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ROZPRZÑDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 2006 r.
w sprawie organów w∏aÊciwych do wyst´powania do Komisji Europejskiej 

z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia dzia∏alnoÊci na rynku konkurencyjnym,
do którego dost´p nie jest ograniczony

(Dz. U. Nr 147, poz. 1063)

Na podstawie art. 138f ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Organami w∏aÊciwymi do wyst´powania z wnioskiem do Komisji Europejskiej
o stwierdzenie, ˝e zamawiajàcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 132 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, prowadzà dzia∏alnoÊç na rynku
konkurencyjnym, do którego dost´p nie jest ograniczony, sà:
1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska — w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub

wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w´gla
brunatnego, w´gla kamiennego i innych paliw sta∏ych;

2) Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego — w zakresie zarzàdzania lotniskami oraz ich udo-
st´pniania przewoênikom powietrznym;

3) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej — w zakresie zarzàdzania portami mor-
skimi oraz ich udost´pniania przewoênikom morskim;

4) minister w∏aÊciwy do spraw transportu — w zakresie zarzàdzania portami Êródlàdowymi
oraz ich udost´pniania przewoênikom Êródlàdowym oraz w zakresie obs∏ugi sieci Êwiad-
czàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu tramwajowego, trolejbusowego, autobu-
sowego, kolei linowej lub przy u˝yciu systemów automatycznych;

5) Prezes Urz´du Regulacji Energetyki — w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do
Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà, przesy∏aniem lub dystrybucjà
energii elektrycznej, gazu lub ciep∏a lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo cie-
p∏a do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;

6) minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej —
w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàza-
nych z produkcjà lub dystrybucjà wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sie-
ci lub kierowania takimi sieciami, a tak˝e w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z kanaliza-
cjà i oczyszczaniem Êcieków oraz z pozyskiwaniem wody pitnej, je˝eli dzia∏alnoÊç ta jest
wykonywana ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do
Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà lub dystrybucjà wody pitnej lub
dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;

7) Prezes Urz´du Transportu Kolejowego — w zakresie obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publicz-
ne us∏ugi w zakresie transportu kolejowego;

8) Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej — w zakresie Êwiadczenia us∏ug pocztowych, a tak-
˝e w zakresie Êwiadczenia us∏ug: zarzàdzania us∏ugami pocztowymi, przesy∏ania zakodowanych
dokumentów za poÊrednictwem elektronicznych Êrodków komunikacji, zarzàdzania bazami ad-
resowymi, przesy∏ania poleconej poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i logi-
stycznych w szczególnoÊci przewozu przesy∏ek towarowych oraz ich konfekcjonowania i maga-
zynowania, je˝eli us∏ugi te sà Êwiadczone przez zamawiajàcych Êwiadczàcych us∏ugi pocztowe.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: wz. L. Dorn
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz.551
i Nr 106, poz. 719. 



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego, 

wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków 
Rady Zamówieƒ Publicznych

(Dz. U. Nr 49, poz. 470)

Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego poszczególnym cz∏onkom Rady Zamó-
wieƒ Publicznych za udzia∏ w jednym posiedzeniu wynosi dla:
1) przewodniczàcego Rady — 500 z∏;
2) wiceprzewodniczàcego Rady — 400 z∏;
3) pozosta∏ych cz∏onków Rady — 300 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu wpisu na list´ arbitrów, sposobu powo∏ywania komisji 
egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu

(Dz. U. Nr 98, poz. 997)

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Podmioty uprawnione do zg∏aszania kandydatów na arbitrów sk∏adajà zg∏oszenie
podpisane przez osoby upowa˝nione do ich reprezentowania w siedzibie Urz´du Zamówieƒ
Publicznych, zwanego dalej „Urz´dem”, albo drogà pocztowà na adres Urz´du.

2. W przypadku z∏o˝enia drogà pocztowà zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, za dat´
jego z∏o˝enia uwa˝a si´ dat´ stempla placówki pocztowej operatora publicznego.

§ 2. 1. Zg∏oszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zawiera:
1) imi´ i nazwisko oraz adres kandydata na arbitra, zwanego dalej „kandydatem”;
2) nazw´ i adres podmiotu uprawnionego do zg∏oszenia kandydata;
3) kopi´ decyzji administracyjnej o wpisie na list´ organizacji uprawnionych do wnoszenia

Êrodków ochrony prawnej — w przypadku zg∏aszania kandydata przez organizacje, o któ-
rych mowa w art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych, zwanej dalej „ustawà”;

4) oÊwiadczenie kandydata o wyra˝eniu zgody na:
a) ubieganie si´ o wpis na list´ arbitrów,
b) przetwarzanie danych osobowych do celów egzaminu.

2. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie przez kandyda-
ta warunków, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy:
1) kserokopi´ dokumentów poÊwiadczajàcych posiadanie wy˝szego wykszta∏cenia;
2) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego dotyczàcà kandydata, opatrzonà datà nie

wczeÊniejszà ni˝ trzy miesiàce przed jej z∏o˝eniem;
3) oÊwiadczenia kandydata o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
c) korzystaniu z pe∏ni praw publicznych.

3. Zg∏oszenie kandydata z∏o˝one po terminie odrzuca si´, informujàc o tym pisemnie
zg∏aszajàcego oraz kandydata.

§ 3. 1. Po up∏ywie terminu przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów Prezes Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urz´du”, powo∏uje komisj´ egzaminacyjnà, zwa-
nà dalej „komisjà”.

2. Komisja sk∏ada si´ z 5—7 cz∏onków wyró˝niajàcych si´ wiedzà z zakresu zamówieƒ
publicznych, powo∏anych spoÊród:
1) osób wskazanych przez Rad´ Zamówieƒ Publicznych;
2) arbitrów wpisanych na list´ prowadzonà przez Prezesa Urz´du, którzy nie ubiegajà si´

o ponowny wpis na list´.
3. Cz∏onkami komisji nie mogà byç:

1) zg∏oszeni kandydaci;
2) osoby b´dàce ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym kandydata albo pozostajàce

z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnio-
ne wàtpliwoÊci co do ich bezstronnoÊci;

3) osoby, które pozostawa∏y lub pozostajà w stosunku pracy z kandydatem.



4. Cz∏onkowie komisji sk∏adajà pisemne oÊwiadczenia o braku lub istnieniu okoliczno-
Êci, o których mowa w ust. 3.

5. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3, zostanà ujawnione po powo∏aniu komi-
sji, Prezes Urz´du dokonuje zmiany w sk∏adzie komisji z uwzgl´dnieniem ust. 2.

6. Prezes Urz´du wyznacza przewodniczàcego oraz sekretarza spoÊród cz∏onków komisji.
7. Niezw∏ocznie po powo∏aniu komisji Prezes Urz´du podaje jej sk∏ad do publicznej

wiadomoÊci przez publikacj´ na stronie internetowej Urz´du.
§ 4. 1. Przed dopuszczeniem do udzia∏u w egzaminie komisja sprawdza kompletnoÊç

zg∏oszeƒ kandydatów oraz za∏àczonych do nich dokumentów.
2. Je˝eli zg∏oszenie nie zawiera kopii decyzji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 —

w przypadku zg∏aszania kandydata przez organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2 usta-
wy, komisja wzywa zg∏aszajàcego do z∏o˝enia kopii tej decyzji w terminie 7 dni od dnia do-
r´czenia wezwania. Z∏o˝enie kopii decyzji w tym terminie uwa˝a si´ za z∏o˝one w terminie.
Przepis § 1 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. Je˝eli do zg∏oszenia kandydata nie do∏àczono dokumentów, o których mowa w § 2
ust. 2, komisja wzywa kandydata do uzupe∏nienia dokumentów w terminie 7 dni od dnia do-
r´czenia wezwania.

