zakupów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Rodzaj procedury. Wype∏nienie uproszczonego og∏oszenia o zamówieniu
wymaga wskazania rodzaju procedury, w ramach której prowadzone jest po-
st´powanie obj´te dynamicznym systemem zakupów. Formularz og∏oszenia
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nie pozostawia w tym wzgl´dzie ˝adnego wyboru i wskazuje na procedur´
otwartà jako jedynà znajdujàcà zastosowanie przy wyborze wykonawcy. Brak
mo˝liwoÊci wyboru pozosta∏ych procedur przewidywanych w dyrektywach
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wynika z treÊci
art. 33 ust. 2 dyrektywy 18, zgodnie z którym „W celu utworzenia dynamicz-
nego systemu zakupów instytucje zamawiajàce przestrzegajà zasad procedury
otwartej na wszystkich etapach a˝ do udzielenia zamówieƒ w ramach tego sys-
temu”. Podobny zapis znajduje si´ w art. 15 ust 2 dyrektywy 2004/17. Tak sfor-
mu∏owane przepisy nale˝y rozumieç jako nakaz prowadzenia post´powania
w ramach dynamicznego systemu zakupów wy∏àcznie w oparciu o tryb otwar-
ty, którego odpowiednikiem w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych jest tryb
przetargu nieograniczonego. Oznaczenie rodzaju procedury poprzez zazna-
czenie, i˝ jest prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego, ma równie˝
miejsce w przypadku wype∏niania formularza ZP-301. W formularzu ZP-301,
podobnie jak w standardowym formularzu 9-PL, jedynym w∏aÊciwym sposo-
bem wype∏nienia punktu IV. 1) jest zaznaczenie kwadratu przy zwrocie
„przetarg nieograniczony”.

IV. 2) Informacje administracyjne

IV. 2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj´ zamawiajà-
cà/podmiot zamawiajàcy (je˝eli dotyczy). Podanie numeru referencyjnego
nadanego sprawie sprowadza si´ do podania numeru, pod którym w danej
jednostce prowadzàcej post´powanie zarejestrowano procedur´ udzielenia
zamówienia. Podanie numeru b´dzie mo˝liwe tylko i wy∏àcznie wówczas,
gdy zamawiajàcy nadaje procedurom odpowiednià numeracj´. W post´po-
waniach, w których zamawiajàcy wype∏nia og∏oszenie zgodnie z wytycznymi
wynikajàcymi z formularza ZP-301, nie podaje si´ numeru referencyjnego
w samodzielnej rubryce og∏oszenia. Numer referencyjny prowadzonego
post´powania jest podawany w nag∏ówku ka˝dej karty formularza uprosz-
czonego og∏oszenia obj´tego dynamicznym systemem zakupów.

IV. 2.2) Poprzednia publikacja (Og∏oszenie o zamówieniu) dostarczajàca
wi´cej informacji na temat Dynamicznego Systemu Zakupów. Publikacja
uproszczonego og∏oszenia o zamówieniu jest konsekwencjà ustanowie-
nia dynamicznego systemu zakupów. Utworzenie dynamicznego systemu
zakupów wymaga opublikowania og∏oszenia o zamówieniu, w którego
treÊci wskazuje si´, i˝ og∏oszenie dotyczy ustanowienia przedmiotowego
systemu. W punkcie IV. 2.2) nale˝y wi´c wskazaç numer og∏oszenia opu-
blikowanego w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, pod którym
ukaza∏o si´ og∏oszenie w sprawie ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów. Oprócz numeru og∏oszenia nale˝y podaç dzieƒ, miesiàc oraz
rok jego publikacji. 
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W post´powaniach, które z uwagi na szacunkowà wartoÊç przedmiotu za-
mówienia wszczynane sà publikacjà og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych, nale˝y wype∏niç formularz ZP-301, który, podobnie jak omawia-
ny standardowy formularz 9-PL przewiduje miejsce na podanie informacji
o og∏oszeniu, w którym ustanowiono dynamiczny system zakupów. Formu-
larz przewiduje mo˝liwoÊç wskazania og∏oszenia opublikowanego w Biule-
tynie Zamówieƒ Publicznych bàdê w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej. Przywo∏anie og∏oszenia ustanawiajàcego dynamiczny system zakupów,
opublikowanego w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej, stanowi wskazówk´ co do ∏àcznej wartoÊci
zamówieƒ obj´tych systemem. Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Pzp wartoÊcià
dynamicznego systemu zakupów jest ∏àczna wartoÊç zamówieƒ obj´tych tym
systemem, których zamawiajàcy zamierza udzieliç w okresie trwania dyna-
micznego systemu zakupów. Je˝eli wi´c og∏oszenie ustanawiajàce dynamicz-
ny system by∏o publikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, to szacun-
kowa wartoÊç dostaw lub us∏ug nie przekracza dla poszczególnych grup za-
mawiajàcych równowartoÊci kwot 137 000 euro lub 211 000 euro. Odes∏anie
do og∏oszenia opublikowanego w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej
przesàdza o ∏àcznej wartoÊci dynamicznego systemu zakupów okreÊlonej
przez zamawiajàcego na poziomie przekraczajàcym kwoty progowe UE.

IV. 2.3) Termin przesy∏ania ofert orientacyjnych na konkretne zamówienie.
W ramach dynamicznego systemu zakupów mo˝na wyodr´bniç dwa etapy
post´powania. Pierwszy polega na zakwalifikowaniu wykonawców do udzia-
∏u w dynamicznym systemie zakupów. W tym celu wykonawcy sk∏adajà tzw.
oferty orientacyjne wraz z oÊwiadczeniem o spe∏nianiu warunków udzia∏u
w post´powaniu, a na ˝àdanie zamawiajàcego – równie˝ dokumenty potwier-
dzajàce spe∏nianie postawionych warunków. Minimalny termin na z∏o˝enie
oferty orientacyjnej nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od dnia przekazania
og∏oszenia do publikacji. Uproszczone og∏oszenie o post´powaniu obj´tym
dynamicznym systemem zakupów publikowane jest na stronie internetowej
oraz, w zale˝noÊci od szacunkowej wartoÊci przedmiotu zamówienia, w Biu-
letynie Zamówieƒ Publicznych lub Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej. Podanie terminu sk∏adania ofert orientacyjnych nast´puje poprzez
wskazanie dnia, miesiàca, roku oraz godziny, do której nale˝y sk∏adaç oferty.

IV. 2.4) J´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç oferty. Zamawiajàcy w treÊci
uproszczonego og∏oszenia o zamówieniu informuje potencjalnych wyko-
nawców, w jakim j´zyku majà byç sk∏adane oferty. W formularzu og∏osze-
nia wskazano dwadzieÊcia j´zyków, w których mogà byç sk∏adane oferty.
Wybór j´zyka sporzàdzenia ofert jest uzale˝niony od kraju siedziby zama-
wiajàcego. W post´powaniach prowadzonych przez zamawiajàcych majà-
cych siedzib´ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co do zasady zazna-
czanym j´zykiem b´dzie j´zyk polski. 
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Og∏oszenie wszczynajàce post´powanie w ramach ustanowionego
dynamicznego systemu zakupów nie uwzgl´dnia postanowieƒ Sekcji V for-
mularzy zamówieƒ. Sekcja V zawiera informacje na temat udzielenia
zamówienia, tak wi´c nie mo˝e byç wype∏niania na etapie rozpocz´cia
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). Element uproszczonego og∏oszenia,
w którego treÊci mo˝na zamieÊciç informacje istotne z punktu widzenia orga-
nizatora post´powania i adresatów og∏oszenia, a które z uwagi na treÊç pozo-
sta∏ych rubryk formularza nie mogà byç w nich zamieszczone. Wype∏nienie
przedmiotowego elementu og∏oszenia nie jest obowiàzkowe. Przyk∏adowe ro-
dzaje informacji wpisywanych w omawianà rubryk´ wskazano w rozdziale do-
tyczàcy formularza 2-PL, pkt. VI 3). 

VI. 2) Data wys∏ania og∏oszenia. Podanie dnia, miesiàca oraz roku wys∏ania og∏o-
szenia jest obowiàzkiem zamawiajàcego. Wskazanie daty wys∏ania og∏oszenia
jest szczególnie istotne z uwagi na obowiàzek dotrzymania przez zamawiajàce-
go ustawowych terminów na sk∏adanie ofert orientacyjnych. W post´powaniu
prowadzonym w ramach dynamicznego sytemu zakupów termin na sk∏adanie
ofert orientacyjnych nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od dnia przekazania og∏o-
szenia do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych lub Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej.

2.10. OG¸OSZENIE O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE
STANDARDOWY FORMULARZ 10-PL

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. W przedmiotowym punkcie og∏oszenia
zamawiajàcy podaje oficjalnà nazw´, uwzgl´dniajàcà form´ organizacyjno
prawnà, oraz, ewentualnie, w przypadkach okreÊlonych w art. 32 ust. 5 ustawy
Pzp, pe∏nà nazw´ wyodr´bnionej jednostki organizacyjnej zamawiajàcego, po-
siadajàcej samodzielnoÊç finansowà i udzielajàcà zamówienia zwiàzanego z jej
w∏asnà dzia∏alnoÊcià. Kolejno zamawiajàcy podaje adres swojej siedziby, wy-
mieniajàc ulic´, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy i miejscowoÊç.
Zamawiajàcy winien równie˝ wskazaç punkt kontaktowy, imi´ i nazwisko oso-
by upowa˝nionej, jej bezpoÊredni numer telefonu, faksu oraz adres e-mail. 
W przedmiotowym punkcie nale˝y tak˝e podaç adresy stron internetowych:
ogólny adres zamawiajàcego oraz adres profilu nabywcy. Szerzej na temat obo-
wiàzku publikacji og∏oszenia na stronie internetowej (art. 128 ust. 1 Pzp) i kon-
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sekwencji z tym zwiàzanych oraz generalnie na temat umieszczania informacji
na stronach internetowych por. rozdzia∏ dotyczàcy og∏oszenia 2-PL, pkt I. 1).
Zamawiajàcy w Sekcji I og∏oszenia jest równie˝ obowiàzany okreÊliç, czy poda-
ny przez niego punkt kontaktowy b´dzie jedynym do komunikacji z wykonawca-
mi w trakcie prowadzenia post´powania majàcego na celu udzielenie koncesji.
JeÊli zamawiajàcy przewiduje, i˝ wi´cej informacji na temat koncesji mo˝na uzy-
skaç pod innym adresem, powinien wype∏niç Za∏àcznik A. I. W Za∏àczniku A. I.
zamawiajàcy winien podaç oficjalnà nazw´ podmiotu udzielajàcego informacji,
adres, punkt kontaktowy oraz wskazaç osob´ upowa˝nionà do kontaktów,
numer telefonu, faksu, adres e-mail oraz adres strony internetowej. 
Wype∏niajàc og∏oszenie, zamawiajàcy jest obowiàzany wskazaç adres, pod któ-
rym zainteresowani wykonawcy mogà uzyskaç szczegó∏owe dokumenty doty-
czàce koncesji oraz adres, pod który nale˝y przesy∏aç wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu. Je˝eli b´dzie to adres punktu kontaktowego
z og∏oszenia, wystarczy zaznaczyç kwadracik oznaczony „jak podano wy˝ej dla
punktu kontaktowego”. W innej sytuacji zamawiajàcy powinni dodatkowo
wype∏niç Za∏àczniki A. II i A. III, podajàc nazw´ jednostki, adres, punkt
kontaktowy, numer telefonu, faksu, adres e-mail oraz adres strony interneto-
wej. Wi´cej na temat potrzeby wype∏niania za∏àczników patrz rozdzia∏ doty-
czàcy og∏oszenia 2-PL, pkt I. 1).

I. 2) Rodzaj instytucji zamawiajàcej i g∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏al-
noÊci. W niniejszej rubryce zamawiajàcy udzielajàcy koncesji powinien okreÊliç
rodzaj instytucji zamawiajàcej oraz g∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci. Wskazane
rodzaje instytucji zamawiajàcych, do których sporzàdzajàcy og∏oszenie winien
zaszeregowaç zamawiajàcego organizujàcego post´powanie, zosta∏y ustalone na
poziomie wspólnotowym i dlatego brak jest bezpoÊredniego prze∏o˝enia zasto-
sowanych terminów na j´zyk polskiej ustawy. Wi´cej na temat sposobu wype∏-
nienia tej cz´Êci og∏oszenia patrz rozdzia∏ dotyczàcy og∏oszenia 2-PL, pkt I. 2).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Opis koncesji

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj´ zamawiajàcà. W przed-
miotowej cz´Êci formularza zamawiajàcy wskazuje nazw´ nadanà zamówie-
niu. OkreÊlenie zamówienia przez nazw´ jest dokonywane samodzielnie
przez zamawiajàcego i ma znaczenie porzàdkowe – u∏atwia zamawiajàce-
mu szeregowanie dokumentów nap∏ywajàcych od wykonawców uczestni-
czàcych w ró˝nych post´powaniach prowadzonych przez jednà instytucj´.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych. W omawianej
rubryce og∏oszenia zamawiajàcy powinien wskazaç na rodzaj udzielanego
zamówienia – przedmiotem koncesji mogà byç w tym wypadku jedynie ro-
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boty budowlane w rozumieniu definicji z art. 2 ust. 8 ustawy Pzp. Zadaniem
zamawiajàcego jest natomiast sprecyzowanie, czy celem koncesji b´dzie:
• wykonanie robót budowlanych,
• zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
• wykonanie, za pomocà dowolnych Êrodków, obiektu budowlanego

odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym przez zamawiajàcego – formu-
larz wspólnotowy pos∏uguje si´ terminem „wykonanie” obiektu budow-
lanego, jednak z przepisów polskiej ustawy wynika, ˝e b´dzie to sytuacja
dotyczàca „realizacji” obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Obowiàzujàca przed nowelizacjà definicja robót budowlanych pos∏ugiwa∏a
si´ wyra˝eniem „wykonanie robót budowlanych za pomocà dowolnych
Êrodków”, natomiast obecnie obowiàzujàca definicja z art. 2 pkt 8 ustawy
Pzp wyraênie wspomina o „realizacji obiektu budowlanego”. Pod poj´ciem
„realizacji” zamawiajàcy mo˝e rozumieç nie tylko zaprojektowanie i wyko-
nanie robót, ale równie˝ inne elementy procesu inwestycyjnego, takie jak
zakup dzia∏ki, uzbrojenie, przygotowanie dokumentacji wymaganej dla wy-
dania odpowiednich decyzji administracyjnych itp. Z ustawy wynika rów-
nie˝, ˝e w omawianym przypadku musi powstaç obiekt budowlany w rozu-
mieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a zatem nie mogà to byç
wy∏àcznie roboty budowlane nieskutkujàce wykonaniem takiego obiektu.
Tymczasem definicja robót budowlanych obejmuje swoim zakresem
równie˝ przebudow´, monta˝ lub rozbiórk´ obiektu budowlanego.