4. Dokumenty uzupe∏nione w terminie, o którym mowa w ust. 3, uwa˝a si´ za z∏o˝one
w terminie. Przepis § 1 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. W terminie 7 dni od dnia ustalenia przez komisj´ listy kandydatów spe∏niajàcych wa-
runki, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy, przewodniczàcy komisji zawiadamia pisem-
nie za potwierdzeniem odbioru:
1) kandydatów dopuszczonych do udzia∏u w egzaminie — o terminie i miejscu przeprowa-

dzenia egzaminu;
2) pozosta∏ych kandydatów — o odmowie dopuszczenia do udzia∏u w egzaminie i jej przy-

czynach.
§ 5. 1. Egzamin jest sprawdzeniem wiedzy kandydatów z zakresu przepisów zwiàza-

nych z udzielaniem zamówieƒ publicznych.
2. Egzamin w formie testu wyboru sk∏ada si´ z:

1) 60 obowiàzkowych dla wszystkich kandydatów pytaƒ dotyczàcych przepisów o zamó-
wieniach publicznych;

2) 40 pytaƒ dotyczàcych zakresu zagadnieƒ wybranego przez kandydata.
3. Wykaz zagadnieƒ do egzaminu jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
4. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê kandydat otrzymuje jeden punkt, za brak odpowie-

dzi lub odpowiedê nieprawid∏owà — zero punktów.
5. Egzamin trwa 120 minut.
6. Egzamin uwa˝a si´ za zdany, je˝eli kandydat uzyska liczb´ punktów nie mniejszà ni˝ mi-

nimalna liczba punktów zaliczajàca egzamin, okreÊlona w og∏oszeniu o naborze na list´ arbitrów.
§ 6. 1. Komisja przeprowadza egzamin w warunkach umo˝liwiajàcych kandydatom sa-

modzielnà prac´, pod nadzorem przewodniczàcego komisji lub sekretarza oraz co najmniej
dwóch cz∏onków komisji wyznaczonych przez przewodniczàcego komisji.

2. Wszyscy zg∏oszeni kandydaci przyst´pujà do egzaminu w tym samym terminie
i w tym samym miejscu.

3. Przed wejÊciem do sali egzaminacyjnej kandydat ma obowiàzek:
1) okazaç dowód to˝samoÊci i w∏asnor´cznym podpisem potwierdziç na liÊcie obecnoÊci

udzia∏ w egzaminie;
2) dokonaç wyboru zakresu zagadnieƒ do egzaminu;
3) wylosowaç kod do oznaczenia arkusza odpowiedzi.

§ 7. 1. Przed rozpocz´ciem egzaminu przewodniczàcy komisji lub sekretarz:
1) informuje kandydatów o warunkach organizacyjnych przeprowadzania egzaminu, a tak-

˝e o zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
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2) sprawdza, czy opakowanie, w którym znajdujà si´ arkusze z pytaniami testowymi, jest
nienaruszone, a nast´pnie otwiera opakowanie.
2. Kandydat otrzymuje opatrzone piecz´cià Urz´du:

1) arkusz z pytaniami testowymi;
2) arkusz odpowiedzi;
3) nieoznakowanà kopert´;
4) czystà kart´.

3. Uwzgl´dnia si´ tylko odpowiedzi udzielone na arkuszu odpowiedzi opatrzonym pie-
cz´cià Urz´du.

§ 8. 1. Kandydat oznacza otrzymany arkusz odpowiedzi wylosowanym kodem, wpisu-
jàc go w odpowiednie miejsce w prawym górnym rogu arkusza odpowiedzi, bez podawania
imienia i nazwiska.

2. Kandydat we wskazanym miejscu na otrzymanym arkuszu odpowiedzi zamieszcza
informacj´ o zakresie zagadnieƒ do egzaminu, zgodnà z wyborem dokonanym przed wej-
Êciem do sali egzaminacyjnej.

3. Na karcie, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, kandydat wpisuje imi´ i nazwisko, a na-
st´pnie umieszcza jà w kopercie, którà zakleja i oznacza kodem, który wpisa∏ na arkuszu od-
powiedzi.

§ 9. 1. W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie z materia∏ów pomocniczych oraz
z urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub odbioru informacji, jak równie˝ porozumiewanie si´
z innymi osobami.

2. Kandydat, który podczas egzaminu narusza postanowienia ust. 1 lub w inny sposób
zak∏óca przebieg egzaminu, jest wykluczany przez komisj´ z udzia∏u w egzaminie.

3. Opuszczenie przez kandydata sali egzaminacyjnej stanowi zakoƒczenie udzia∏u w eg-
zaminie, z zastrze˝eniem ust. 4. Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej kandydat zwraca
arkusze, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2.

4. W czasie egzaminu przewodniczàcy komisji lub sekretarz mo˝e, w uzasadnionych
przypadkach, wyraziç zgod´ na opuszczenie przez kandydata sali egzaminacyjnej w czasie
trwania egzaminu. Na czas nieobecnoÊci kandydat przekazuje arkusze, o których mowa w §
7 ust. 2 pkt 1 i 2, przewodniczàcemu komisji lub sekretarzowi, który odnotowuje na arku-
szu odpowiedzi czas nieobecnoÊci.

5. Po zakoƒczeniu egzaminu kandydat przekazuje komisji egzaminacyjnej arkusz odpo-
wiedzi oraz zaklejonà kopert´ zawierajàcà jego imi´ i nazwisko.

6. Cz∏onkowie komisji obecni w sali egzaminacyjnej sporzàdzajà protokó∏ z przebiegu
egzaminu.

§ 10. 1. Komisja sprawdza arkusze odpowiedzi, a nast´pnie dokonuje ich rozkodowania.
2. Po obliczeniu liczby punktów uzyskanej przez ka˝dego z kandydatów komisja spo-

rzàdza list´ zawierajàcà wyniki egzaminu wszystkich kandydatów, uszeregowane w porzàd-
ku malejàcym, oraz list´ kandydatów, którzy zdali egzamin i mieszczà si´ w limicie osób,
które zostanà wpisane na list´ arbitrów w danym naborze.

§ 11. 1. Przewodniczàcy komisji lub sekretarz, niezw∏ocznie po ustaleniu przez komisj´
wyników egzaminu, zawiadamia pisemnie Prezesa Urz´du o wynikach egzaminu oraz
przedstawia sprawozdanie zawierajàce protokó∏ przebiegu egzaminu oraz listy z wynikami
egzaminu.

2. Wyniki egzaminu sà zatwierdzane przez Prezesa Urz´du.
§ 12. 1. Prezes Urz´du zawiadamia pisemnie kandydatów, za potwierdzeniem odbioru,

o uzyskanych przez nich wynikach egzaminu.
2. W terminie 5 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia kandydat mo˝e zwróciç si´ do

Prezesa Urz´du z pisemnym wnioskiem o udost´pnienie do wglàdu jego pracy egzamina-
cyjnej.



§ 13. 1. W terminie 3 dni od dnia udost´pnienia pracy egzaminacyjnej kandydat mo˝e
z∏o˝yç odwo∏anie od wyniku egzaminu do Prezesa Urz´du.

2. Prezes Urz´du rozpatruje odwo∏anie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
§ 14. 1. Wpisu na list´ arbitrów dokonuje si´ w ramach limitu osób okreÊlonego w og∏o-

szeniu o naborze na list´ arbitrów, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów kandydatów, którzy zdali egzamin, w kolej-

noÊci od najwi´kszej uzyskanej liczby punktów, nie wi´cej jednak ni˝ limit osób, o którym
mowa w ust. 1.

3. Je˝eli dwóch lub wi´cej kandydatów zda∏o egzamin z takà samà liczbà punktów
umo˝liwiajàcà wpis na list´ arbitrów zgodnie z ust. 2, Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbi-
trów wszystkich tych kandydatów, nawet gdyby prowadzi∏o to do przekroczenia limitu osób,
o którym mowa w ust. 1.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik

WYKAZ ZAGADNIE¡ DO EGZAMINU
Zagadnienia obowiàzkowe: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych i akty wykonawcze
do ustawy;

2) wybrane zagadnienia z dziedziny finansów publicznych:
a) formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
b) zasady gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych,
c) zasady odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

3) przepisy ogólne kodeksu cywilnego;
4) przepisy kodeksu post´powania cywilnego o sàdzie polubownym;
5) przepisy kodeksu karnego dotyczàce przest´pstw przeciwko obrotowi gospodarczemu;
6) przepisy Unii Europejskiej dotyczàce udzielania zamówieƒ publicznych:

a) zasady Traktatu Europejskiego w systemie zamówieƒ publicznych,
b) zasady stosowania Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ Publicznych,
c) postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej dotyczàcych koordynacji procedur udziela-

nia zamówieƒ publicznych.

Zagadnienia do wyboru przez kandydata:
1) wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego:

a) kodeks cywilny — w∏asnoÊç i inne prawa rzeczowe, zobowiàzania,
b) kodeks post´powania cywilnego — post´powanie rozpoznawcze,
c) post´powanie administracyjne,
d) zasady organizacji i funkcjonowania administracji rzàdowej oraz samorzàdu terytorialnego,
e) zagadnienia zwiàzane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji,
f) zakres przedmiotowy i podmiotowy, treÊç i ochrona praw autorskich,
g) zagadnienia zwiàzane z prawem i post´powaniem podatkowym;

2) wybrane zagadnienia z zakresu prawa budowlanego, inwestycji drogowych, przepisów
o gospodarce nieruchomoÊciami oraz organizacji procesu inwestycyjnego:
a) przepisy ogólne prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownic-

twie, uczestnicy procesu budowlanego,
b) wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomoÊci,
c) przepisy dotyczàce prawa geodezyjnego i kartograficznego,
d) elementy prawa górniczego i geologicznego;

3) wybrane zagadnienia z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz prawa
energetycznego:
a) ochrona Êrodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji,
b) regulacje dotyczàce gospodarki leÊnej i wodnej,
c) zasady i warunki zaopatrywania i u˝ytkowania paliw i energii;

4) wybrane zagadnienia z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz informatyki:
a) uprawnienia do dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej,
b) podstawowe zagadnienia dotyczàce Êwiadczenia i udost´pniania us∏ug telekomunika-

cyjnych oraz eksploatacji sieci telekomunikacyjnych,
c) ochrona praw autorskich w zakresie zamówieƒ informatycznych oraz elementy prawa

w∏asnoÊci przemys∏owej;
5) wybrane zagadnienia z zakresu prawa farmaceutycznego i przepisów o wyrobach medycznych:

a) dopuszczenie do obrotu i wytwarzanie produktów leczniczych,
b) wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu i u˝ywania,
c) zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie Êwiadczenia us∏ug medycznych,
d) zagadnienia zwiàzane z klasyfikacjà wyrobów medycznych. 



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ

(Dz. U. Nr 87, poz. 603)

Na podstawie art. 193 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Wymagania formalne odwo∏ania

§ 1. Odwo∏anie wnoszone do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej
„Prezesem Urz´du”, zawiera w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu odwo∏ujàcego si´;
2) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawiajàcego;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;
4) wskazanie strony internetowej, na której zosta∏a udost´pniona specyfikacja istotnych

warunków zamówienia, je˝eli zamawiajàcy udost´pnia jà na tej stronie;
5) dat´ wniesienia protestu;
6) zwi´z∏e przedstawienie zarzutów;
7) wniosek co do rozstrzygni´cia odwo∏ania;
8) uzasadnienie faktyczne i prawne odwo∏ania;
9) podpis odwo∏ujàcego si´ lub jego przedstawiciela albo pe∏nomocnika;

10) za∏àczniki — kopi´ protestu, kopi´ rozstrzygni´cia protestu, je˝eli protest zosta∏ rozpa-
trzony, dowód uiszczenia wpisu od odwo∏ania w wymaganej wysokoÊci, a tak˝e ewen-
tualne pe∏nomocnictwo.
§ 2. 1. W przypadku niedo∏àczenia do odwo∏ania dowodu uiszczenia wpisu najpóêniej

w dniu wniesienia odwo∏ania, Prezes Urz´du wzywa odwo∏ujàcego si´ do jego przed∏o˝enia
w terminie trzech dni od dnia dor´czenia wezwania.

2. Za dor´czenie, o którym mowa w ust. 1, uwa˝a si´ równie˝ zawiadomienie przes∏ane
faksem na wskazany numer, je˝eli uczestnik post´powania odwo∏awczego, zwany dalej
„uczestnikiem post´powania”, potwierdzi fakt jego otrzymania. Prezes Urz´du niezw∏ocz-
nie potwierdza pisemnie treÊç wezwania.

3. Je˝eli w wyznaczonym terminie nie zostanie przedstawiony dowód uiszczenia
wpisu, Prezes Urz´du zwraca odwo∏anie odwo∏ujàcemu si´ na adres wskazany w odwo-
∏aniu.

§ 3. 1. Po ustaleniu, ˝e od odwo∏ania uiszczono wpis, Prezes Urz´du zawiadamia zama-
wiajàcego o wp∏yni´ciu odwo∏ania, wzywajàc go jednoczeÊnie do niezw∏ocznego nades∏a-
nia kopii dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjàtkiem
ofert z∏o˝onych przez wykonawców, potwierdzonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierow-
nika zamawiajàcego lub osob´ upowa˝nionà.

2. Orygina∏ dokumentacji post´powania wraz z ofertami z∏o˝onymi przez wykonawców
zamawiajàcy dostarcza do siedziby Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Urz´-
dem”, w dniu wyznaczonym na rozpoznanie odwo∏ania, nie póêniej ni˝ przed otwarciem po-
siedzenia.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.
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Rozdzia∏ 2
Post´powanie z wniesionym odwo∏aniem

§ 4. Odwo∏anie wniesione do Prezesa Urz´du wpisuje si´ niezw∏ocznie do komputero-
wej bazy danych Urz´du oraz do repertorium spraw odwo∏awczych, nadajàc mu numer po-
rzàdkowy oraz sygnatur´ akt.

§ 5. Odwo∏anie oraz przekazanà przez zamawiajàcego dokumentacj´ post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy wniesione odwo∏anie, udost´pnia si´
w siedzibie Urz´du na wniosek uczestników post´powania oraz arbitra wyznaczonego do
rozpoznania odwo∏ania.

§ 6. Do wykonawcy, który zg∏osi∏ przystàpienie do post´powania odwo∏awczego na
podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych,
stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce uczestników post´powania.

§ 7. 1. Odwo∏anie mo˝e byç cofni´te przez odwo∏ujàcego si´ do czasu zamkni´cia roz-
prawy.

2. Po otwarciu posiedzenia lub rozprawy odwo∏ujàcy si´ sk∏ada pisemnie lub ustnie do
protoko∏u oÊwiadczenie o cofni´ciu odwo∏ania.

3. W przypadku cofni´cia odwo∏ania po otwarciu rozprawy zespó∏ arbitrów umarza po-
st´powanie i orzeka o kosztach post´powania.

4. Wykonawca, o którym mowa w § 6, mo˝e cofnàç przystàpienie do post´powania od-
wo∏awczego do czasu zamkni´cia rozprawy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zespó∏ arbitrów oddala nie przeprowadzone
wnioski dowodowe zg∏oszone przez wykonawc´ zg∏aszajàcego swoje przystàpienie do po-
st´powania odwo∏awczego, chyba ˝e uzna koniecznoÊç przeprowadzenia tych dowodów
z urz´du.

6. W przypadku wycofania odwo∏ania przez odwo∏ujàcego si´ zespó∏ arbitrów nie roz-
poznaje przystàpienia do post´powania odwo∏awczego.

Rozdzia∏ 3
Ustalanie sk∏adu zespo∏u arbitrów do rozpoznania odwo∏ania

§ 8. 1. Komputerowe losowanie arbitrów odbywa si´ w siedzibie Urz´du, w terminie
wyznaczonym przez Prezesa Urz´du. Informacj´ o terminie losowania zamieszcza si´ na
stronie internetowej Urz´du.

2. Podczas losowania nie ujawnia si´ danych dotyczàcych odwo∏ania, a jedynie numer
repertorium, którym zosta∏o oznaczone.

3. Je˝eli Prezes Urz´du zarzàdzi ∏àczne rozpoznanie odwo∏aƒ przez zespó∏ arbitrów, lo-
sowanie arbitrów do rozpoznania odwo∏aƒ odbywa si´ pod numerem repertorium pierwsze-
go zarejestrowanego odwo∏ania. 

4. Do dnia publicznego og∏oszenia wokandy nie sà ujawniane dane umo˝liwiajàce zi-
dentyfikowanie sk∏adu zespo∏u arbitrów wyznaczonego do rozpoznania odwo∏ania albo od-
wo∏aƒ.

5. Je˝eli do Prezesa Urz´du zostanie wniesione kolejne odwo∏anie podlegajàce ∏àczne-
mu rozpoznaniu z odwo∏aniem, do którego przeprowadzono ju˝ losowanie, Prezes Urz´du
zarzàdzajàc o ∏àcznym rozpoznaniu odwo∏aƒ, kieruje je do rozpoznania przez zespó∏ arbi-
trów uprzednio wylosowany zgodnie z ust. 3.

§ 9. 1. Losowanie, o którym mowa w § 8 ust. 1, odbywa si´ z listy arbitrów prowadzo-
nej przez Prezesa Urz´du, podzielonej na grupy uwzgl´dniajàce wykszta∏cenie oraz posia-
dany lub wykonywany zawód. Arbiter mo˝e zostaç zaliczony tylko do jednej grupy.