Nast´pnie zamawiajàcy obowiàzany jest okreÊliç g∏ówne miejsce lub lokali-
zacj´ robót budowlanych, podajàc miejscowoÊç lub kilka miejscowoÊci,
przez które b´dzie przebiega∏a inwestycja (przyk∏adowo droga, most),
ewentualnie dok∏adny adres, dane dotyczàce nieruchomoÊci (numer dzia∏-
ki lub dzia∏ek obj´tych jednà nieruchomoÊcià), jeÊli miejsce nie ma okreÊlo-
nej ulicy i numeru. 
Zamawiajàcy opisuje miejsce prowadzenia robót budowlanych równie˝ za
pomocà kodu NUTS – szerzej na temat podawania klasyfikacji NUTS por.
rozdzia∏ dotyczàcy formularza 2-PL, pkt II. 1.2).

II. 1.3) Krótki opis zamówienia. W tym miejscu zamawiajàcy powinien doko-
naç krótkiego opisu zamówienia, wskazujàc na rodzaj obj´tych koncesjà
robót budowlanych lub realizowanego obiektu budowlanego. W przypadku
wykonania robót budowlanych opis mo˝e nastàpiç poprzez podanie
najwa˝niejszych informacji z dokumentacji projektowej czy specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W sytuacji, gdy przedmiotem koncesji b´dzie ∏àcznie zaprojektowanie i wy-
konanie robót budowlanych lub realizacja obiektu budowlanego, zamawia-
jàcy powinien krótko podaç przeznaczenie ukoƒczonych robót lub obiektu,
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wymagania techniczne, architektoniczne i funkcjonalne. Opis zamówienia
ma byç skrótowy, jednak na tyle jednoznaczny, by wykonawcy mogli na jego
podstawie podjàç decyzj´ o ubieganiu si´ o przyznanie im koncesji. 

Krajowy formularz og∏oszenia o koncesji ZP-302 zawiera dodatkowà rubry-
k´, w której zamawiajàcy podajà informacje o oÊwiadczeniach oraz doku-
mentach potwierdzajàcych spe∏nienie przez roboty budowlane wymagaƒ za-
mawiajàcego. W przypadku formularza wspólnotowego zamawiajàcy mo˝e
podaç przedmiotowe informacje w cz´Êci VI. 2) „informacje dodatkowe”
przy opisie zamówienia lub sprecyzowaç je w specyfikacji. Rozporzàdzenie
Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form, w jakich do-
kumenty te mogà byç sk∏adane, nie ogranicza zamawiajàcych w zakresie
˝àdanych oÊwiadczeƒ lub dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie przez
oferowane roboty budowlane wymagaƒ zamawiajàcego – §3 pkt 1 rozporzà-
dzenia stanowi, i˝ zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç w szczególnoÊci m.in.:
• próbek, opisów lub fotografii,
• zaÊwiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci potwierdza-

jàcego, ˝e dostarczane produkty odpowiadajà okreÊlonym normom lub
specyfikacjom technicznym,

• zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem
zgodnoÊci dzia∏aƒ wykonawcy z normami jakoÊciowymi, je˝eli zamawia-
jàcy odwo∏ujà si´ do systemów zapewniania jakoÊci opartych na odpo-
wiednich normach europejskich.

Stwierdzenie §3 przywo∏anego rozporzàdzenia oznacza, i˝ zamawiajàcy
mogà ˝àdaç jeszcze innych dokumentów – muszà jednak pami´taç, ˝e wy-
konawcy zawsze mogà z∏o˝yç równowa˝ne zaÊwiadczenie wystawione przez
podmioty majàce siedzib´ w innym paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (paƒstwa UE oraz Szwajcaria i Norwegia). 

II. 1.4) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). W przedmiotowej rubryce zama-
wiajàcy okreÊla za pomocà kodów CPV g∏ówny przedmiot koncesji oraz
dodatkowe przedmioty, np. w przypadku gdy koncesja b´dzie obejmowaç
dostawy niezb´dne dla wykonania robót budowlanych lub obiektu. Sposób
wype∏nienia tej cz´Êci formularza zosta∏ okreÊlony w rozdziale dotyczàcym
og∏oszenia 2-PL, pkt II. 1.6).

II. 2) WielkoÊç lub zakres zamówienia

II. 2.1) Ca∏kowita wielkoÊç lub zakres. Obok opisu przedmiotu zamówienia
sporzàdzajàcy og∏oszenie powinien wskazaç jego ca∏kowità wielkoÊç lub za-
kres, by umo˝liwiç potencjalnym wykonawcom podj´cie decyzji odnoÊnie do
uczestnictwa w organizowanym post´powaniu. Zamawiajàcy powinien mieç
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na uwadze treÊç art. 32 ustawy Pzp, który stanowi, i˝ podstawà ustalenia
wartoÊci zamówienia jest ca∏kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,
bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone przez zamawiajàcego z nale˝ytà
starannoÊcià. W tej cz´Êci formularza og∏oszenia zamawiajàcy powinien
wskazaç ca∏kowità wielkoÊç lub zakres zamówienia. Informacja podana
w og∏oszeniu powinna okreÊlaç maksymalnà wielkoÊç lub zakres zamówie-
nia. Przepisy ustawy Pzp zobowiàzujà zamawiajàcego ka˝dorazowo do
podania szacowanej wartoÊci przedmiotu zamówienia jeszcze przed wszcz´-
ciem post´powania. Wynika z tego, i˝ mimo zapisu formularza, który jedy-
nie fakultatywnie nakazuje podanie wartoÊci szacunkowej zamówienia,
zgodnie z przepisami prawa polskiego zamawiajàcy jest obowiàzany
w ka˝dym przypadku podaç wartoÊç szacunkowà zamówienia lub koncesji.
Ustawa Pzp nie przewiduje równie˝ mo˝liwoÊci ustalenia szacowanej warto-
Êci zamówienia lub koncesji przez odniesienie do przedzia∏u wartoÊciowego. 
Z powy˝szych powodów krajowy formularz og∏oszenia o koncesji na robo-
ty budowlane zobowiàzuje zamawiajàcych do podania ca∏kowitej wielkoÊci
lub zakresu w ka˝dym przypadku. 

II. 2.2) Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy
si´ stronom trzecim (je˝eli dotyczy). W tym miejscu zamawiajàcy mo˝e
wskazaç minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie wybra-
ny wykonawca ma powierzyç stronom trzecim (podwykonawcom). JeÊli
zamawiajàcy nie uczyni∏ takiego zastrze˝enia w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, to nie jest obowiàzany do wype∏niania przedmioto-
wego punktu formularza. 
Zgodnie z przepisem art. 130 ustawy Pzp, zamawiajàcy mo˝e za˝àdaç, aby
wykonawca, któremu udzielono koncesji, zawar∏ z innymi podmiotami
umowy o podwykonawstwo o wartoÊci stanowiàcej co najmniej 30% warto-
Êci koncesji. JeÊli zamawiajàcy poczyni takie zastrze˝enie, powinien o nim
uczyniç wzmiank´ w og∏oszeniu, podajàc dok∏adny procent robót budowla-
nych, które majà zostaç zrealizowane przez podwykonawców. Nie jest przy
tym obowiàzkowe, by zamawiajàcy wskazywa∏ na rodzaj robót, które winny
byç zrealizowane przez podmioty trzecie.
Zamawiajàcy, który dokonuje obliczenia 30% wartoÊci koncesji, powinien
pami´taç, by odnosiç swoje kalkulacje nie tylko do wartoÊci samych robót
budowlanych, ale do ca∏okszta∏tu zobowiàzaƒ koncesjonariusza. Podwyko-
nawstwo mo˝e obejmowaç prace prowadzone na etapie wznoszenia obiek-
tu budowlanego lub w trakcie jego eksploatacji (serwis, prace remontowe).
Wykonawcy powinni pami´taç, ˝e umowy zawarte mi´dzy wykonawcami,
którzy wspólnie ubiegajà si´ o uzyskanie koncesji oraz umowy z podmiota-
mi b´dàcymi w stosunku do wykonawcy podmiotami dominujàcymi lub za-
le˝nymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane-
go systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych, nie sà uwa˝ane za umowy
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o podwykonawstwo w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiajàcy powinien
okreÊliç w specyfikacji obowiàzek przed∏o˝enia przez uczestników listy
podmiotów, o których mowa powy˝ej. 

Zamawiajàcy obowiàzani do wype∏niania formularza krajowego ZP-302 nie
wskazujà na minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie za-
mierzajà powierzyç podwykonawcom. Formularz krajowy nie zawiera sto-
sownej rubryki i w razie takiego ˝àdania powinno byç ono zastrze˝one
w treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) Warunki udzia∏u

III. 1.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczàce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego. Przepisy ustawy Pzp stanowià, i˝
w post´powaniu majàcym za przedmiot udzielenie koncesji mogà uczest-
niczyç wykonawcy spe∏niajàcy warunki udzia∏u okreÊlone przez zamawia-
jàcego. Zamawiajàcy jest obowiàzany przedstawiç opis tych warunków oraz
sposób ich oceny.

W tym punkcie formularza zamawiajàcy powinien okreÊliç okolicznoÊci,
które muszà byç wykazane przez wykonawców spe∏niajàcych warunki for-
malne udzia∏u w post´powaniu i warunki dotyczàce ich wiarygodnoÊci.
Obok przedstawienia konkretnych okolicznoÊci zamawiajàcy jest obowià-
zany wskazaç ˝àdane dokumenty, za pomocà których wykonawcy mogà
udowodniç spe∏nienie stawianych im warunków.
W pierwszej kolejnoÊci zamawiajàcy mo˝e wskazaç ˝àdane dokumenty doty-
czàce statusu prawnego wykonawcy (odpis z w∏aÊciwego rejestru lub zaÊwiad-
czenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej) oraz jego zdolnoÊci do
prowadzenia dzia∏alnoÊci w obszarach regulowanych (koncesje, zezwolenia).
Szerzej na ten temat por. rozdzia∏ dotyczàcy og∏oszenia 2-PL, pkt III. 2.1).
Nast´pnie sporzàdzajàcy og∏oszenie podaje formalne warunki wykluczenia
wykonawców, okreÊlone w art. 24 ustawy Pzp, i wskazuje konkretne doku-
menty, które majà byç przed∏o˝one w trakcie post´powania w celu ustalenia,
i˝ nie zachodzà okolicznoÊci Êwiadczàce o braku wiarygodnoÊci wykonawców.
Szerzej na ten temat w rozdziale dotyczàcym og∏oszenia 2-PL, pkt III. 2.1).

Wype∏niajàc przedmiotowà rubryk´, zamawiajàcy powinien pami´taç, i˝
mo˝e ˝àdaç od wykonawców jedynie takich oÊwiadczeƒ i dokumentów, któ-
re sà mu niezb´dne do przeprowadzenia post´powania. Przedstawiajàc
swoje wymogi w tym zakresie, zamawiajàcy winien równie˝ uwzgl´dniç wy-
dawane na podstawie delegacji z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp rozporzàdzenie
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Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605), okre-
Êlajàce rodzaje dokumentów, jakich mo˝na ˝àdaç od wykonawców oraz
formy, w jakich mogà byç one sk∏adane.

III. 1.2) ZdolnoÊç ekonomiczna i finansowa. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia za-
mawiajàcy powinien wskazaç warunki dotyczàce zdolnoÊci ekonomicznej
i finansowej wykonawcy oraz rodzaj ˝àdanych dokumentów majàcych po-
twierdziç wymogi stawiane przez organizatora post´powania. Ustalajàc
kryteria kwalifikacji w zakresie zdolnoÊci finansowej, zamawiajàcy powi-
nien uwzgl´dniç, ˝e majà one na celu ustalenie sytuacji ekonomicznej
i finansowej wykonawcy zapewniajàcej realizacj´ koncesji. Szerzej na ten
temat por. rozdzia∏ dotyczàcy og∏oszenia 2-PL, pkt III. 2.2).