2. List´, o której mowa w ust. 1, publikuje si´ w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´-
du. Lista jest aktualizowana równoczeÊnie z ka˝dym wpisem lub skreÊleniem arbitra doko-
nywanym przez Prezesa Urz´du.



§ 10. 1. Losowanie przeprowadza trzyosobowy zespó∏, w którego sk∏ad wchodzà pra-
cownicy Urz´du wyznaczeni przez Prezesa Urz´du. Szczegó∏owy sposób przeprowadzania
losowania Prezes Urz´du podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Urz´du.

2. Na podstawie protoko∏u losowania podpisanego przez cz∏onków zespo∏u, o którym
mowa w ust. 1, Prezes Urz´du, w drodze zarzàdzenia, wyznacza arbitrów, w tym przewod-
niczàcego, do rozpoznania odwo∏ania albo odwo∏aƒ.

Rozdzia∏ 4
Przygotowanie posiedzenia i rozprawy

§ 11. Posiedzenia i rozprawy zespo∏u arbitrów odbywajà si´ w siedzibie Urz´du. Urzàd
zapewnia obs∏ug´ zespo∏u arbitrów, w szczególnoÊci:
1) wykonywanie czynnoÊci protokolanta;
2) sal´ rozpraw umo˝liwiajàcà rozpoznanie odwo∏ania albo odwo∏aƒ z udzia∏em publicznoÊci;
3) wykonywanie innych czynnoÊci niezb´dnych do prawid∏owego i sprawnego przebiegu

rozprawy;
4) pomieszczenie na archiwum, do którego przekazuje si´ akta spraw odwo∏awczych po za-

koƒczeniu post´powania odwo∏awczego.
§ 12. 1. Prezes Urz´du niezw∏ocznie po zarzàdzeniu ∏àcznego rozpoznania odwo∏aƒ

przez zespó∏ arbitrów przekazuje o tym informacj´ uczestnikom post´powania.
2. Do posiedzenia i rozprawy, na której ∏àcznie sà rozpoznawane odwo∏ania przez zespó∏

arbitrów, przepisy dotyczàce rozpoznawania jednego odwo∏ania stosuje si´ odpowiednio. 
§ 13. 1. Termin posiedzenia zespo∏u arbitrów wyznacza Prezes Urz´du. O terminie oraz

o miejscu posiedzenia zespo∏u arbitrów Prezes Urz´du zawiadamia arbitrów wyznaczonych
do rozpoznania odwo∏ania oraz uczestników post´powania.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´ za potwierdzeniem odbioru co
najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia zespo∏u arbitrów.

3. Za dor´czenie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2, uwa˝a si´ równie˝ zawia-
domienie przes∏ane faksem na wskazany numer, je˝eli arbiter oraz uczestnik post´powania potwier-
dzi fakt jego otrzymania. Prezes Urz´du niezw∏ocznie potwierdza pisemnie treÊç zawiadomienia.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urz´du przekazuje wykonawcy,
o którym mowa w § 6, je˝eli zg∏osi∏ on przystàpienie do post´powania odwo∏awczego co naj-
mniej trzy dni przed terminem posiedzenia zespo∏u arbitrów. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´.

5. W przypadku niestawienia si´ arbitra w wyznaczonym terminie posiedzenia zespo∏u ar-
bitrów, albo wy∏àczenia arbitra od udzia∏u w rozpoznaniu odwo∏ania, posiedzenie nie odbywa
si´, a Prezes Urz´du wyznacza jego nowy termin, o którym zawiadamia arbitrów i uczestni-
ków post´powania, z zastrze˝eniem ust. 6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Prezes Urz´du nie wyznacza nowego termi-
nu posiedzenia zespo∏u arbitrów, je˝eli arbiter nowo wyznaczony do rozpoznania odwo∏ania
w trybie § 10 wyrazi zgod´ na udzia∏ w rozpoznaniu odwo∏ania w danym dniu bez zacho-
wania terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 14. 1. Informacja o posiedzeniu zespo∏u arbitrów (wokanda) jest umieszczana w miej-
scu publicznie dost´pnym w Urz´dzie, na stronie internetowej Urz´du oraz przy drzwiach
sali rozpraw, w której ma odbywaç si´ posiedzenie zespo∏u arbitrów.

2. Wokand´ og∏asza si´ w dniu posiedzenia zespo∏u arbitrów.

Rozdzia∏ 5
Posiedzenie i rozprawa

§ 15. Rozpoznanie odwo∏ania rozpoczyna si´ wywo∏aniem sprawy przez protokolanta
przez odczytanie imion i nazwisk lub nazw (firm) uczestników post´powania oraz sygnatu-
ry akt sprawy.
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§ 16. 1. Na posiedzeniu zespó∏ arbitrów dokonuje czynnoÊci formalnoprawnych i spraw-
dzajàcych, majàcych na celu przygotowanie rozprawy, a w szczególnoÊci bada przedstawio-
ne w sprawie dokumenty.

2. Posiedzenie zespo∏u arbitrów odbywa si´ bez wzgl´du na stawiennictwo uczestników
post´powania.

§ 17. 1. Po otwarciu posiedzenia przewodniczàcy zespo∏u arbitrów sprawdza, czy
uczestnicy post´powania zostali prawid∏owo zawiadomieni o terminie posiedzenia oraz czy
osoby reprezentujàce uczestników post´powania sà uprawnione do wyst´powania w ich
imieniu.

2. W razie stwierdzenia niestawiennictwa uczestnika post´powania na posiedzeniu i bra-
ku dowodu skutecznego dor´czenia zawiadomienia o terminie posiedzenia, zespó∏ arbitrów
odracza posiedzenie i wyznacza, w porozumieniu z Prezesem Urz´du, nowy termin posie-
dzenia.

3. Niestawiennictwo uczestnika post´powania prawid∏owo zawiadomionego o terminie
posiedzenia nie wstrzymuje rozpoznania odwo∏ania.

4. Na posiedzeniu, po sprawdzeniu skutecznoÊci z∏o˝enia przystàpienia do post´powa-
nia odwo∏awczego, zespó∏ arbitrów postanawia o dopuszczeniu do post´powania odwo∏aw-
czego wykonawcy, o którym mowa w § 6.

5. Do posiedzenia stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia dotyczàce rozprawy.
§ 18. 1. Zespó∏ arbitrów na posiedzeniu odrzuca odwo∏anie, umarza post´powanie od-

wo∏awcze lub zamyka posiedzenie i otwiera rozpraw´.
2. Je˝eli na posiedzeniu, w przypadku ∏àcznego rozpoznania odwo∏aƒ, zespó∏ arbitrów

stwierdzi, ˝e co najmniej jedno z rozpoznawanych odwo∏aƒ podlega odrzuceniu albo w od-
niesieniu do co najmniej jednego odwo∏ania skutecznie z∏o˝ono jego wycofanie, odrzuca
odwo∏anie albo umarza post´powanie odwo∏awcze, a pozosta∏e odwo∏anie albo odwo∏ania
kieruje na rozpraw´.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zespó∏ arbitrów, orzekajàc o kosztach post´-
powania odwo∏awczego bierze pod uwag´ ca∏oÊç poniesionych w danym post´powaniu od-
wo∏awczym kosztów w stosunku proporcjonalnym do liczby wszystkich ∏àcznie rozpozna-
wanych odwo∏aƒ. 

4. Orzekajàc o kosztach post´powania w odniesieniu do odwo∏aƒ skierowanych na roz-
praw´ zespó∏ arbitrów uwzgl´dnia wszystkie koszty poniesione w post´powaniu odwo∏aw-
czym, z wyjàtkiem kosztów ju˝ orzeczonych na podstawie ust. 3.

§ 19. 1. Rozprawa odbywa si´ w j´zyku polskim.
2. Uczestnik post´powania niew∏adajàcy j´zykiem polskim stawia si´ na rozpraw´ z t∏u-

maczem przysi´g∏ym.
3. Wszystkie dokumenty przedstawia si´ w j´zyku polskim, a je˝eli zosta∏y sporzàdzo-

ne w j´zyku obcym, uczestnik post´powania, który si´ na nie powo∏uje, przedstawia ich t∏u-
maczenie na j´zyk polski, poÊwiadczone przez t∏umacza przysi´g∏ego.