III. 1.3) ZdolnoÊç techniczna. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy po-
winien wskazaç kryteria oceny zdolnoÊci technicznej i podaç dokumenty,
których przedstawienia b´dzie ˝àda∏ od wykonawców. OkreÊlenie warun-
ków musi byç na tyle precyzyjne i jednoznaczne, by ka˝dy wykonawca móg∏
si´ zorientowaç o mo˝liwoÊci uczestnictwa w danym post´powaniu. Zama-
wiajàcy powinni zwróciç uwag´, zw∏aszcza przy wskazywaniu w∏aÊciwych
dokumentów, ˝e wykonawca nie musi posiadaç czy te˝ byç w∏aÊcicielem
okreÊlonych maszyn lub urzàdzeƒ – przepis art. 22 ustawy Pzp wyraênie
podkreÊla, ˝e chodzi tutaj o „dysponowanie” potencja∏em technicznym.
Zmiana ta zosta∏a wprowadzona w zwiàzku z implementacjà przepisu
art. 48 dyrektywy 2004/18 i dostosowuje prawo polskie do prawa wspólno-
towego, które stanowczo stwierdza, i˝ ka˝dy z wykonawców mo˝e powo∏y-
waç si´ na potencja∏ techniczny innych podmiotów, niezale˝nie od charak-
teru prawnego ∏àczàcych go z nimi powiàzaƒ. Powinien on jednak wykazaç,
˝e b´dzie dysponowa∏ zasobami niezb´dnymi do realizacji zamówienia,
np. przedstawiajàc w tym celu zobowiàzanie podmiotów, na które si´ po-
wo∏uje, do oddania mu do dyspozycji niezb´dnych zasobów. Szerzej na ten
temat w rozdziale dotyczàcym og∏oszenia 2-PL, pkt III. 2.3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Kryteria udzielenia zamówienia. Zamawiajàcy, którzy planujà udzieliç kon-
cesji, stosujà odpowiednio przepisy dotyczàce udzielania zamówieƒ w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z og∏o-
szeniem – traktujàc wszystkie te trzy tryby jako równorz´dne (przepis art. 55
ustawy Pzp, okreÊlajàcy przes∏anki umo˝liwiajàce zastosowanie negocjacji
z og∏oszeniem, nie ma tutaj zastosowania). Formularz krajowy og∏oszenia
o koncesji nakazuje zamawiajàcemu wskazanie wybranego trybu, natomiast
omawiany formularz wspólnotowy nie przewiduje takiej rubryki. W zwiàzku
z tym, ˝e przepisy prawa polskiego w art. 128 ust. 4 ustawy Pzp odnoszàce si´
do minimalnej treÊci og∏oszenia o koncesji stawiajà wymóg podania trybu,
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w jakim b´dzie udzielana koncesja, informacja ta powinna byç zawarta
w rubryce pkt VI. 2) „informacje dodatkowe”, przynajmniej do czasu zmiany
treÊci obecnie obowiàzujàcych formularzy. 
W niniejszej cz´Êci og∏oszenia zamawiajàcy winien wskazaç i opisaç kryteria
udzielenia zamówienia. Formu∏ujàc kryteria wyboru oferty, mo˝e przyjmowaç
warunki mierzalne ekonomicznie (jakoÊç, koszty eksploatacji, serwis) oraz
takie, których nie da si´ okreÊliç bezpoÊrednio w nawiàzaniu do ich wartoÊci
ekonomicznej (estetyka, wp∏yw stosowanej technologii na Êrodowisko). Kryte-
ria wyboru oferty muszà byç bezpoÊrednio zwiàzane z przedmiotem zamó-
wienia i powinny umo˝liwiç zaspokojenie potrzeb zamawiajàcego. Muszà byç
one tak okreÊlone przez zamawiajàcego, by umo˝liwiç wszystkim zaintereso-
wanym wykonawcom, przy zachowaniu przez nich nale˝ytej starannoÊci,
zinterpretowanie ich w identyczny sposób. 
Artyku∏ 129 ustawy Pzp wprowadza wyjàtek dotyczàcy zasad oceny ofert –
zamawiajàcy, którzy wybierajà ofert´ najkorzystniejszà, mogà wskazaç na kry-
teria podmiotowe dotyczàce w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szczególnoÊci jego
wiarygodnoÊci ekonomicznej, zdolnoÊci technicznej lub finansowej. 
Innym wyjàtkiem, wynikajàcym z definicji koncesji na roboty budowlane, jest
sposób wyboru oferty najkorzystniejszej. Artyku∏ 2 pkt 5 ustawy Pzp stanowi, i˝
ofertà najkorzystniejszà jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia. Tymcza-
sem zastosowanie kryterium cenowego do wyboru koncesjonariusza b´dzie
mo˝liwe tylko w przypadku gdy udzielana koncesja b´dzie przewidywa∏a – obok
prawa do eksploatacji obiektu – cz´Êciowà zap∏at´ wynagrodzenia w pieniàdzu
przez zamawiajàcego. W pozosta∏ych przypadkach, gdy udzielenie koncesji nie
b´dzie mia∏o zwiàzku z powstaniem obowiàzku zap∏aty po stronie zamawiajà-
cego – kryterium ceny nie b´dzie mia∏o ˝adnego punktu odniesienia.

Formularz og∏oszenia nie zobowiàzuje do podania znaczenia kryteriów oceny
ofert, jednak obowiàzek taki wynika z treÊci art. 128 ust. 4 pkt 7 ustawy Pzp. 

IV. 2) Informacje administracyjne

IV. 2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj´ zamawiajàcà
(je˝eli dotyczy). Nadanie sprawie numeru referencyjnego jest fakultatywne,
inaczej w przypadku wype∏niania krajowego formularza og∏oszenia, gdzie
w nag∏ówku zamawiajàcy jest obowiàzany podaç numer sprawy. 

IV. 2.2) Termin sk∏adania wniosków. Zamawiajàcy informuje wykonawców
o terminach sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu, które nie mogà byç jednak krótsze ni˝: 
• 45 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o koncesji Urz´dowi Oficjal-

nych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogà elektronicznà, zgodnie
z zasadami okreÊlonymi na stronie www.simap.europa.eu,

– 188 –



• 52 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o koncesji Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób ni˝ drogà elektronicz-
nà, zgodnie z zasadami okreÊlonymi na stronie www.simap.europa.eu.

W przypadku gdy wartoÊç koncesji na roboty budowlane jest ni˝sza ni˝
równowartoÊç w z∏otówkach kwoty 5 278 000 euro, a zamawiajàcy jest obo-
wiàzany przes∏aç Prezesowi UZP og∏oszenie sporzàdzone na formularzu
ZP-302, w podobny sposób wype∏nia rubryk´ dotyczàcà terminów sk∏ada-
nia wniosków. W takim jednak przypadku powinien pami´taç, i˝ minimal-
ne terminy 45 lub 52 dni nale˝y liczyç od dnia przekazania og∏oszenia
o koncesji Prezesowi UZP drogà elektronicznà lub w inny sposób. 

IV. 2.3) J´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç wnioski. W przedmiotowej cz´Êci
og∏oszenia zamawiajàcy podaje j´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç wnio-
ski, majàc na uwadze treÊç art. 9 ustawy Pzp, który zezwala zamawiajàcemu
na wyra˝enie zgody na z∏o˝enie wniosku równie˝ w jednym z j´zyków po-
wszechnie u˝ywanym w handlu mi´dzynarodowym lub w kraju, w którym
zamówienie jest udzielane.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Êrodków wspól-
notowych. W omawianej rubryce zamawiajàcy winien wskazaç, czy koncesja na
roboty budowlane dotyczy projektu lub programu finansowanego ze Êrodków
wspólnotowych. JeÊli zamawiajàcy udziela zamówienia finansowanego z takich
Êrodków, to powinien zaznaczyç kwadrat przy s∏owie „tak” oraz podaç infor-
macje umo˝liwiajàce identyfikacj´ programu oraz nazw´ i adres instytucji
przekazujàcej Êrodki unijne.

VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). W tym miejscu zamawiajàcy podaje
informacje, na które nie by∏o miejsca w pozosta∏ych rubrykach, a które sà
istotne z punktu widzenia zamawiajàcego, wykonawców lub które winny byç
podane do informacji wszystkich uczestników post´powania. W zwiàzku z bra-
kiem odr´bnej rubryki wskazujàcej rodzaj trybu post´powania zamawiajàcy
powinien w informacjach dodatkowych podaç rodzaj stosowanej procedury:
przetarg nieograniczony, ograniczony lub negocjacje z og∏oszeniem.

VI. 3) Procedury odwo∏awcze. Przyk∏adowy sposób wype∏nienia poszczególnych
rubryk dotyczàcych procedur odwo∏awczych zosta∏ omówiony szczegó∏owo
w instrukcji do formularza 2-PL, pkt VI. 4).

VI. 4) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. Na koƒcu formularza zamawiajàcy
powinien podaç dat´ wys∏ania og∏oszenia o zamówieniu. Zamawiajàcy winien
pami´taç, ˝e zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pzp jest obowiàzany udokumento-
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waç publikacj´ og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo w Dzien-
niku Urz´dowym Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci przechowywaç dowód
jego publikacji. Ponadto, data przekazania og∏oszenia jest istotna z punktu wi-
dzenia prawid∏owoÊci liczenia terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu.

2.11. OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU 
ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANÑ UDZIELONE
PRZEZ KONCESJONARIUSZA NIEB¢DÑCEGO
INSTYTUCJÑ ZAMAWIAJÑCÑ
STANDARDOWY FORMULARZ 11-PL

SEKCJA I: KONCESJONARIUSZ ROBÓT BUDOWLANYCH

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. W niniejszym punkcie koncesjonariusz po-
winien podaç swoje dane teleadresowe zawierajàce oficjalnà nazw´, adres poczto-
wy, punkt kontaktowy oraz adresy internetowe. Oficjalna nazwa koncesjonariusza
musi uwzgl´dniaç form´ organizacyjnoprawnà, w jakiej funkcjonuje og∏aszajàcy. 
Nast´pnie koncesjonariusz podaje swój adres pocztowy zawierajàcy ulic´, nu-
mer budynku lub lokalu, kod pocztowy i miejscowoÊç, w której znajduje si´ sie-
dziba koncesjonariusza oraz kraj. Og∏aszajàcy winien równie˝ wskazaç punkt
kontaktowy, imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej, jej bezpoÊredni numer tele-
fonu, faksu oraz adres e-mail. W przedmiotowym punkcie nale˝y tak˝e podaç
adresy stron internetowych koncesjonariusza. 
Obowiàzek podania adresów internetowych umo˝liwia komunikacj´ pomi´dzy
koncesjonariuszem a wykonawcami za pomocà Êrodków elektronicznych.
Koncesjonariusz mo˝e udost´pniç specyfikacj´ istotnych warunków zamówie-
nia na swojej stronie internetowej od dnia publikacji og∏oszenia w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej do up∏ywu terminu sk∏adania ofert. Mo˝e
równie˝ umieÊciç na stronie inne dokumenty, które uzna za potrzebne wyko-
nawcom do przygotowania wniosków lub ofert. 
Koncesjonariusz w sekcji pierwszej og∏oszenia powinien równie˝ sprecyzowaç,
czy podany przez niego punkt kontaktowy b´dzie jedynym do komunikacji
z wykonawcami w trakcie prowadzenia post´powania. JeÊli koncesjonariusz
przewiduje, i˝ wi´cej informacji na temat zamówienia mo˝na uzyskaç pod in-
nym adresem, powinien wype∏niç Za∏àcznik A. I. W Za∏àczniku A. I. og∏asza-
jàcy jest obowiàzany podaç oficjalnà nazw´ podmiotu udzielajàcego informa-
cji, adres, punkt kontaktowy oraz wskazaç osob´ upowa˝nionà do kontaktów,
numer telefonu, faksu, adres e-mail oraz adres strony internetowej. 
Wype∏niajàc og∏oszenie, koncesjonariusz powinien wskazaç adres, pod któ-
rym zainteresowani wykonawcy mogà uzyskaç specyfikacje i dokumenty
dodatkowe oraz adres, pod który nale˝y przesy∏aç oferty lub wnioski
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o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Je˝eli b´dzie to adres punktu
kontaktowego z og∏oszenia, wystarczy zaznaczyç kwadracik oznaczony „jak
podano wy˝ej dla punktu kontaktowego”. W innej sytuacji koncesjonariusz
powinien dodatkowo wype∏niç Za∏àczniki A. II i A. III, podajàc nazw´ jed-
nostki, adres, punkt kontaktowy, numer telefonu, faksu, adres e-mail oraz
adres strony internetowej. 
Wype∏nienie Za∏àcznika A mo˝e staç si´ konieczne z kilku powodów. Po
pierwsze, mo˝e si´ zdarzyç, i˝ adres siedziby koncesjonariusza nie jest to˝samy
z adresem podmiotu prowadzàcego post´powanie czy te˝ z adresem, pod któ-
rym wydawana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Post´powa-
nie o udzielenie zamówienia w imieniu koncesjonariusza mo˝e prowadziç
osoba trzecia, dzia∏ajàca na podstawie udzielonego pe∏nomocnictwa. Po dru-
gie, adres g∏ównej siedziby koncesjonariusza mo˝e nie pokrywaç si´ z adresem
jednostki organizacyjnej prowadzàcej post´powania o udzielenie zamówieƒ
w danej instytucji. Koncesjonariusz mo˝e posiadaç oddzia∏y lub departamenty
w wielu lokalizacjach, a za wydawanie specyfikacji lub przyjmowanie ofert od-
powiedzialna mo˝e byç jednostka organizacyjna dzia∏ajàca pod innym adre-
sem ni˝ adres g∏ównej siedziby og∏aszajàcego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez koncesjonariusza. W tej cz´Êci for-
mularza koncesjonariusz wskazuje nazw´ nadanà zamówieniu. OkreÊlenie
zamówienia przez nazw´ jest dokonywane samodzielnie przez koncesjona-
riusza i ma znaczenie porzàdkowe. 

II. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych. Zgodnie z de-
finicjà zawartà w art. 2 pkt 8) ustawy Pzp „robotami budowlanymi” b´dzie
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozu-
mieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z póên. zm.), a tak˝e realizacja obiektu budowlanego w rozumie-
niu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za pomocà dowolnych Êrod-
ków, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego. Zamawia-
jàcy powinien wskazaç, poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu, czy
udziela zamówienia na:
• wykonanie albo
• zaprojektowanie i wykonanie, albo
• wykonanie za pomocà dowolnych Êrodków, obiektu budowlanego,

odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym przez instytucj´ zamawiajàcà.
Definicja „robót budowlanych” zawarta w art. 2 pkt 8 ustawy Pzp wspomi-
na o „realizacji” za pomocà dowolnych Êrodków obiektu budowlanego,
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego, a nie tylko
o „wykonaniu” takiego obiektu. Poj´cie „realizacji” jest szersze i mo˝e
obejmowaç równie˝ czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem dzia∏ki pod bu-
dow´ (uzyskanie pozwolenia, uzbrojenie itp.).
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Nast´pnie sporzàdzajàcy og∏oszenie okreÊla g∏ówne miejsce lub lokalizacj´
zamawianych robót budowlanych poprzez podanie dok∏adnego adresu lub,
jeÊli jest to niemo˝liwe, poprzez wskazanie miejscowoÊci. Podajàc miejsce
prowadzonych robót budowlanych, zamawiajàcy korzysta równie˝ z kodów
NUTS. Szerzej na temat sposobu oznaczania rodzaju zamówienia por. roz-
dzia∏ dotyczàcy og∏oszenia 2-PL, pkt II. 1.2) lub 10-PL, pkt II. 1.2).

II. 1.3) Krótki opis zamówienia. W tej cz´Êci koncesjonariusz powinien do-
konaç krótkiego opisu zamówienia, pozwalajàcego zainteresowanym wyko-
nawcom zidentyfikowaç jego przedmiot i podjàç decyzj´ o uczestnictwie
w post´powaniu.

II. 1.4) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV). W przedmiotowej rubryce konce-
sjonariusz okreÊla za pomocà kodów CPV g∏ówny przedmiot zamówienia
oraz jego dodatkowe przedmioty, np. w przypadku gdy zamówienie na ro-
boty budowlane obejmowaç b´dzie dostawy niezb´dne dla wykonania
robót budowlanych lub obiektu. Sposób wype∏nienie tej cz´Êci formularza
zosta∏ okreÊlony w rozdziale dotyczàcym og∏oszenia 2-PL, pkt II. 1.6).

II. 2.1) Ca∏kowita wielkoÊç lub zakres. Obok opisu przedmiotu zamówienia
sporzàdzajàcy og∏oszenie powinien wskazaç jego ca∏kowità wielkoÊç lub za-
kres, by umo˝liwiç potencjalnym wykonawcom podj´cie decyzji odnoÊnie
do uczestnictwa w organizowanym post´powaniu. Koncesjonariusz udzie-
lajàc zamówienia na roboty budowlane, powinien mieç na uwadze treÊç
art. 32 ustawy Pzp, który stanowi, i˝ podstawà ustalenia wartoÊci zamówie-
nia jest ca∏kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i us∏ug, ustalone przez zamawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià.
W tej cz´Êci formularza og∏oszenia koncesjonariusz powinien wskazaç ca∏-
kowità wielkoÊç lub zakres zamówienia. Informacja podana w og∏oszeniu
winna okreÊlaç maksymalnà wielkoÊç lub zakres zamówienia. 

II. 3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji. Koncesjonariusz powinien
w niniejszej rubryce okreÊliç czas trwania zamówienia lub wskazaç termin jego
realizacji. Koncesjonariusz, który zdecyduje si´ na podanie konkretnej daty
rozpocz´cia i zakoƒczenia realizacji zamówienia, powinien uwzgl´dniç
te wszystkie elementy faktyczne i prawne, które mogà spowodowaç przed∏u˝e-
nie si´ post´powania i, co za tym idzie, niemo˝noÊç rozpocz´cia inwestycji
we wskazanym terminie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) Wymagane wadia i gwarancje. W niniejszej rubryce koncesjonariusz powi-
nien podaç swoje wymogi odnoszàce si´ do kategorii ˝àdanych zabezpieczeƒ
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i okreÊliç, czy ˝àda wniesienia wadium. Przepisy ustawy Pzp nie zobowiàzujà
koncesjonariusza do ˝àdania zabezpieczenia lub wadium.

III. 2.1) Warunki ekonomiczne i techniczne wymagane od oferentów. W oma-
wianej cz´Êci formularza koncesjonariusz jest obowiàzany podaç do wiado-
moÊci warunki udzia∏u w organizowanym post´powaniu, warunki dotyczà-
ce sytuacji podmiotowej wykonawców, kryteria oceny zdolnoÊci ekono-
micznej i finansowej oraz zdolnoÊci technicznej. Koncesjonariusz powinien
pami´taç, ˝e stawiane w niniejszej cz´Êci warunki udzia∏u w post´powaniu
muszà byç takie same dla wszystkich wykonawców, bezpoÊrednio zwiàzane
z przedmiotem zamówienia i nie mogà utrudniaç uczciwej konkurencji.
W pozosta∏ym zakresie koncesjonariusz mo˝e samodzielnie okreÊlaç kryte-
ria udzia∏u w post´powaniu oraz wskazywaç na ˝àdane dokumenty potwier-
dzajàce zdolnoÊç wykonawców do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Kryteria udzielenia zamówienia. W niniejszej cz´Êci og∏oszenia koncesjona-
riusz jest obowiàzany podaç kryteria wyboru oferty. W zwiàzku z tym, ˝e nie
jest on obowiàzany stosowaç przepisy ustawy Pzp w tym zakresie, rodzaj przy-
j´tych zasad udzielania zamówienia mo˝e byç dowolny, byleby tylko nie naru-
sza∏ zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Zasady te wymagajà od koncesjonariusza, by stawiane kryteria by∏y niedyskry-
minujàce, obiektywne i mierzalne, a koncesjonariusz móg∏ uzasadniç podj´tà
decyzj´ o wyborze kontrahenta i udzieleniu mu zamówienia.

IV. 2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez koncesjonariusza (je˝eli
dotyczy). W celu uporzàdkowania i sprawnego prowadzenia post´powaƒ
koncesjonariusz mo˝e nadaç sprawie numer. Nie jest to dzia∏anie obo-
wiàzkowe, ale w praktyce okazuje si´ bardzo przydatne, zw∏aszcza, gdy
koncesjonariusz nie prowadzi tylko jednego post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego. 

IV. 2.2) Termin przyjmowania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u.
W tej cz´Êci formularza koncesjonariusz powinien wskazaç termin sk∏ada-
nia wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu lub termin przyj-
mowania ofert. JeÊli koncesjonariusz wybra∏ tryb przetargu nieograniczo-
nego, powinien w niniejszym punkcie zaznaczyç kwadrat odnoszàcy si´ do
terminu sk∏adania ofert. OkreÊlajàc termin sk∏adania ofert, koncesjona-
riusz powinien zwróciç uwag´, by nie by∏ on krótszy ni˝ 40 dni, liczàc od
dnia przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert. 
W przypadku gdy koncesjonariusz przewiduje udzielenie zamówienia
w trybie ograniczonym lub negocjacyjnym, jest obowiàzany zakreÊliç
kwadrat odnoszàcy si´ do terminu sk∏adania wniosków. Powinien jednak
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pami´taç, ˝e zgodnie z przepisem art. 49 ust. 2, wskazanym przez art. 131
ust. 2 ustawy Pzp, podany termin nie mo˝e byç krótszy ni˝:
• 30 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjal-

nych Publikacji Wspólnot Europejskich drogà elektronicznà, zgodnie
z formà i procedurami wskazanymi na stronie www.simap,europa.eu,

• 37 dni – od dnia przekazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób (pocztà, faksem).

Po ustaleniu, czy wskazuje na termin sk∏adania ofert czy termin przyjmowa-
nia wniosków, koncesjonariusz jest obowiàzany sprecyzowaç dat´, podajàc
dzieƒ, miesiàc, rok oraz godzin´ ustalonego terminu.

IV. 2.3) Data wys∏ania zaproszeƒ do sk∏adania ofert do zakwalifikowanych
kandydatów. W przedmiotowym punkcie koncesjonariusz okreÊla przewi-
dywanà dat´ wysy∏ania zaproszeƒ do sk∏adania ofert do zakwalifikowanych
kandydatów. Omawiana cz´Êç formularza powinna byç wype∏niona przez
tych koncesjonariuszy, którzy wybrali tryb o charakterze ograniczonym lub
negocjacyjnym, a w rubryce IV. 2.2) wskazali termin przyjmowania wnio-
sków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. 
Koncesjonariusz okreÊla przewidywany termin wysy∏ania zaproszeƒ po-
przez podanie dnia, miesiàca i roku.

IV. 2.4) J´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu. Koncesjonariusz nie jest zobowiàzany do sto-
sowania przepisów ustawy Pzp w zakresie art. 9, który nakazuje prowadziç
post´powanie o udzielenie zamówienia w j´zyku polskim, a tylko w szcze-
gólnie uzasadnionych wypadkach zezwala zamawiajàcemu na dopuszczenie
dokumentów sporzàdzonych w j´zyku powszechnie u˝ywanym w handlu
mi´dzynarodowym. W praktyce jednak powszechnie wskazuje si´ j´zyk
polski (ewentualnie inny, b´dàcy w powszechnym u˝ytku, np. angielski).
Koncesjonariusz powinien równie˝ pami´taç o obowiàzku zachowania
uczciwej konkurencji i równym traktowaniu wykonawców. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze Êrodków
wspólnotowych. Koncesjonariusz powinien w og∏oszeniu podaç informacj´
dotyczàcà finansowania projektu lub programu ze Êrodków wspólnotowych.
Obowiàzek podania informacji nie jest zale˝ny od wysokoÊci przyznanej
kwoty, ani te˝ od jej procentowanego udzia∏u w ca∏ej wartoÊci zamówienia.
JeÊli koncesjonariusz wykorzystuje Êrodki unijne, jest obowiàzany umieÊciç
w og∏oszeniu dane pozwalajàce na identyfikacj´ programu lub projektu,
jego nazw´, czas trwania oraz wskazaç jednostk´ lub instytucj´ przekazu-
jàcà Êrodki.
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VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). W tym miejscu koncesjonariusz mo-
˝e podaç inne uzupe∏niajàce informacje, które uzna za przydatne dla wszyst-
kich wykonawców, a które nie przynale˝à do poprzednio wype∏nianych rubryk.
W przypadku braku takich informacji koncesjonariusz pozostawia niniejszà
cz´Êç og∏oszenia niewype∏nionà.

VI. 3) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. Koncesjonariusz ma obowiàzek
wskazania daty przekazania og∏oszenia, niezale˝nie od tego, czy wys∏anie
nastàpi∏o drogà elektronicznà czy te˝ pocztà lub faksem. Podanie daty wys∏a-
nia og∏oszenia jest istotne z punktu widzenia wykonawców, poniewa˝ minimal-
ne terminy sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
liczone sà od dnia przekazania og∏oszenia, a nie od dnia jego publikacji.
Koncesjonariusz powinien zachowaç dowód nadania, poniewa˝ jest obowiàza-
ny udokumentowaç dzieƒ przekazania og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich.

2.12. OG¸OSZENIE O KONKURSIE 
STANDARDOWY FORMULARZ 12-PL

Pierwszy krok przy wype∏nianiu og∏oszenia o konkursie przesy∏anego do
Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej polega na odpowiedzi na pytanie, czy
konkurs obj´ty jest postanowieniami dyrektywy 2004/17/WE czy te˝ dyrektywy
2004/18/WE. Og∏oszenie przekazywane do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych nie przewiduje opisania omawianych danych. Formularz przesy∏any
do Biuletynu zawiera natomiast informacj´, czy publikacja og∏oszenia o kon-
kursie ma charakter obowiàzkowy czy fakultatywny. 

Nast´pnie zamawiajàcy wype∏nia poszczególne sekcje standardowego formu-
larza 12-PL.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA/PODMIOT ZAMAWIAJÑCY

I. 1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe. Informacje, które nale˝y podaç
w pierwszej sekcji og∏oszenia, obejmujà dane wpisywane przez organizatorów
post´powaƒ w formularzach odpowiednich dla wszcz´cia post´powania w try-
bach przetargowych i negocjacyjnych. W tym miejscu og∏oszenia nale˝y wi´c
podaç dane teleadresowe zamawiajàcego. Odpowiedniego zaznaczenia
wymagajà równie˝ rubryki wskazujàce odbiorcom og∏oszenia ewentualne
inne adresy ni˝ adres siedziby zamawiajàcego, pod którymi mo˝na uzyskaç
wi´cej informacji o post´powaniu czy te˝ pobraç dokumentacj´ lub z∏o˝yç
projekty, wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie. Szczegó∏owe zasa-
dy wype∏niania pierwszej cz´Êci Sekcji I omówiono w rozdziale dotyczàcym
formularza 2-PL, pkt I. 1).
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I. 2) Rodzaj instytucji zamawiajàcej i g∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏al-
noÊci (konkurs jest obj´ty przepisami dyrektywy 2004/18/WE). Rubryka ta wype∏-
niania jest tylko i wy∏àcznie wówczas, gdy konkurs przeprowadzany jest
w oparciu o przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ pu-
blicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi. Zaznaczenie odpowiednich
rubryk uzale˝nione jest m.in. od formy organizacyjnoprawnej podmiotu,
szczebla administracyjnego oraz rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci. Informa-
cje na temat metod klasyfikacji poszczególnych podmiotów do rodzajów insty-
tucji wymienionych w omawianym punkcie, jak równie˝ zasady w∏aÊciwego
przyporzàdkowania dzia∏alnoÊci do wskazanych przedmiotów opisano w roz-
dziale dotyczàcym formularza 2-PL, pkt I. 2).

I. 3) G∏ówny przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci podmiotu zamawiajàcego
(konkurs jest obj´ty przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe).
Punkt wype∏niany tylko przez tzw. zamawiajàcych sektorowych. Podmiot
zamawiajàcy wskazuje na jeden bàdê kilka z podanych przedmiotów dzia∏alno-
Êci, w zale˝noÊci od tego, jakiego rodzaju dzia∏alnoÊç sam prowadzi. 

Formularz og∏oszenia o konkursie publikowany na poziomie krajowym, tj. wy-
∏àcznie w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, nie zawiera punktu I. 3). Dane
dotyczàce rodzaju zamawiajàcego i g∏ównego przedmiotu lub przedmiotów
dzia∏alnoÊci zosta∏y uj´te w jednym punkcie (I. 2), który zosta∏ szczegó∏owo
opisany w rozdziale informatora poÊwi´conym og∏oszeniu o zamówieniu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/OPIS PROJEKTU

II. 1) Opis

II. 1.1) Nazwa nadana konkursowi/projektowi przez instytucj´ zamawiajà-
cà/podmiot zamawiajàcy.

Elementem wymaganym w ka˝dym og∏oszeniu wszczynajàcym post´powa-
nie, a wi´c tak˝e w przypadku upublicznienia informacji o konkursie, jest
podanie nazwy nadanej konkursowi bàdê projektowi. Nazwa powinna byç
krótka, indywidualizujàca dany konkurs.