§ 20. 1. Rozpraw´ prowadzi przewodniczàcy zespo∏u arbitrów, w szczególnoÊci otwie-
ra rozpraw´, zarzàdza przerwy w rozprawie, udziela g∏osu uczestnikom post´powania, za-
daje pytania, umo˝liwia arbitrom zadawanie pytaƒ, podaje brzmienie zapisów do protoko∏u,
zamyka rozpraw´ i og∏asza orzeczenie.

2. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów mo˝e upomnieç osob´, która narusza powag´, spo-
kój lub porzàdek rozprawy, a po bezskutecznym upomnieniu nakazaç jej opuszczenie sali.

3. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów mo˝e wyraziç zgod´ na rejestrowanie przez przed-
stawicieli radia, telewizji oraz prasy przebiegu rozprawy za pomocà aparatury utrwalajàcej
obraz oraz dêwi´k, gdy przemawia za tym uzasadniony interes spo∏eczny, a wa˝ny interes
uczestnika post´powania temu si´ nie sprzeciwia, i gdy dokonywanie tych czynnoÊci nie
utrudni przeprowadzenia rozprawy.



§ 21. 1. Po otwarciu rozprawy przewodniczàcy zespo∏u arbitrów przedstawia stan spra-
wy, z uwzgl´dnieniem zarzutów zawartych w proteÊcie oraz zarzutów przedstawionych
w odwo∏aniu.

2. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów udziela kolejno g∏osu odwo∏ujàcemu si´, a nast´p-
nie zamawiajàcemu.

3. W przypadku rozpoznawania przez zespó∏ arbitrów odwo∏ania, do którego przystàpi∏
wykonawca po stronie odwo∏ujàcego si´ lub zamawiajàcego, przewodniczàcy zespo∏u arbi-
trów udziela g∏osu temu wykonawcy odpowiednio po odwo∏ujàcym si´ lub zamawiajàcym.

4. W przypadku ∏àcznego rozpoznawania odwo∏aƒ przez zespó∏ arbitrów przewodniczà-
cy zespo∏u arbitrów udziela g∏osu odwo∏ujàcym si´ oraz wykonawcom, którzy przystàpili do
post´powania odwo∏awczego po ich stronie, w kolejnoÊci ustalonej przez zespó∏ arbitrów.

§ 22. 1. Na rozprawie przedstawia si´ dostarczony przez zamawiajàcego orygina∏ doku-
mentacji post´powania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z ofertami z∏o˝onymi
przez wykonawców.

2. Zespó∏ arbitrów mo˝e zobowiàzaç uczestników post´powania do przedstawienia do-
kumentów lub innych dowodów istotnych dla rozstrzygni´cia odwo∏ania.

3. Zespó∏ arbitrów postanawiajàc o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg∏ego, okreÊla ter-
min na sporzàdzenie opinii przez bieg∏ego i odracza rozpraw´.

4. Prezes Urz´du wykonuje czynnoÊci organizacyjne zwiàzane z powo∏aniem bieg∏ego
przez zespó∏ arbitrów, w szczególnoÊci przekazuje bieg∏emu urz´dowo potwierdzonà kopi´
postanowienia zespo∏u arbitrów w sprawie powo∏ania bieg∏ego wraz z kopià niezb´dnej do-
kumentacji z akt odwo∏awczych sprawy.

5. Po sporzàdzeniu opinii przez bieg∏ego Prezes Urz´du wyznacza termin odroczonej
rozprawy zespo∏u arbitrów, o czym zawiadamia arbitrów i uczestników post´powania na za-
sadach okreÊlonych w § 13 ust. 1 i 2, z zastrze˝eniem § 13 ust. 4.

6. Prezes Urz´du przed wyznaczeniem terminu rozprawy, o którym mowa w ust. 5, prze-
sy∏a arbitrom oraz uczestnikom post´powania odwo∏awczego urz´dowo potwierdzonà kopi´
opinii, sporzàdzanej przez bieg∏ego.

7. Zespó∏ arbitrów, oceniajàc dowód z opinii bieg∏ego, okreÊla w rozliczeniu kosztów
post´powania odwo∏awczego tak˝e wysokoÊç wynagrodzenia bieg∏ego sporzàdzajàcego
opini´ przy uwzgl´dnieniu przepisów o nale˝noÊciach Êwiadków, bieg∏ych i stron w post´-
powaniu sàdowym. 

§ 23. 1. Zespó∏ arbitrów mo˝e odroczyç posiedzenie lub rozpraw´, je˝eli uzna za ko-
nieczne przedstawienie w sprawie dowodów, których nie mo˝na przeprowadziç w danym
dniu albo z innych wa˝nych przyczyn.

2. W przypadku odroczenia posiedzenia lub rozprawy przewodniczàcy zespo∏u arbitrów
poucza uczestników post´powania o obowiàzku stawienia si´ w wyznaczonym terminie bez
osobnego wezwania, z zastrze˝eniem § 22 ust. 3. Osoby nieobecne zawiadamia si´ o termi-
nie odroczonej rozprawy.

§ 24. 1. Przed zamkni´ciem rozprawy przewodniczàcy zespo∏u arbitrów udziela kolejno g∏o-
su odwo∏ujàcemu si´, a nast´pnie zamawiajàcemu. Przepis § 21 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Uczestnik post´powania lub jego pe∏nomocnik mo˝e przed zamkni´ciem rozprawy
z∏o˝yç wniosek dotyczàcy kosztów post´powania. Przepisu nie stosuje si´ do wykonawcy,
o którym mowa w § 6.

§ 25.1. Z posiedzenia i rozprawy sporzàdza si´ protokó∏ oraz rozliczenia kosztów post´-
powania uwzgl´dniajàce równie˝ wynagrodzenie bieg∏ego.

2. Protokó∏ oraz rozliczenia kosztów post´powania podpisuje przewodniczàcy zespo∏u
arbitrów.

3. Sprostowanie oczywistych omy∏ek pisarskich lub rachunkowych w protokole mo˝e
nastàpiç na wniosek lub z urz´du.
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4. Wniosek o sprostowanie protoko∏u rozpatruje przewodniczàcy zespo∏u arbitrów. Do-
konujàc poprawki w protokole, przewodniczàcy czyni o tym wzmiank´ w protokole.

5. Wzór protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 6
Wy∏àczenie arbitra

§ 26. 1. Do czasu zamkni´cia rozprawy uczestnik post´powania oraz arbiter mogà pi-
semnie lub ustnie do protoko∏u z∏o˝yç wniosek do Prezesa Urz´du o wy∏àczenie arbitra od
udzia∏u w rozpoznaniu odwo∏ania.

2. Wniosek o wy∏àczenie arbitra jest rozpatrywany niezw∏ocznie po jego wp∏yni´ciu.
Prezes Urz´du wszczyna post´powania wyjaÊniajàce, a w szczególnoÊci — w przypadku
z∏o˝enia tego wniosku przez uczestnika post´powania — zwraca si´ o pisemne wyjaÊnienia
do arbitra, którego wniosek dotyczy.

3. Postanowienie o wy∏àczeniu arbitra dor´cza si´ uczestnikom post´powania oraz arbi-
trowi, którego dotyczy.

4. W przypadku wy∏àczenia arbitra od udzia∏u w rozpoznaniu odwo∏ania po otwarciu
posiedzenia zespo∏u arbitrów, nowo powo∏any w trybie okreÊlonym w § 10 przez Prezesa
Urz´du zespó∏ arbitrów powtarza czynnoÊci dokonane przez pierwotnie wyznaczony do roz-
poznania odwo∏ania zespó∏ arbitrów, majàce znaczenie dla rozstrzygni´cia odwo∏ania,
w tym w szczególnoÊci dotyczàce przeprowadzenia post´powania dowodowego.

Rozdzia∏ 7
Orzeczenia

§ 27. 1. Wydanie orzeczenia w sprawie odwo∏ania poprzedza niejawna narada zespo∏u
arbitrów. Naradà kieruje przewodniczàcy zespo∏u arbitrów. Narada obejmuje dyskusj´ oraz
g∏osowanie nad orzeczeniem i uzasadnieniem. W g∏osowaniu uczestniczà wszyscy arbitrzy,
w kolejnoÊci ustalonej przez przewodniczàcego zespo∏u arbitrów, z tym ˝e przewodniczàcy
g∏osuje ostatni.

2. Po zamkni´ciu rozprawy przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zarzàdza przerw´ na na-
rad´ i g∏osowanie oraz informuje obecnych na rozprawie o terminie og∏oszenia orzeczenia. 