II. 1.2) Krótki opis. Podobnie jak w formularzach dotyczàcych zamówienia
publicznego prowadzonego w trybach otwartych, tak˝e w og∏oszeniu o kon-
kursie nale˝y podaç krótki opis wszczynanej procedury. Opis powinien
w zwi´z∏y sposób charakteryzowaç przedmiot post´powania, tak by pod-
mioty potencjalnie zainteresowane udzia∏em w konkursie mog∏y w oparciu
o omawiane zapisy zorientowaç si´, czego konkurs dok∏adnie dotyczy.
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II. 1.3) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV).
W post´powaniach konkursowych wype∏niajàcy og∏oszenie musi równie˝
okreÊliç kody Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ odpowiadajàce przedmioto-
wi konkursu. Oprócz kodów zawartych w s∏owniku g∏ównym zamawiajàcy,
w razie potrzeby, mo˝e tak˝e pos∏ugiwaç si´ oznaczeniami kodowymi wska-
zanymi w s∏owniku uzupe∏niajàcym. Szczegó∏y na temat wype∏niania przed-
miotowego punktu og∏oszenia zosta∏y omówione w rozdziale dotyczàcym
formularza 2-PL, pkt II. 1.6).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO-
MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

W Sekcji III organizator konkursu jest obowiàzany podaç dane dotyczàce kry-
teriów kwalifikacji uczestników post´powania konkursowego oraz wskazaç, czy
udzia∏ w post´powaniu jest zastrze˝ony dla przedstawicieli danego zawodu.

III. 1) Kryteria kwalifikacji uczestników (je˝eli dotyczy). Kryteria, których okre-
Êlenie jest wymagane w przedmiotowym punkcie, nale˝y uto˝samiaç z warun-
kami udzia∏u w post´powaniu stawianym wykonawcom uczestniczàcym
w pozosta∏ych procedurach przewidzianych przepisami ustawy Pzp. Za takà
interpretacjà przemawia m.in. art. 115 ust. 2 pkt 3 znowelizowanej ustawy
okreÊlajàcy jeden z obligatoryjnych elementów og∏oszenia o konkursie. Og∏o-
szenie musi zawieraç wymagania, jakie powinni spe∏niaç uczestnicy konkursu.
Je˝eli nagrodà w konkursie nie jest nagroda pieni´˝na lub rzeczowa, ale zapro-
szenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
organizator konkursu mo˝e kszta∏towaç warunki udzia∏u w post´powaniu kon-
kursowym, stosujàc odpowiednio postanowienia art. 22 ustawy Pzp. W oma-
wianym punkcie og∏oszenia dla post´powania konkursowego, niepublikowa-
nego w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej ze wzgl´du na mniejszà
wartoÊç zamówienia, nale˝y podaç analogiczne informacje, a jedynà ró˝nicà
pomi´dzy formularzami jest stosowane nazewnictwo. W og∏oszeniu publiko-
wanym w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych omawiany punkt okreÊla si´ jako
„wymagania, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu”.

III. 2) Udzia∏ jest zastrze˝ony dla przedstawicieli danego zawodu (je˝eli dotyczy).
Zaznaczenie odpowiedzi „tak” b´dzie prawid∏owe w tych post´powaniach
konkursowych, w których prace, z racji swojego charakteru, mogà byç wykony-
wane tylko i wy∏àcznie przez osoby dysponujàce odpowiednimi uprawnienia-
mi. Przyk∏adem bezwzgl´dnego wymogu dysponowania uprawnieniami do re-
alizacji okreÊlonych czynnoÊci sà wymagania dotyczàce samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, takie jak np. uprawnienia budowlane w specjal-
noÊci architektonicznej bez ograniczeƒ, konstrukcyjno-budowlanej bez ogra-
niczeƒ. Zaznaczenie w pierwszej cz´Êci pozytywnej odpowiedzi wymaga
okreÊlenia zawodu, dla którego zastrze˝ony jest udzia∏ w post´powaniu.
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Og∏oszenie przesy∏ane do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych
nie zawiera opisywanego punktu. Zrezygnowanie w formularzu og∏oszenia
krajowego z przedmiotowego punktu uzasadnione jest tym, ˝e okolicznoÊç
zastrze˝enia udzia∏u w konkursie dla reprezentantów danego zawodu
b´dzie w nim wyra˝ona w pkt III – Wymagania, jakie muszà spe∏niaç
uczestnicy konkursu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Rodzaj konkursu. W pierwszej kolejnoÊci organizator post´powania kon-
kursowego wskazuje, czy prowadzone post´powanie ma charakter otwarty, czy
te˝ ograniczony. Dyrektywy przewidujà mo˝liwoÊç ograniczenia liczby uczest-
ników post´powania konkursowego na zasadach podobnych do kwalifikacji
wykonawców w procedurze prowadzonej w trybie przetargu ograniczonego.
W konsekwencji organizator post´powania, decydujàc si´ na ograniczenie
liczebnoÊci uczestników konkursu, zobowiàzany jest do podania liczby uczest-
ników, których zaprosi do sk∏adania prac konkursowych. Podanie liczby
uczestników nast´puje bàdê przez okreÊlenie szacunkowej liczby zaproszonych
podmiotów, bàdê przez wskazanie minimalnej i maksymalnej liczby uczestni-
ków, którzy zostanà zakwalifikowani do etapu sk∏adania prac konkursowych.
Opisane rozwiàzania nie zosta∏y przeniesione na grunt krajowego sytemu
zamówieƒ publicznych. Co prawda ustawa Pzp przewiduje mo˝liwoÊç prowa-
dzenia konkursu jako jedno- lub dwuetapowego, ale etapowoÊç post´powa-
nia nie odnosi si´ do spe∏nienia przez uczestników post´powania kryteriów
kwalifikacji. Konkurs dwuetapowy polega na wy∏onieniu w pierwszej fazie
opracowaƒ studialnych odpowiadajàcych wymaganiom okreÊlonym w regu-
laminie konkursu. W etapie drugim sàd konkursowy ocenia prace konkurso-
we wykonane na podstawie opracowaƒ studialnych wy∏onionych
w pierwszym etapie. W zwiàzku z powy˝szym formularz og∏oszenia przesy∏a-
nego do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych wymaga wskazania,
czy konkurs jest jedno- czy dwuetapowy, a nie okreÊlenia konkursu jako
otwartego lub ograniczonego.

IV. 2) Nazwy uczestników ju˝ zakwalifikowanych (w przypadku konkursu ograni-
czonego). Wskazanie uczestników zakwalifikowanych do post´powania kon-
kursowego to informacja przewidziana do umieszczenia tylko i wy∏àcznie
w formularzach og∏oszeƒ przekazywanych do publikacji w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej. Oceniajàc mo˝liwoÊç wype∏nienia przedmiotowego
elementu przez pryzmat rozwiàzaƒ zawartych w ustawie Prawo zamówieƒ
publicznych, nale˝y stwierdziç, i˝ podanie na etapie og∏oszenia o konkursie
nazw uczestników zakwalifikowanych do post´powania jest niemo˝liwe.
Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych nie przewiduje w okresie poprzedzajà-
cym og∏oszenie o konkursie przeprowadzania kwalifikacji uczestników post´-
powania konkursowego. 
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IV. 3) Kryteria, które b´dà stosowane do oceny projektów. Kryteria stosowane
przez organizatora konkursu muszà odnosiç si´ do pracy konkursowej, a nie
do w∏aÊciwoÊci uczestnika konkursu. W tym zakresie obowiàzuje podobna
zasada, jak przy okreÊlaniu kryteriów oceny ofert w post´powaniach prowa-
dzonych w oparciu o jeden z trybów przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
Obydwa rodzaje formularzy, tj. formularz przesy∏any do Dziennika Urz´dowe-
go Unii Europejskiej i formularz kierowany do Biuletynu Zamówieƒ Publicz-
nych, przewidujà podanie informacji tylko o stosowanych kryteriach oceny
prac konkursowych. W formularzach nie przewidziano specjalnie wyznaczonej
kolumny na przypisanie poszczególnym kryteriom ich wagi. Nie oznacza to
jednak braku obowiàzku podania kryteriów oceny prac konkursowych wraz
z ich znaczeniem. Obowiàzek podania wag nadanych kryteriom oceny prac wy-
nika bowiem wprost z treÊci art. 115 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Przyk∏adowymi
kryteriami oceny prac konkursowych dla wy∏onienia pracy z zakresu projekto-
wania architektoniczno-budowlanego sà: sposób wykorzystania terenu
w kontekÊcie zadania konkursowego, funkcjonalnoÊç uk∏adów komunikacyj-
nych, atrakcyjnoÊç rozwiàzaƒ architektonicznych, rozwiàzania funkcjonalne
projektowanych mieszkaƒ. Poszczególnym ze wskazanych przyk∏adowo kry-
teriów oceny prac konkursowych przypisaç nale˝y odpowiednie wagi czy
znaczenia, które w sumie b´dà stanowi∏y 100% wag wszystkich kryteriów.

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV. 4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj´ zamawiajà-
cà/podmiot zamawiajàcy (je˝eli dotyczy). Podanie numeru referencyjnego
b´dzie konieczne tylko wtedy, gdy organizator post´powania nada∏ proce-
durze kolejny numer post´powania. W post´powaniach, w których zama-
wiajàcy wype∏nia og∏oszenie zgodnie z wytycznymi wynikajàcymi z formula-
rza ZP-304, nie podaje si´ numeru referencyjnego w samodzielnej rubryce
og∏oszenia. Numer referencyjny prowadzonego post´powania konkurso-
wego jest zamieszczany w nag∏ówku ka˝dej karty formularza og∏oszenia.

IV. 4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
dodatkowych. Wymaganym elementem og∏oszenia jest wskazanie daty,
do której podmioty zainteresowane konkursem mogà zg∏aszaç si´ po
dokumenty dotyczàce zamówienia. Podstawowym takim dokumentem jest
opracowany przez organizatora regulamin konkursu. Ustalony przez orga-
nizatora termin pozyskania dokumentów dotyczàcych konkursu powinien
umo˝liwiç potencjalnym uczestnikom konkursu przygotowanie wniosków
o zakwalifikowanie do konkursu z uwzgl´dnieniem pi´ciodniowego
okresu na przekazanie regulaminu od dnia zg∏oszenia wniosku o jego
przekazanie. Organizator jest uprawniony do pobierania op∏aty za regula-
min konkursu. W przypadku gdy regulamin konkursu jest odp∏atny, zama-
wiajàcy zaznacza odpowiedê „tak” oraz podaje w wartoÊciach liczbowych
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cen´, walut´, warunki i sposób p∏atnoÊci. Cena, jakiej mo˝na ˝àdaç za
wydanie regulaminu konkursu, nie mo˝e przekraczaç kosztów jego wydru-
ku oraz przekazania.

IV. 4.3) Termin sk∏adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w konkursie. Wskazanie daty odbywa si´ poprzez podanie dnia, miesiàca
i roku oraz godziny sk∏adania projektów lub wniosków. Podana data musi
uwzgl´dniaç minimalny okres, jaki powinien up∏ynàç pomi´dzy przekaza-
niem og∏oszenia o konkursie a dniem sk∏adania wniosków. Minimalny ter-
min dla post´powaƒ konkursowych rozpoczynajàcych si´ publikacjà og∏o-
szenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych i Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej wynosi 21 dni od dnia przekazania og∏oszenia o konkursie.

IV. 4.4) Data wys∏ania zaproszeƒ do udzia∏u w konkursie do zakwalifikowa-
nych kandydatów (je˝eli dotyczy). Przedmiotowy punkt standardowego
formularza 12-PL jest odpowiednikiem pkt IV. 3.3) formularza ZP-304
zatytu∏owanego „Termin sk∏adania prac konkursowych”. Organizator po-
st´powania konkursowego do sk∏adania prac konkursowych mo˝e zaprosiç
tylko tych uczestników, którzy spe∏niajà wymagania okreÊlone w regulami-
nie konkursu. Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych nie okreÊla ˝adnego
minimalnego terminu na z∏o˝enie prac konkursowych, dajàc tym samym
organizatorowi post´powania swobod´ w okreÊleniu omawianego terminu.
Termin sk∏adania prac konkursowych powinien umo˝liwiaç zakwalifikowa-
nym uczestnikom procedury nale˝yte przygotowanie prac konkursowych.

IV. 4.5) J´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç projekty lub wnioski o dopuszcze-
nie do udzia∏u w konkursie. Pole wymaga wskazania j´zyka, w jakim jest
prowadzone post´powanie konkursowe, a tym samym, w jakim mogà byç
sk∏adane projekty lub wnioski. Wi´cej informacji na temat zasad wype∏nia-
nia przedmiotowego punktu zawiera rozdzia∏ dotyczàcy formularza 2-PL,
pkt IV. 3.6).

IV. 5) NAGRODY I SÑD KONKURSOWY

Nagrodami w post´powaniu konkursowym mogà byç nagrody pieni´˝ne lub
rzeczowe, zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia co najmniej dwóch autorów
wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówie-
nia z wolnej r´ki autora wybranej pracy. W przypadku gdy nagrody majà cha-
rakter pieni´˝ny lub rzeczowy, organizator mo˝e przewidzieç przyznanie kilku
nagród, np. za zaj´cie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

IV. 5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody). Przewidzenie przyznania
nagrody obliguje do zaznaczenia odpowiedzi twierdzàcej, a ponadto do
opisania liczby przyznanych nagród i ich wartoÊci.

– 200 –



IV. 5.2) Szczegó∏y dotyczàce p∏atnoÊci dla wszystkich uczestników (je˝eli doty-
czy). Organizator post´powania konkursowego jest uprawniony do okreÊle-
nia w regulaminie konkursu wysokoÊci ewentualnego zwrotu kosztów prac
konkursowych z∏o˝onych przez uczestników konkursu. Decyzj´ w tym
zakresie zamawiajàcy podejmuje samodzielnie, a wi´c je˝eli stwierdzi, i˝
koszty przygotowania prac konkursowych nie b´dà zwracane, to wówczas
nie wype∏nia omawianego elementu og∏oszenia.

IV. 5.3) Zamówienia po konkursie. Nagrodà w konkursie mo˝e byç równie˝ za-
proszenie autora bàdê autorów wybranych prac konkursowych do udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwszy przypadek
obejmuje sytuacje, gdy nagrodà jest zaproszenie jednego autora wybranej
pracy do negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej r´ki.
Drugà z mo˝liwoÊci jest okreÊlenie nagrody jako zaproszenia co najmniej
dwóch autorów wybranych prac do post´powania toczàcego si´ na podsta-
wie przepisów o negocjacjach bez og∏oszenia. Je˝eli zamawiajàcy przewidu-
je jednà z powy˝szych form nagrody za zwyci´stwo w konkursie, zaznacza
odpowiedê twierdzàcà. 

IV. 5.4) Decyzja sàdu konkursowego jest wià˝àca dla instytucji zamawiajà-
cej/podmiotu zamawiajàcego. Sàd konkursowy jest zespo∏em pomocniczym
kierownika zamawiajàcego, który po przeprowadzeniu konkursu przedsta-
wia kierownikowi uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu bàdê wyst´puje
z wnioskiem o uniewa˝nienie procedury. Decyzja odnoÊnie do rozstrzygni´-
cia post´powania zastrze˝ona jest do kompetencji kierownika zamawiajàce-
go lub upowa˝nionej przez niego osoby. Z tak przyj´tego mechanizmu
podejmowania ostatecznej decyzji w zakresie wyników konkursu wynika, i˝
organizator konkursu (zamawiajàcy) nie jest zwiàzany decyzjà sàdu konkur-
sowego. W zwiàzku z powy˝szym w omawianym punkcie og∏oszenia o kon-
kursie polscy zamawiajàcy zawsze muszà zaznaczaç odpowiedê negatywnà.

IV. 5.5) Imiona i nazwiska wybranych cz∏onków sàdu konkursowego (je˝eli do-
tyczy). Wskazanie w treÊci og∏oszenia sk∏adu sàdu konkursowego b´dzie
mo˝liwe wówczas, gdy sàd konkursowy zosta∏ powo∏any przez kierownika
zamawiajàcego do przygotowania i przeprowadzenia ca∏ego post´powania
konkursowego. Powo∏anie sàdu konkursowego po opublikowaniu og∏osze-
nia o konkursie i tylko do czynnoÊci obejmujàcych ocen´ spe∏niania przez
uczestników konkursu wymagaƒ wynikajàcych z regulaminu, ocen´ prac
konkursowych oraz wybór najlepszych prac skutkuje brakiem mo˝liwoÊci
uwidocznienia jego sk∏adu w treÊci og∏oszenia. 

Informacje wpisywane do treÊci og∏oszenia publikowanego w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych nie obejmujà danych zawartych w pkt IV. 5.2),
IV. 5.4) i IV. 5.5). 
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Og∏oszenie o konkursie nie zawiera Sekcji V, poniewa˝ sekcja ta wype∏niana
jest tylko w przypadku og∏oszeƒ dotyczàcych rozstrzygni´cia post´powania po-
przez wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

VI. 1) Konkurs dotyczy projektu i/lub programu finansowanego ze Êrodków
wspólnotowych. Udzia∏ w finansowaniu przedsi´wzi´cia konkursowego Êrod-
ków wspólnotowych obliguje zamawiajàcego do zakreÊlenia w tym punkcie od-
powiedzi twierdzàcej. Ponadto organizator konkursu musi wskazaç program
bàdê projekt, w ramach którego jest finansowane post´powanie konkursowe. 

VI. 2) Informacje dodatkowe (je˝eli dotyczy). W og∏oszeniu o konkursie mo˝na
tak˝e podaç dodatkowe informacje, które ze wzgl´du na uk∏ad formularza nie
mog∏y byç uwidocznione w pozosta∏ych sekcjach og∏oszenia.

VI. 3) Procedury odwo∏awcze (dostarczyç informacje wy∏àcznie w przypadku kon-
kursu zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià sektorowà). Przedstawienie informacji na te-
mat procedur odwo∏awczych jest wymagane tylko i wy∏àcznie w sytuacji, gdy
post´powanie konkursowe zwiàzane jest z dzia∏alnoÊcià sektorowà. Oznacza
to, i˝ przedmiotowy punkt og∏oszenia winny wype∏niaç podmioty okreÊlane
mianem tzw. zamawiajàcych sektorowych. Nasze krajowe przepisy nie rozgra-
niczajà jednak prawa korzystania ze Êrodków ochrony prawnej w zale˝noÊci
od tego, czy mamy do czynienia z zamawiajàcym klasycznym, czy te˝ sektoro-
wym. W przypadku zatem zamawiajàcych sektorowych b´dzie istnia∏a
koniecznoÊç poinformowania w og∏oszeniu o prawie do protestu, odwo∏ania,
jak i skargi. Korzystanie ze Êrodków ochrony prawnej przys∏ugujàcych uczest-
nikom konkursu w trakcie post´powania jest ograniczone. Zgodnie ze znowe-
lizowanym art. 179 1b Pzp Êrodki ochrony prawnej nie przys∏ugujà wobec
rozstrzygni´cia sàdu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz
wyboru najlepszych prac konkursowych. Korzystanie z protestu i ewentualnie
odwo∏ania, a nast´pnie skargi b´dzie mo˝liwe w odniesieniu do wszelkich
innych dzia∏aƒ zamawiajàcego podejmowanych w ramach procedury konkur-
sowej. Informacje te nie sà publikowane w formularzu og∏oszenia o konkur-
sie zamieszczanym ze wzgl´du na jego wartoÊç w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych. Przyk∏adowy sposób wype∏nienia tej rubryki pokazany w instruk-
cji do formularza 2-PL, pkt VI. 4.2 nale˝y uzupe∏niç o nast´pujàce sformu∏o-
wanie: „Ârodki ochrony prawnej nie przys∏ugujà wobec rozstrzygni´cia sàdu
konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych
prac konkursowych”.

Przyk∏adowy sposób wype∏nienia poszczególnych rubryk dotyczàcych proce-
dur odwo∏awczych zosta∏ podany w instrukcji do formularza 5-PL, pkt VI. 4).
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VI. 4) Data wys∏ania niniejszego og∏oszenia. Wskazanie daty wys∏ania og∏oszenia
ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla prawid∏owego obliczenia terminu
sk∏adania prac bàdê wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie. Termi-
ny sk∏adania prac bàdê wniosków oblicza si´ od dnia przekazania og∏oszenia
o konkursie do Biuletynu Zamówieƒ Publicznych lub Dziennika Urz´dowego
Unii Europejskiej. Organizator post´powania, w celu udowodnienia dochowa-
nia ustawowego terminu sk∏adania prac lub wniosków, musi wi´c udokumento-
waç wys∏anie og∏oszenia w odpowiednim terminie. W formularzu og∏oszenia
o konkursie publikowanym ze wzgl´du na wartoÊç zamówienia w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych (ZP-304) informacja ta zamieszczana jest w pkt VI. 3).

2.13. OG¸OSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
STANDARDOWY FORMULARZ 13-PL

SEKCJA I i II: (INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA/PODMIOT ZAMAWIA-
JÑCY i PRZEDMIOT KONKURSU/OPIS PROJEKTU)

Wype∏nienie dwóch pierwszych Sekcji I (instytucja zamawiajàca/podmiot
zamawiajàcy) oraz Sekcji II (przedmiot konkursu/opis projektu) polega na powie-
leniu informacji zawartych w analogicznych sekcjach og∏oszenia o konkursie.
Zasady wype∏niania poszczególnych elementów przywo∏anych powy˝ej sekcji opi-
sano wyczerpujàco w instrukcji wype∏niania og∏oszenia o konkursie zawartej
w rozdziale dotyczàcym formularza 12-PL. 

Og∏oszenie o wynikach konkursu nie zawiera Sekcji III opisujàcej warunki
udzia∏u w post´powaniu, informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym
finansowym i technicznym. Brak przedmiotowej sekcji w formularzu og∏oszenia
o wynikach konkursu jest w pe∏ni uzasadniony. Informacje zawierane w Sekcji III
majà znaczenie dla post´powania konkursowego, a w szczególnoÊci dla potencjal-
nych uczestników post´powania wy∏àcznie na etapie poprzedzajàcym sk∏adanie
wniosków lub prac konkursowych, a nie na etapie koƒczàcym procedur´.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Informacje administracyjne

IV. 1.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj´ zamawiajàcà.
Podanie numeru, pod którym by∏o prowadzone post´powanie konkursowe,
dotyczy post´powaƒ zaewidencjonowanych w rejestrach zamawiajàcego. Nu-
mer podany w omawianym punkcie formularza og∏oszenia o wynikach kon-
kursu musi odpowiadaç numerowi referencyjnemu wpisanemu w formularzu
og∏oszenia o post´powaniu konkursowym. W post´powaniach, w których
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zamawiajàcy wype∏nia og∏oszenie zgodnie z wytycznymi wynikajàcymi z for-
mularza ZP-305, nie podaje si´ numeru referencyjnego w samodzielnej
rubryce og∏oszenia. Numer referencyjny prowadzonego post´powania kon-
kursowego jest zamieszczany w nag∏ówku ka˝dej karty formularza og∏oszenia.

IV. 1.2) Poprzednie publikacje dotyczàce tego samego konkursu. W post´powa-
niach konkursowych, które ze wzgl´du na wartoÊç konkursu podlegajà obo-
wiàzkowej publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, zaznacze-
nie innej odpowiedzi ni˝ twierdzàca nie jest mo˝liwe. Dla prawid∏owego
wype∏nienia pkt 1.2) nie wystarczy wskazaç, i˝ informacja o post´powaniu
konkursowym by∏a ju˝ publikowana. Obowiàzkowà informacjà jest równie˝
podanie numeru uprzedniego og∏oszenia opublikowanego w Dzienniku
Urz´dowym wraz ze wskazaniem dnia miesiàca i roku publikacji. W formu-
larzu og∏oszenia przesy∏anego do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych znajduje si´ analogiczny element og∏oszenia, w którym trzeba
podaç numer og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, pod którym
opublikowano og∏oszenie rozpoczynajàce post´powanie konkursowe.

SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y podaç numer przypisany danej cz´Êci przedmio-
tu konkursu. Podanie numeru b´dzie konieczne tak˝e wówczas, gdy przedmiot
konkursu nie zosta∏ podzielony na cz´Êci, ale zamawiajàcy przewidzia∏ nagrodze-
nie kilku autorów najlepszych prac konkursowych. Z przyznaniem kilku nagród,
a w konsekwencji z obowiàzkiem kilkakrotnego wype∏nienia Sekcji V mo˝na mieç
do czynienia w kilku sytuacjach. W przypadku gdy nagroda w konkursie ma cha-
rakter pieni´˝ny bàdê rzeczowy zamawiajàcy mo˝e przewidzieç nagrody np. dla
trzech najlepszych prac. W post´powaniach konkursowych, w których nagrodà
jest zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia, zamawiajàcy powinien wy∏oniç co
najmniej dwóch autorów najlepszych prac konkursowych. W ka˝dym z przywo∏a-
nych przypadków konieczne b´dzie kilkakrotne wype∏nienie Sekcji V formularza
og∏oszenia o wynikach konkursu.

V. 1) Nagrody

V. 1.1) Liczba uczestników. W formularzu og∏oszenia o wynikach konkursu po-
daje si´ liczb´ uczestników post´powania konkursowego. Przez liczb´
uczestników post´powania konkursowego rozumieç nale˝y liczb´ podmio-
tów, które z∏o˝y∏y wnioski o zakwalifikowanie od udzia∏u w konkursie bàdê
liczb´ podmiotów sk∏adajàcych prace konkursowe.

V. 1.2) Liczba uczestników z zagranicy. Odr´bne dane liczbowe dotyczà uczest-
ników post´powania konkursowego, których siedziba bàdê miejsce za-
mieszkania znajduje si´ poza granicami paƒstwa organizatora konkursu.
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Informacja ta nie jest wyszczególniona w formularzu og∏oszenia przesy∏a-
nego do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.

V. 1.3) Nazwy i adresy zwyci´zców konkursu. Obowiàzkiem organizatora
procedury konkursowej jest tak˝e podanie dok∏adnych danych przedsi´-
biorców, których prace konkursowe zosta∏y wybrane jako najlepsze.
Prezentacja danych rozpoczyna si´ od podania nazwy podmiotu, pod któ-
rà funkcjonuje w obrocie prawnym. Dalsze dane obejmujà dok∏adny ad-
res z podaniem ulicy, miejscowoÊci, kodu, kraju pochodzenia, numeru
telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej, strony interneto-
wej zwyci´zcy konkursu.

V. 2) WartoÊç nagrody. WartoÊç przyznanej nagrody zawsze jest wyra˝ana w war-
toÊciach liczbowych, bez uwzgl´dnienia podatku od towarów i us∏ug. Podanie
w formularzu og∏oszenia prawid∏owej wartoÊci nagrody jest uzale˝nione od
charakteru nagrody przewidzianej przez organizatora post´powania. W post´-
powaniach konkursowych, w których jako jedyne nagrody przewidziano nagro-
dy pieni´˝ne bàdê rzeczowe, wartoÊcià nagrody b´dzie suma pieni´˝na wyp∏a-
cana zwyci´zcy konkursu lub wartoÊç nagrody rzeczowej przekazywanej zwy-
ci´zcy. W procedurach, w których formà nagrody jest zaproszenie do udzia∏u
w post´powaniu o udzielnie zamówienia publicznego, wartoÊcià nagrody b´-
dzie wartoÊç tego zamówienia oraz wartoÊç nagród dodatkowych, je˝eli zama-
wiajàcy przewidzia∏ takie nagrody.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

Obligatoryjna treÊç Sekcji VI og∏oszenia o wynikach konkursu jest zbie˝na
z Sekcjà VI og∏oszenia o konkursie, którà wyczerpujàco omówiono w poprzednim
rozdziale informatora.