3. Orzeczenia zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów.
§ 28. Orzeczenie zespo∏u arbitrów w jednym egzemplarzu podpisujà wszyscy arbitrzy

wyznaczeni do rozpoznania odwo∏ania. Podpisane orzeczenie opatruje si´ okràg∏à piecz´cià
urz´dowà zespo∏u arbitrów z napisem „Urzàd Zamówieƒ Publicznych w Warszawie. Zespó∏
Arbitrów”.

§ 29. 1. Orzeczenie zespo∏u arbitrów zawiera:
1) miejsce i dat´ wydania;
2) oznaczenie arbitrów i uczestników post´powania;
3) rozstrzygni´cie o ˝àdaniach odwo∏ujàcego si´ albo odwo∏ujàcych si´ i o kosztach post´-

powania;
4) uzasadnienie;
5) pouczenie o mo˝liwoÊci zaskar˝enia orzeczenia;
6) podpisy wszystkich arbitrów.

2. Odpisy orzeczeƒ wydanych przez zespó∏ arbitrów opatruje si´ piecz´cià: „Odpis wy-
roku” lub „Odpis postanowienia” oraz piecz´cià: „Na oryginale w∏aÊciwe podpisy. Za zgod-
noÊç”.

3. Odpisy orzeczenia dor´cza si´ wykonawcy, o którym mowa w § 6, na jego pisemny
wniosek.

4. Wzór wyroku/postanowienia okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.



5. Wzór postanowienia o umorzeniu post´powania okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzà-
dzenia.

§ 30. 1. Przeg∏osowany cz∏onek zespo∏u arbitrów mo˝e z∏o˝yç zdanie odr´bne do
wydanego orzeczenia, czyniàc o tym wzmiank´ obok swojego podpisu pod rozstrzy-
gni´ciem.

2. Zdanie odr´bne wymaga uzasadnienia, które formu∏uje przed og∏oszeniem wyroku na
odr´bnej karcie sk∏adajàcy je cz∏onek zespo∏u arbitrów. Zdanie odr´bne do∏àcza si´ do akt
sprawy.

3. Strony mogà zapoznaç si´ ze zdaniem odr´bnym i jego uzasadnieniem oraz sporzà-
dzaç z niego odpisy, nie mogà jednak otrzymaç odpisów potwierdzonych urz´dowo.

4. Zdania odr´bnego nie og∏asza si´. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów, og∏aszajàc orze-
czenie, informuje o z∏o˝eniu zdania odr´bnego.

§ 31. 1. Zespó∏ arbitrów mo˝e wydaç ∏àczne orzeczenie, w przypadku odwo∏aƒ skiero-
wanych przez Prezesa Urz´du do ∏àcznego rozpoznania.

2. Je˝eli co najmniej jedno z rozpoznawanych ∏àcznie odwo∏aƒ podlega odrzuceniu lub
w odniesieniu do co najmniej jednego odwo∏ania z∏o˝ono jego wycofanie, zespó∏ arbitrów
odpowiednio odrzuca odwo∏anie lub umarza post´powanie odwo∏awcze w drodze odr´b-
nych postanowieƒ. W pozosta∏ych przypadkach zespó∏ arbitrów, uwzgl´dniajàc lub oddala-
jàc odwo∏anie orzeka wyrokiem.

3. W przypadku ∏àcznego orzeczenia w sprawie z∏o˝onych odwo∏aƒ przepis § 30 stosu-
je si´ odpowiednio.

4. Wzór ∏àcznego wyroku/postanowienia okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
5. Wzór postanowienia o umorzeniu post´powania okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzà-

dzenia.
§ 32. 1. W czasie og∏oszenia orzeczenia zespo∏u arbitrów w zakresie, o którym mowa

w § 29 ust. 1 pkt 1–3, wszyscy obecni, z wyjàtkiem zespo∏u arbitrów, stojà.
2. Je˝eli zespó∏ arbitrów nie wydaje ∏àcznego orzeczenia w sprawie ∏àcznie rozpozna-

wanych odwo∏aƒ, og∏oszenie orzeczeƒ nast´puje w ustalonej przez zespó∏ arbitrów kolejno-
Êci, z zastrze˝eniem, ˝e og∏oszenie postanowieƒ o odrzuceniu odwo∏ania i umorzeniu post´-
powania odwo∏awczego nast´puje niezw∏ocznie po jego sporzàdzeniu.

3. Zespó∏ arbitrów, odraczajàc og∏oszenie orzeczenia, czyni o tym wzmiank´ w proto-
kole z posiedzenia lub rozprawy. 

§ 33. 1. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów mo˝e sprostowaç, w drodze postanowienia,
b∏´dy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omy∏ki pope∏nione w orzeczeniu.
Wzmiank´ o sprostowaniu umieszcza si´ w orzeczeniu. 

2. Odpisy sprostowanego orzeczenia oraz odpis postanowienia o sprostowaniu dor´cza
si´ niezw∏ocznie uczestnikom post´powania.

3. Wzór postanowienia o sprostowaniu wyroku/postanowienia okreÊla za∏àcznik nr 6 do
rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 8
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 34. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w spra-
wie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ (Dz. U. Nr 56, poz. 547).

§ 35. Do odwo∏aƒ dotyczàcych post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego wsz-
cz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

§ 36. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r.
(poz. 603)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR

Sygn. akt: ........................

PROTOKÓ¸ POSIEDZENIA/ROZPRAWY

Zespo∏u Arbitrów z dnia ................................................... w sk∏adzie:
Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
..................................................................................................................

Arbitrzy:
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

Protokolant ...................................................................................

w sprawie wniesionego do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w dniu ......................................... r. 
przez ........................................................................................................ odwo∏ania, od oddalenia/odrzucenia* protestu
z dnia ................................................................... r. 
przez zamawiajàcego .....................................................................................

1

w sprawie wniesionych do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w dniu ......................................... r. 
przez .......................................................................................... odwo∏aƒ, od oddalenia/odrzucenia* protestów
z dnia ................................................................ r. 
przez zamawiajàcego ..................................................................................................................

2

przy udziale .................................................................................................................. zg∏aszajàcego swoje przystàpienie
do post´powania odwo∏awczego po stronie zamawiajàcego/odwo∏ujàcego si´*

Posiedzenie rozpocz´to o godz. ............... min ............... .
Na posiedzenie stawili si´:
1) w imieniu odwo∏ujàcego/odwo∏ujàcych* si´ ......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

2) w imieniu zamawiajàcego ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

oraz zg∏aszajàcy przystàpienie do post´powania odwo∏awczego ...........................................................................
po stronie ..................................................................................................................

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów otworzy∏ posiedzenie.
....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Zespó∏ Arbitrów postanowi∏: odrzuciç odwo∏anie/umorzyç
post´powanie odwo∏awcze/wyznaczyç rozpraw´*. 
....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

(Informacja o ewentualnym odroczeniu og∏oszenia postanowienia Zespo∏u Arbitrów)

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów zamknà∏ posiedzenie 
o godz. ............... min ............... .

Rozpraw´ rozpocz´to o godz. ............... min ............... .
Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów przedstawi∏ stan sprawy, z uwzgl´dnieniem zarzutów pod-
niesionych w proteÊcie i odwo∏aniu.
Uczestnicy post´powania z∏o˝yli nast´pujàce oÊwiadczenia:
....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów zamknà∏ rozpraw´ o godz. ............... min ............... .

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

(Informacja o ewentualnym odroczeniu og∏oszenia wyroku, bàdê postanowienia Zespo∏u
Arbitrów)

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
............................................................................................

Protokó∏ og∏oszenia wyroku/postanowienia*

W dniu ......................................................................... r. przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów og∏osi∏ wyrok /wy-
roki/postanowienie/postanowienia* przez jego/ich* odczytanie.

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
............................................................................................ 

* Niepotrzebne skreÊliç.
1 Ma zastosowanie w przypadku rozpoznawania jednego odwo∏ania.
2 Ma zastosowanie w przypadku ∏àcznego rozpoznawania odwo∏aƒ.
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR

Sygn. akt ........................

WYROK/POSTANOWIENIE*
Zespo∏u Arbitrów z dnia ........................ r.

Zespó∏ Arbitrów w sk∏adzie:
Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
............................................................................................

Arbitrzy:
............................................................................................ 

............................................................................................ 