2.14. S¸OWNIK POJ¢å STOSOWANYCH W OG¸OSZENIACH

Poni˝ej przedstawiono definicje i wyjaÊnienia najwa˝niejszych poj´ç i termi-
nów u˝ywanych we wzorach poszczególnych formularzy wprowadzonych Rozpo-
rzàdzeniem Komisji (WE) 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcym
standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ
publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady.

Instytucja zamawiajàca – termin u˝ywany na okreÊlenie podmiotów obowiàza-
nych przy wydatkowaniu Êrodków finansowych do stosowania przepisów
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty
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budowlane, dostawy i us∏ugi. W Êwietle postanowieƒ ustawy Prawo zamówieƒ
publicznych poj´cie instytucji zamawiajàcej jest odpowiednikiem zamawiajà-
cego zdefiniowanego w art. 2 pkt 12).

Podmiot zamawiajàcy – termin u˝ywany na okreÊlenie podmiotów obowiàzanych
do stosowania przepisów dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 31 marca 2004 r. koordynujàcej procedury udzielania zamówieƒ przez
podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i us∏ug pocztowych. W Êwietle postanowieƒ ustawy Prawo zamówieƒ publicz-
nych poj´cie podmiotu zamawiajàcego jest odpowiednikiem zamawiajàcego
zdefiniowanego w art. 2 pkt 12).

Profil nabywcy – wyodr´bnione na stronach serwisu internetowego zamawiajàce-
go miejsce, w którym publikowane sà informacje dotyczàce zamówieƒ publicz-
nych. Profil nabywcy nie mo˝e byç umieszczony na innej stronie ni˝ strona
internetowa zamawiajàcego, co jednoznacznie wynika z brzmienia art. 13
ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo zamówieƒ publicznych. Profil nabywcy
powinien byç miejscem, w którym wykonawcy zainteresowani post´powaniami
prowadzonymi przez zamawiajàcego znajdà wszelkie informacje na temat pla-
nowanych, prowadzonych i udzielonych zamówieƒ. Informacjami zamieszcza-
nymi w profilu nabywcy mogà byç np.: wst´pne og∏oszenia informacyjne o pla-
nowanych do udzielenia zamówieniach (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), og∏o-
szenia o wszcz´ciu post´powania (np. art. 4 a ust. 2 ustawy Pzp, art. 40
ust. 1 ustawy Pzp), specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z mody-
fikacjami (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, art. 42 ust. 1 ustawy Pzp), kopia protestu
i jego rozstrzygni´cie, je˝eli protest dotyczy treÊci og∏oszenia lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (art. 183 ust. 4 ustawy Pzp).

Umowa ramowa – umowa zawarta pomi´dzy zamawiajàcym a jednym lub wi´kszà
liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczàcych zamó-
wieƒ publicznych, jakie mogà zostaç udzielone w danym okresie, w szczegól-
noÊci cen i, je˝eli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych iloÊci. Zamawiajà-
cy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà po przeprowadzeniu post´powania przetar-
gowego, stosujàc odpowiednio przepisy dotyczàce udzielania zamówienia
w trybie nieograniczonym, ograniczonym lub negocjacji z og∏oszeniem. Umo-
w´ ramowà mo˝na zawrzeç z jednym wykonawcà, je˝eli z przyczyn technicz-
nych lub organizacyjnych zawarcie umowy z wi´kszà liczbà wykonawców by∏o-
by dla zamawiajàcego niekorzystne.

Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) – Wspólny S∏ownik Zamówieƒ jest klasyfika-
cjà statystycznà obejmujàcà system klasyfikacji produktów, us∏ug i robót bu-
dowlanych, przygotowanà specjalnie w celu wykorzystywania w ramach sytemu
zamówieƒ publicznych. Klasyfikacja ta s∏u˝y z jednej strony do jednoznaczne-
go okreÊlenia przedmiotu zamówienia, a z drugiej – do odpowiedniego osza-
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cowania wartoÊci dostaw i us∏ug podobnego rodzaju. Pos∏ugiwanie si´ kodami
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ ma jeszcze jeden bardzo istotny walor.
W zwiàzku z obowiàzywaniem takich samych kodów i terminów Wspólnego
S∏ownika Zamówieƒ na terenie wszystkich paƒstw cz∏onkowskich wskazanie
odpowiedniego kodu w formularzu og∏oszenia umo˝liwia wszystkim przedsi´-
biorcom, niezale˝nie od kraju pochodzenia i j´zyka, którym si´ pos∏ugujà,
w∏aÊciwe zidentyfikowanie rodzaju przedmiotu zamówienia. Oficjalne t∏u-
maczenie na j´zyk polski tekstu Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ CPV (Roz-
porzàdzenie Komisji (WE) 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajàce
Rozporzàdzenie (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ) znajduje si´ na stronie internetowej Urz´du
Zamówieƒ Publicznych. Wspólny S∏ownik sk∏ada si´ ze s∏ownika g∏ównego,
który stanowià kody oraz definicje produktów (dóbr, us∏ug oraz robót budow-
lanych) oraz s∏ownika uzupe∏niajàcego, który mo˝e byç stosowany w celu
rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. S∏ownik g∏ówny oparty jest na
strukturze drzewa sk∏adajàcej si´ z dziewi´ciocyfrowych kodów, którym towa-
rzyszà s∏owne opisy produktów, us∏ug oraz robót budowlanych. Z kolei pozy-
cje w s∏owniku uzupe∏niajàcym sk∏adajà si´ z kodu alfanumerycznego wraz
z odpowiednimi sformu∏owaniami, które umo˝liwiajà dodanie dalszych szcze-
gó∏ów odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia. 

Porozumienie w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA) – umowa mi´dzynarodowa
dotyczàca zamówieƒ publicznych, tzw. Porozumienie w sprawie Zamówieƒ
Rzàdowych (ang. Government Procurement Agreement – GPA). Stronami
umowy sà wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej, a tak˝e: Szwaj-
caria, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, USA, Kanada, Japonia, Korea P∏d.,
Hongkong, Singapur, Izrael oraz Aruba. Przepisy GPA oparte sà na zasadzie
równego i niedyskryminacyjnego traktowania dostawców i wykonawców z po-
szczególnych paƒstw – stron umowy. Przepisy GPA dotyczà jedynie zamówieƒ
o wartoÊciach przekraczajàcych okreÊlone progi, które sà wyra˝one w jednost-
ce rozliczeniowej Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego – SDR (zasadni-
czo 130 000 SDR, 200 000 SDR lub 5 000 000 SDR)1.

Kod NUTS – jest Nomenklaturà Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycz-
nych, która zosta∏a wprowadzona rozporzàdzeniem Rady Ministrów z 13 lipca
2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych dla
Celów Statystycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 58, poz. 685 ze zm.). Nomenklatu-
ra NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udost´pniania
danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej. Nomenklatura
Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych (NUTS) dzieli Polsk´ na
terytorialne, hierarchicznie powiàzane jednostki na pi´ciu poziomach.
W ramach poziomów wyodr´bnia si´ trzy poziomy regionalne oraz dwa poziomy
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lokalne. Poziom regionalny obejmuje: regiony (poziom 1), województwa
(poziom 2), podregiony (poziom 3). Poziom lokalny obejmuje powiaty
(poziom 4) i gminy (poziom 5). Zgodnie z przywo∏anym rozporzàdzeniem do
oznaczenia poziomów jednostek terytorialnych wykorzystuje si´ symbole
o ró˝nych liczbach znaków w zale˝noÊci od opisywanego numeru poziomów.

Dynamiczny system zakupów – ograniczony w czasie elektroniczny proces udzie-
lania zamówieƒ publicznych, których przedmiotem sà dostawy powszechnie
dost´pne nabywane na podstawie umowy sprzeda˝y lub us∏ugi powszechnie
dost´pne. Dynamiczny system zakupów nie stanowi odr´bnego trybu post´po-
wania, a jest jedynie metodà prowadzenia post´powania, do której stosuje si´
odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczonym.

Oferty cz´Êciowe – dopuszczenie mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych jest
mo˝liwe tylko wówczas, gdy przedmiot prowadzonego post´powania jest po-
dzielny. Kryterium podzia∏u przedmiotu zamówienia mo˝e mieç ró˝ny charak-
ter i wynikaç np. z mo˝liwoÊci podzia∏u zamawianych dostaw na partie obej-
mujàce odr´bne asortymenty artyku∏ów biurowych. Z drugiej strony dopusz-
czenie sk∏adania ofert cz´Êciowych mo˝e byç konsekwencjà podzia∏u obszaru,
na którym ma byç realizowana zamawiana us∏uga na wskazane przez zamawia-
jàcego, ÊciÊle okreÊlone rejony Êwiadczenia np. us∏ug fizycznej ochrony obiek-
tów zamawiajàcego.

Oferty wariantowe – ofertami wariantowymi sà oferty przewidujàce odmienny ni˝
okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania zamówienia publicznego.
Sk∏adanie ofert wariantowych jest dopuszczalne wy∏àcznie wówczas, gdy wybór
najkorzystniejszej oferty b´dzie przeprowadzany nie tylko w oparciu o kryte-
rium ceny, ale równie˝ inne kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia. 

WielkoÊç lub zakres zamówienia – obligatoryjny element og∏oszenia o zamówieniu.
Zamawiajàcy zobowiàzany jest do podania szacunkowej wartoÊci przedmiotu
zamówienia, bez podatku od towarów i us∏ug. W sytuacji, gdy przedmiot zamó-
wienia b´dzie realizowany przez wykonawc´ partiami, w zale˝noÊci od bie˝àcego
zapotrzebowania zamawiajàcego, a zamawiajàcy przewiduje w projekcie umowy
mo˝liwoÊç niewykorzystania ca∏ego zakresu Êwiadczenia, nale˝y podaç szacunko-
wà wartoÊç przedmiotu zamówienia, wskazujàc minimalnà i maksymalnà
wartoÊç. Ustalajàc szacunkowà wartoÊç zamówienia, og∏aszajàcy powinien
pami´taç o uwzgl´dnieniu wartoÊci zamówieƒ uzupe∏niajàcych oraz – w przypad-
ku dopuszczenia mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych lub udzielania zamówie-
nia w cz´Êci – o podaniu ∏àcznej wartoÊci poszczególnych cz´Êci zamówienia.

Procedura otwarta – tryb udzielania zamówienia publicznego okreÊlony w dyrekty-
wach mianem procedury otwartej jest odpowiednikiem trybu przetargu nieogra-
niczonego uregulowanego przepisami ustawy Prawo zamówieƒ publicznych.
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Procedura ograniczona – odpowiednikiem procedury ograniczonej jest w polskim
systemie zamówieƒ publicznych tryb przetargu ograniczonego.

Procedura ograniczona przyÊpieszona – wskazanie w treÊci formularza og∏osze-
nia procedury ograniczonej przyÊpieszonej oznacza, ˝e post´powanie b´dzie
lub by∏o prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w którym skorzysta-
no z mo˝liwoÊci skrócenia termin sk∏adania wniosków kwalifikacyjnych i/lub
skrócenia terminu sk∏adania ofert. D∏ugoÊç podstawowego terminu sk∏adania
wniosków kwalifikacyjnych dla post´powaƒ, w których wartoÊç przedmiotu
zamówienia przekracza kwoty progowe UE, okreÊlone w rozporzàdzeniu Pre-
zesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ
i konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zale˝y od formy
przekazania og∏oszenia do publikacji. Je˝eli og∏oszenie jest przekazywane
drogà elektronicznà, termin wynosi 30 dni od dnia przekazania og∏oszenia.
Skorzystanie z innej formy (np. faks, forma pisemna) wyd∏u˝a termin do dni
37, liczonych od dnia przekazania og∏oszenia. Skrócenie terminu sk∏adania
wniosków kwalifikacyjnych jest dopuszczalne do nie mniej ni˝ 10 dni w przy-
padku przesy∏ania og∏oszenia w formie elektronicznej i nie mniej ni˝ 15 przy
wykorzystaniu innej drogi ni˝ elektroniczna. Przes∏ankà skrócenia terminu
w obydwu przypadkach powinna byç pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
Podstawowy termin sk∏adania ofert, jaki mo˝e wyznaczyç zamawiajàcy w pro-
cedurze prowadzonej w trybie przetargu ograniczonego, wynosi 40 dni od
dnia przekazania zaproszenia uczestnikom post´powania. Termin sk∏adania
ofert mo˝e byç skrócony z dwóch powodów. Po pierwsze, skrócenie do nie
mniej ni˝ 36 dni jest dopuszczalne zawsze wtedy, gdy informacja o zamówie-
niu zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym za-
mówieƒ planowanych w terminie 12 miesi´cy, przekazanym lub zamieszczo-
nym w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni przed dniem przekazania og∏o-
szenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich. Drugim powodem skrócenia terminu sk∏adania ofert jest wystàpienie
pilnej potrzeby udzielenia zamówienia uzasadniajàcej skrócenie terminu do
nie mniej ni˝ 10 dni.

Procedura negocjacyjna – odpowiednikiem procedury negocjacyjnej w polskim
systemie zamówieƒ publicznych jest tryb negocjacji z og∏oszeniem.

Procedura negocjacyjna przyÊpieszona – odpowiednikiem procedury negocjacyj-
nej przyÊpieszonej w polskim systemie zamówieƒ publicznych jest tryb nego-
cjacji z og∏oszeniem ze skróconym terminem sk∏adania wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u w negocjacjach. Zasady skracania terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach wyglàdajà analogicznie,
jak w przypadku trybu przetargu ograniczonego.
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Procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia – odpowiednikami procedu-
ry negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia sà w polskim systemie zamówieƒ
publicznych dwa tryby prowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego. Pierwszym z nich jest tryb negocjacji bez og∏oszenia, a drugim
tryb zamówienia z wolnej r´ki.

Dialog konkurencyjny – tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym
og∏oszeniu o zamówieniu zamawiajàcy prowadzi z wybranymi przez siebie wy-
konawcami dialog, a nast´pnie zaprasza ich do sk∏adania ofert. Procedura dia-
logu konkurencyjnego mo˝e byç zastosowana pod warunkiem ∏àcznego wystà-
pienia dwóch przes∏anek. Zamawiajàcy nie jest w stanie udzieliç zamówienia
w jednym z trybów przetargowych z uwagi na szczególnie z∏o˝ony charakter
zamówienia uniemo˝liwiajàcy opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wy-
maganiami ustawowymi lub zamawiajàcy nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç
uwarunkowaƒ prawnych lub finansowych wykonania zamówienia. Drugà prze-
s∏ankà zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego, która musi wystàpiç ∏àcz-
nie z okolicznoÊciami opisanymi w poprzednim zdaniu, jest prowadzenie
post´powania z wykorzystaniem innych ni˝ cena kryteriów oceny ofert.

Aukcja elektroniczna – etap prowadzenia post´powania w trybie przetargowym
lub w trybie negocjacji z og∏oszeniem. Nie stanowi odr´bnej procedury udzie-
lenia zamówienia publicznego. Skorzystanie z trybu aukcji elektronicznej jest
dopuszczalne pod warunkiem spe∏nienia kilku wymogów. Dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej jest upraw-
nione, gdy post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzo-
ne w jednym z trybów przetargowych bàdê w ramach negocjacji z og∏oszeniem
na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, oferowana cena jest cenà rycza∏-
towà, a zamówienie nie dotyczy dzia∏alnoÊci twórczej lub naukowej. Dodatko-
wym warunkiem zastosowania aukcji elektronicznej jest wprowadzenie przez
zamawiajàcego informacji na temat planowanego zastosowania aukcji elektro-
nicznej w treÊci og∏oszenia wszczynajàcego post´powanie oraz z∏o˝enie przez
wykonawców co najmniej trzech ofert niepodlegajàcych odrzuceniu.

Procedury odwo∏awcze – pod poj´ciem procedur odwo∏awczych nale˝y rozumieç
procedur´ dotyczàcà korzystania ze Êrodka ochrony prawnej wykonawcy,
jakim jest odwo∏anie od rozstrzygni´cia protestu przez zamawiajàcego. Infor-
macja umieszczana w treÊci og∏oszenia obejmuje wskazanie organu odpowie-
dzialnego za procedury odwo∏awcze, którym w polskim systemie zamówieƒ
publicznych jest Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych. 

Procedury mediacyjne – procedury mediacyjne nie sà przewidziane w polskim
systemie zamówieƒ publicznych, a zatem zamawiajàcy nie musi wype∏niaç ru-
bryki dotyczàcej danych teleadresowych organu odpowiedzialnego za tego ro-
dzaju procedury. Jedynie art. 138d ustawy Pzp implementuje postanowienia
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dyrektywy 92/13, które umo˝liwiajà wykonawcom bioràcym udzia∏ w post´po-
waniach o udzielenie zamówienia sektorowego sk∏adanie wniosków o wszcz´-
cie post´powania koncyliacyjnego przed rozjemcami akredytowanymi przy
Komisji Europejskiej.

Kryteria udzielania zamówienia – jeden z obligatoryjnych elementów treÊci og∏o-
szenia wszczynajàcego post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego,
jak równie˝ og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. Formu∏owane przez zama-
wiajàcego kryteria oceny ofert w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków odno-
szà si´ do przedmiotu zamówienia. Katalog przyk∏adowych kryteriów oceny
ofert oprócz ceny podaje art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, który wymienia: jakoÊç,
funkcjonalnoÊç, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dost´pnych
technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko, koszty eksploatacji, ser-
wis oraz termin wykonania zamówienia. Stosowanie kryteriów oceny ofert
odnoszàcych si´ do strony podmiotowej wykonawcy jest dopuszczalne tylko
w przypadku gdy przedmiot post´powania obejmuje jednà z us∏ug wskazanych
w art. 5 ustawy Pzp.

Termin zwiàzania ofertà – okres przeznaczony na przeprowadzenie post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego. Termin zwiàzania ofertà determinowa-
ny jest wartoÊcià przedmiotu zamówienia i wynosi – dla post´powaƒ o szacun-
kowej wartoÊci przedmiotu zamówienia nieprzekraczajàcej progu okreÊlonego
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – nie wi´cej ni˝ 30 dni. Nie d∏u˝szy ni˝
60-dniowy termin zwiàzania ofertà wyznaczany jest w post´powaniach, w któ-
rych szacunkowa wartoÊç zamawianych dostaw, us∏ug lub robót budowlanych
zosta∏a oszacowana w przedziale od progu wskazanego w rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ
i konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do wartoÊci nieprze-
kraczajàcej 20 000 000 euro dla robót budowlanych i 10 000 000 euro dla
dostaw i us∏ug. Najd∏u˝szy z dopuszczalnych terminów zwiàzania ofertà wyno-
si nie wi´cej ni˝ 90 dni i dotyczy post´powaƒ o szacunkowej wartoÊci przed-
miotu zamówienia równej lub przekraczajàcej 20 000 000 euro dla robót
budowlanych i 10 000 000 euro dla dostaw i us∏ug. Termin zwiàzania ofertà
wià˝e obydwie grupy uczestników post´powania. Z jednej strony organizator
post´powania obowiàzany jest w wyznaczonym terminie przeprowadziç post´-
powanie i zakoƒczyç je bàdê podpisaniem umowy, bàdê uniewa˝nieniem
procedury. Z drugiej – w trakcie biegu terminu wykonawca ubiegajàcy si´
o publiczny kontrakt jest zobowiàzany do zawarcia umowy w przypadku
wybrania z∏o˝onej przez niego oferty jako najkorzystniejszej.

Zamówienia zastrze˝one – termin wyst´pujàcy w treÊci formularza og∏oszenia
o zamówieniu (III. 2.4). Element wype∏niany jedynie wówczas, gdy dany rodzaj
zamówienia jest zastrze˝ony dla zak∏adów pracy chronionej lub mo˝e byç

– 211 –



realizowany wy∏àcznie w ramach tzw. programów pracy chronionej. Przepisy
prawa polskiego nie przewidujà mo˝liwoÊci zastrze˝enia zamówienia dla za-
k∏adów pracy chronionej. O mo˝liwoÊci wprowadzenia tzw. zamówieƒ zastrze-
˝onych informuje treÊç art. 19 dyrektywy 2004/18, który stanowi, i˝ paƒstwa
cz∏onkowskie mogà zastrzec prawo udzia∏u w procedurach udzielania zamó-
wieƒ publicznych dla zak∏adów pracy chronionej lub przewidzieç mo˝liwoÊç
realizacji takich zamówieƒ w ramach programów pracy chronionej, w których
wi´kszoÊç zaanga˝owanych pracowników stanowià osoby niepe∏nosprawne,
niemogàce, ze wzgl´du na charakter lub stopieƒ swojej niepe∏nosprawnoÊci,
wykonywaç pracy w normalnych warunkach.

Zakupy okazyjne – element wype∏niany w formularzu og∏oszenia o udzieleniu za-
mówienia sektorowego. Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych nie wprowadza
definicji zakupów okazyjnych, ale poj´cie to nale˝y uto˝samiaç z jednà z prze-
s∏anek zastosowania trybu zamówienia z wolnej r´ki okreÊlonych w art. 134
ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z przywo∏anym artyku∏em zastosowanie try-
bu zamówienia z wolnej r´ki przez zamawiajàcych sektorowych jest dopusz-
czalne, je˝eli w zwiàzku z trwajàcymi przez bardzo krótki okres szczególnie ko-
rzystnymi okolicznoÊciami mo˝liwe jest udzielenie zamówienia po cenie zna-
czàco ni˝szej od cen rynkowych.



CZ¢Âå TRZECIA

Tekst rozporzàdzenia 1564/2005 za∏àczono jedynie w celach informacyjnych
na potrzeby niniejszego opracowania. Status wersji oficjalnych majà wy∏àcznie

wspólnotowe akty prawne opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

ROZPORZÑDZENIE KOMISJI (WE) NR 1564/2005
z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r.

ustanawiajàce standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach
procedur zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE

i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(tekst majàcy znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzgl´dniajàc Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà,

uwzgl´dniajàc dyrektyw´ 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. koordynujàcà procedury udzielania zamówieƒ publicznych przez
podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i us∏ug pocztowych1, w szczególnoÊci jej art. 44 ust. 1 i art. 63 ust. 1,

uwzgl´dniajàc dyrektyw´ 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicz-
nych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi2, w szczególnoÊci jej art. 36 ust. 1,
art. 58 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 1,
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nr 1874/2004.



po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych,

a tak˝e majàc na uwadze, co nast´puje:
1. Dyrektywa 2004/17/WE przewiduje, ˝e umowy, do których si´ ona stosuje, ma-

jà byç og∏oszone w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Og∏oszenia do pu-
blikacji muszà zawieraç informacje okreÊlone w tej dyrektywie, w szczególno-
Êci w jej za∏àcznikach XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII i XIX.

2. Dyrektywa 2004/18/WE przewiduje, ˝e umowy, do których si´ ona stosuje,
majà byç og∏oszone w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Og∏oszenia do
publikacji muszà zawieraç informacje okreÊlone w tej dyrektywie, w szczegól-
noÊci w jej za∏àczniku VII.

3. Dyrektywy Rady: 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszàca si´ do ko-
ordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi3, 93/36/EWG
z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ pu-
blicznych na dostawy4, 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczàca koor-
dynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane5

i 93/38/EWG koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ publicznych przez
podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i telekomunikacji6, zmienione dyrektywà Komisji 2001/78/WE7, okreÊla∏y for-
mularze standardowe do publikacji takich og∏oszeƒ.

4. W zwiàzku z tym, ˝e dyrektywy 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG zosta∏y
zastàpione dyrektywà 2004/18/WE, a dyrektywa 93/38/EWG zosta∏a zastàpio-
na dyrektywà 2004/17/WE, nale˝y ustanowiç jeden zestaw uaktualnionych for-
mularzy standardowych uwzgl´dniajàcych informacje wymagane tymi dyrekty-
wami i wprowadziç formaty obs∏ugiwane elektronicznie.

5. Paƒstwa Cz∏onkowskie muszà przetransponowaç dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE do prawa krajowego najpóêniej do dnia 31 stycznia 2006 r. Nie-
które Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà jednak przetransponowaç te dyrektywy
wczeÊniej. Dlatego w∏aÊciwe jest, aby jednostki zamawiajàce w znaczeniu dy-
rektywy 2004/17/WE oraz instytucje zamawiajàce w znaczeniu dyrektywy
2004/18/WE, w Paƒstwach Cz∏onkowskich, w których krajowe Êrodki transpo-
nujàce wchodzà w ˝ycie przed up∏ywem terminu okreÊlonego w tych dyrekty-
wach, stosowa∏y formularze standardowe okreÊlone w niniejszym rozporzà-
dzeniu od daty wejÊcia w ˝ycie tych Êrodków krajowych,
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3 Dz. U. L 209 z 24.7.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystàpienia z 2003 r.
4 Dz. U. L 199 z 9.8.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystàpienia z 2003 r.
5 Dz. U. L 199 z 9.8.1993, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystàpienia z 2003 r.
6 Dz. U. L 199 z 9.8.1993, str. 84. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystàpienia z 2003 r.
7 Dz. U. L 285 z 29.10.2001, str. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZÑDZENIE:

Artyku∏ 1

Jednostki zamawiajàce, od daty wejÊcia w ˝ycie odpowiednich krajowych przepi-
sów transponujàcych dyrektyw´ 2004/17/WE, a najpóêniej od dnia 1 lutego
2006 r., stosujà do publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej og∏oszeƒ
okreÊlonych w art. 41–44 i art. 63 tej dyrektywy standardowe formularze okreÊlo-
ne w za∏àcznikach IV do IX, XII i XIII do niniejszego rozporzàdzenia.

Artyku∏ 2

Instytucje zamawiajàce, od daty wejÊcia w ˝ycie odpowiednich krajowych przepi-
sów transponujàcych dyrektyw´ 2004/18/WE, a najpóêniej od dnia 1 lutego 2006 r.,
stosujà do publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej og∏oszeƒ okreÊlo-
nych w art. 35, 36, 58, 64, 69 i 70 tej dyrektywy standardowe formularze okreÊlone
w za∏àcznikach I do II, III i VIII do XIII do niniejszego rozporzàdzenia.

Artyku∏ 3

Niniejsze rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie dwudziestego dnia po jego opubliko-
waniu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporzàdzenie wià˝e w ca∏oÊci i jest bezpoÊrednio stosowane we
wszystkich Paƒstwach Cz∏onkowskich.

Sporzàdzono w Brukseli, dnia 7 wrzeÊnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Cz∏onek Komisji
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sektorowe”

Za∏àcznik VI: Formularz standardowy 6: „Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia –
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Za∏àcznik X: Formularz standardowy 10: „Og∏oszenie o koncesji na roboty
budowlane”

Za∏àcznik XI: Formularz standardowy 11: „Og∏oszenie o zamówieniu – zamówie-
nia, które zostanà udzielone przez koncesjonariusza nieb´dàcego instytucjà
zamawiajàcà”

Za∏àcznik XII: Formularz standardowy 12: „Og∏oszenie o konkursie”

Za∏àcznik XIII: Formularz standardowy 13: „Og∏oszenie o wynikach konkursu”
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