Protokolant
............................................................................................ 

po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie* w dniu/w dniach* ........................ r. w Warszawie od-
wo∏ania wniesionego przez ........................................................................ od oddalenia/odrzucenia* przez za-
mawiajàcego ........................................................................ protestu/protestów* z dnia .................................... r.

przy udziale zg∏aszajàcego przystàpienie do post´powania odwo∏awczego .........................................

po stronie odwo∏ujàcego si´/zamawiajàcego*.

orzeka:

1. .............................................................................................................................................................................................................................................

2. Kosztami post´powania obcià˝a .......................................................................................................................................................
i nakazuje:
1) zaliczyç na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych koszty w wysokoÊci ................ z∏ ............ gr

(s∏ownie: ................................................................................................................................) z kwoty wpisu/wpisów*,
uiszczonego/uiszczonych* przez ................................................................

2) dokonaç wp∏aty kwoty ....................... z∏ ............. gr (s∏ownie: ........................................................................................)
przez ................................................ na rzecz ..............................................................................................., stanowiàcej
uzasadnione koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego poniesione z tytu∏u
................................................................................................................................................................

3) dokonaç wp∏aty kwoty ................ z∏ ................ gr (s∏ownie: ......................................................................................)
przez ................................................................ na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rachunek
dochodów w∏asnych UZP

4) dokonaç zwrotu kwoty ................ z∏ ................ gr (s∏ownie: ............................................................................................)
z rachunku dochodów w∏asnych Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rzecz ................................

........................................................................................................................................

3. Uzasadnienie
....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póêƒ. zm.) na niniejszy wyrok — w terminie 7 dni od dnia
jego dor´czenia — przys∏uguje skarga za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych do Sàdu Okr´gowego w ................................................................................ .

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
..............................................................................................

Arbitrzy:
.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 3
WZÓR

Sygn. akt ........................

WYROK/POSTANOWIENIE*
Zespo∏u Arbitrów z dnia ........................ r.

Zespó∏ Arbitrów w sk∏adzie:
Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
.............................................................................................

Arbitrzy:
.............................................................................................

.............................................................................................

Protokolant
.............................................................................................

po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie* w dniu/w dniach* ..................................................... r. w War-
szawie odwo∏aƒ skierowanych w drodze zarzàdzenia Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych z dnia ........................................................ r. do ∏àcznego rozpoznania, 
a wniesionych przez 
A. ............................................................

B. ............................................................

od oddalenia/odrzucenia* przez zamawiajàcego .................................................................... protestów z dnia
A .......................................................... r.
B .......................................................... r.

przy udziale zg∏aszajàcego przystàpienie do post´powania odwo∏awczego ................................................
po stronie odwo∏ujàcego si´, tj. ..................................................................................................../zamawiajàcego*.

orzeka:

1. .............................................................................................................................................................................................................................................

2. Kosztami post´powania obcià˝a .......................................................................................................................................................
i nakazuje:
1) zaliczyç na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych koszty w wysokoÊci ............... z∏ ............ gr

(s∏ownie: ......................................................................................................................) z kwoty wpisów uiszczonych
przez odwo∏ujàcych si´, w tym: 
A koszty w wysokoÊci ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ..........................................................................................)

z kwoty wpisu uiszczonego przez .................................................................................................................................

B koszty w wysokoÊci ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ..............................................................................................)
z kwoty wpisu uiszczonego przez .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

2) dokonaç wp∏aty kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ..........................................................................................)
stanowiàcej uzasadnione koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego, w tym:
A kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: .........................................................................................................................)

przez ............................................. na rzecz ..........................................................................., stanowiàcej uzasad-
nione koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego z tytu∏u ..........................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

B kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: .................................................................................................................................)
przez ......................................................................................................... na rzecz ...........................................................................,
stanowiàcej uzasadnione koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego z tytu∏u
...............................................................................................................................................................................................................................



3) dokonaç wp∏aty kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ..............................................................................................)
na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rachunek dochodów w∏asnych UZP, w tym 
A kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: .............................................................................................................................)

przez ..............................................................................................................

B kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ...................................................................................................................................)
przez ...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 

4) dokonaç zwrotu kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ......................................) z rachunku docho-
dów w∏asnych Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rzecz odwo∏ujàcych si´, w tym: 
A kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ...........................................................................................................) na rzecz

.......................................................

B kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ............................................................................................................) na rzecz
...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 

3. Uzasadnienie
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póêƒ. zm.) na niniejszy wyrok — w terminie 7 dni od dnia
jego dor´czenia — przys∏uguje skarga za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych do Sàdu Okr´gowego w ..............................................................................................

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
.............................................................................................. 

Arbitrzy:
.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 4
WZÓR

Sygn. akt: ........................

POSTANOWIENIE
Zespo∏u Arbitrów z dnia .................................................. r.

o umorzeniu post´powania

Zespó∏ Arbitrów w sk∏adzie:
Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
...............................................................................................

Arbitrzy:
............................................................................................... 

............................................................................................... 

Protokolant
............................................................................................... 

Wobec cofni´cia przed otwarciem rozprawy/po otwarciu rozprawy* w dniu ..................................... r.
odwo∏ania/odwo∏aƒ* wniesionego/wniesionych* przez .............................................................................. od od-
dalenia/odrzucenia* przez zamawiajàcego ...................................................................................................................... pro-
testu z dnia .......................................................... r.

przy udziale zg∏aszajàcego przystàpienie do post´powania odwo∏awczego ................................................
po stronie odwo∏ujàcego si´/zamawiajàcego*.

postanawia:

1. .............................................................................................................................................................................................................................................

2. Nakazaç Urz´dowi Zamówieƒ Publicznych zwrot z rachunku dochodów w∏asnych UZP
na rzecz ........................................................... kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ...........................................................),
stanowiàcej po∏ow´ uiszczonego/uiszczonych* wpisu/wpisów* i zasàdziç na rzecz ...............

......................... koszty post´powania w kwocie ............... z∏ ............... gr .(s∏ownie: ................................................)1.
3. Kosztami post´powania obcià˝a .......................................................................................................................................................

i nakazuje2:
1) zaliczyç na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych koszty w wysokoÊci ............... z∏ ............. gr

(s∏ownie: ...........................................................................) z kwoty wpisu uiszczonego przez ..............................

2) dokonaç wp∏aty kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ..............................................................................................)
przez .......................................................................................... na rzecz ..........................................................................................,
stanowiàcej .........................................................................................................

3) dokonaç wp∏aty kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ..........................................................................................)
przez ......................................................................................................... na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych
na rachunek dochodów w∏asnych UZP

4) dokonaç zwrotu kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ............................................................................................)
z rachunku dochodów w∏asnych Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rzecz .................................

..................................................................................................................................................................................................................

4. Uzasadnienie
....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 



.................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póêƒ. zm.) na niniejsze postanowienie — w terminie 7 dni
od dnia jego dor´czenia — przys∏uguje skarga za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Zamówieƒ
Publicznych do Sàdu Okr´gowego w ...............................................................................................

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
.............................................................................................. 

Arbitrzy:
.............................................................................................. 

..............................................................................................

* Niepotrzebne skreÊliç.
1 Ma zastosowanie w przypadku cofni´cia odwo∏ania przed otwarciem rozprawy.
2 Ma zastosowanie w przypadku cofni´cia odwo∏ania po otwarciu rozprawy.
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR

Sygn. akt: ........................

POSTANOWIENIE
Zespo∏u Arbitrów z dnia ........................ r.

o umorzeniu post´powania

Zespó∏ Arbitrów w sk∏adzie:
Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
............................................................................................

Arbitrzy:
............................................................................................ 

............................................................................................ 

Protokolant
............................................................................................ 

Wobec cofni´cia przed otwarciem rozprawy/po otwarciu rozprawy* w dniu ..................................... r.
odwo∏aƒ skierowanych w drodze zarzàdzenia Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych z dnia
............................................................ r. do ∏àcznego rozpoznania, 
a wniesionych przez ...................................................................................................................

A. ..........................................................................

B. ..........................................................................

od oddalenia/odrzucenia* przez zamawiajàcego ...................................................................... protestów z dnia
A ....................................................................... r.
B ....................................................................... r.

przy udziale zg∏aszajàcego przystàpienie do post´powania odwo∏awczego ................................................
po stronie odwo∏ujàcego si´, tj. ......................................................................................................... /zamawiajàcego*.

postanawia:

1.  ............................................................................................................................................................................................................................................

2.1 Nakazaç Urz´dowi Zamówieƒ Publicznych zwrot z rachunku dochodów w∏asnych UZP
kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: .......................................................................................), stanowiàcej po∏ow´
uiszczonych wpisów, w tym 
A. na rzecz ........................................................................................................................................... kwoty ............... z∏ ............... gr

(s∏ownie: .............................................................................................................)
B. na rzecz ........................................................................................................................................... kwoty ............... z∏ ............... gr

(s∏ownie: ..............................................................................................................)
oraz zasàdziç uzasadnione koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego, w tym:

A. na rzecz ..................................................................................................................................... kwot´ ............... z∏ ............... gr
(s∏ownie: ..............................................................................................................), stanowiàcà uzasadnione koszty
uczestnika post´powania odwo∏awczego z tytu∏u .......................................................................

B. na rzecz ........................................................................................................................................ kwot´ ............... z∏ ............... gr
(s∏ownie: ...............................................................................................................), stanowiàcà uzasadnione koszty
uczestnika post´powania odwo∏awczego z tytu∏u .................................................................................................
......................................................................................................................................



3.  Kosztami post´powania obcià˝a .....................................................................................................................................................
i nakazuje2:
1) zaliczyç na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych koszty w wysokoÊci .............. z∏ ............ gr

(s∏ownie: .......................................................................) z kwoty wpisów uiszczonych przez odwo∏ujà-
cych si´, w tym: 
A. koszty w wysokoÊci ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ..........................................................................................)

z kwoty wpisu uiszczonego przez ................................

B. koszty w wysokoÊci ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ...........................................................................................)
z kwoty wpisu uiszczonego przez ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

2) dokonaç wp∏aty kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie ...................................................................................)
stanowiàcej uzasadnione koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego, w tym:
A kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: .................................................................................................................) przez

.................................................................... na rzecz ..............................................................., stanowiàcej uzasadnio-
ne koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego z tytu∏u ............................................................

B kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: .................................................................................................................) przez
.................................................................... na rzecz ................................................................, stanowiàcej uzasadnio-
ne koszty uczestnika post´powania odwo∏awczego z tytu∏u ................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

3) dokonaç wp∏aty kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ...........................................................................................)
na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rachunek dochodów w∏asnych UZP,
w tym 
A kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ................................................................................................................................)

przez ....................................................................................................

B kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ................................................................................................................................)
przez ....................................................................................................

4) dokonaç zwrotu kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ...........................................................................................)
z rachunku dochodów w∏asnych Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rzecz odwo∏ujà-
cych si´, w tym: 
A kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ................................................................................................................................)

na rzecz ................................................................................................................................

B kwoty ............... z∏ ............... gr (s∏ownie: ................................................................................................................................)
na rzecz ................................................................................................................................

4. Uzasadnienie
....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póêƒ. zm.) na niniejsze postanowienie — w terminie 7 dni
od dnia jego dor´czenia — przys∏uguje skarga za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Zamówieƒ
Publicznych do Sàdu Okr´gowego w ................................................................................................

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
..............................................................................................

Arbitrzy:
.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

* Niepotrzebne skreÊliç.
1 Ma zastosowanie w przypadku cofni´cia odwo∏ania przed otwarciem rozprawy.
2 Ma zastosowanie w przypadku cofni´cia odwo∏ania po otwarciu rozprawy.



Za∏àcznik nr 6

WZÓR
Sygn. akt: ........................

POSTANOWIENIE
z dnia ........................ r.

o sprostowaniu wyroku/postanowienia*

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów postanowi∏:
....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

Uzasadnienie

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

Przewodniczàcy Zespo∏u Arbitrów
............................................................................................

* Niepotrzebne skreÊliç.
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 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 Europejskich1)

(Dz. U. Nr 87, poz. 604)

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia dotyczàce za-
mówieƒ przekazuje si´, je˝eli wartoÊç zamówieƒ:
1) udzielanych przez zamawiajàcych z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepi-

sów o finansach publicznych, z wy∏àczeniem paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, jednostek
badawczo-rozwojowych, paƒstwowych instytucji kultury oraz podsektora samorzàdowe-
go, a tak˝e udzielanych przez zamawiajàcych b´dàcych innymi paƒstwowymi jednostka-
mi organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej, jest równa lub przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty:
a) 137 000 euro — dla dostaw lub us∏ug,
b) 5 278 000 euro — dla robót budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiajàcych innych ni˝ okreÊleni w pkt 1, z wyjàtkiem zamówieƒ,
o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty:
a) 211 000 euro — dla dostaw lub us∏ug,
b) 5 278 000 euro — dla robót budowlanych;

1) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Eu-
ropejskich: 
1) 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzie-

lenia zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi (Dz.Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t 7, str. 132), zmienionej rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 1874/2004 z dnia 28 paêdziernika 2004 r. zmieniajàcym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówieƒ
(Dz.Urz. UE L 326 z 29.10.2004, str. 17), dyrektywà Komisji 2005/51/WE z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. zmienia-
jàcà za∏àcznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i za∏àcznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie zamówieƒ publicznych (Dz.Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 127) oraz rozporzà-
dzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniajàcym dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur
udzielania zamówieƒ (Dz.Urz. UE L 333 z 20.12.2005, str. 28);

2) 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynujàca procedury udzielania za-
mówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych
(Dz.Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t 7, str. 19), zmie-
nionej rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 paêdziernika 2004 r. zmieniajàcym dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w za-
kresie procedur udzielania zamówieƒ (Dz.Urz. UE L 326 z 29.10.2004, str. 17), dyrektywà Komisji
2005/51/WE z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàcà za∏àcznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i za∏àcz-
nik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówieƒ publicznych
(Dz.Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 127) oraz rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grud-
nia 2005 r. zmieniajàcym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie-
sieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówieƒ (Dz.Urz. UE L 333 z 20.12.2005,
str. 28).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.



3) sektorowych jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty:
a) 422 000 euro — dla dostaw lub us∏ug,
b) 5 278 000 euro — dla robót budowlanych.

§ 2. Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia dotyczàce kon-
kursów przekazuje si´, je˝eli wartoÊç konkursów:
1) przeprowadzanych przez zamawiajàcych z sektora finansów publicznych, w rozumieniu

przepisów o finansach publicznych, z wy∏àczeniem paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, jedno-
stek badawczo-rozwojowych, paƒstwowych instytucji kultury oraz podsektora samorzà-
dowego, a tak˝e przeprowadzanych przez zamawiajàcych b´dàcych innymi paƒstwowy-
mi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej, jest równa lub
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 137 000 euro;

2) przeprowadzanych przez zamawiajàcych innych ni˝ okreÊleni w pkt 1 i 3 jest równa lub
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 211 000 euro;

3) przeprowadzanych przez zamawiajàcych udzielajàcych zamówieƒ sektorowych jest rów-
na lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 422 000 euro.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy 

od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogà byç sk∏adane
(Dz. U. Nr 87, poz. 605)

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, zwanej dalej „ustawà”,
zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów:
1) koncesji, zezwolenia lub licencji, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania koncesji,

zezwolenia lub licencji na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obj´tym zamó-
wieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”;

2) aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo aktualnego zaÊwiadczenia o wpisie do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà wpisu do rejestru lub
zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wystawionego nie wczeÊniej ni˝ 6
miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert;

3) aktualnych zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego oraz w∏aÊciwego od-
dzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecz-
nego potwierdzajàcych odpowiednio, ˝e wykonawca nie zalega z op∏acaniem podatków,
op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo∏eczne, lub zaÊwiadczeƒ, ˝e uzyska∏
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci
lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu — wystawionych nie
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert.

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym w art. 24
ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia albo sk∏adania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia albo sk∏adania ofert.
2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajàcego warunku posiadania przez wyko-

nawc´ niezb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia oraz dysponowania potencja∏em technicznym i osoba-
mi zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów:
1) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pi´ciu lat przed dniem wszcz´-

cia post´powania o udzielenie zamówienia, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krót-
szy — w tym okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià robotom budowlanym
stanowiàcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoÊci oraz daty i miejsca wykonania
oraz za∏àczeniem dokumentów potwierdzajàcych, ˝e roboty te zosta∏y wykonane nale˝ycie;

2) wykazu wykonanych, a w przypadku Êwiadczeƒ okresowych lub ciàg∏ych równie˝ wyko-
nywanych, dostaw lub us∏ug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz´cia post´-

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.



powania o udzielenie zamówienia, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy —
w tym okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià dostawom lub us∏ugom sta-
nowiàcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoÊci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz za∏àczenia dokumentów potwierdzajàcych, ˝e te dostawy lub us∏ugi zo-
sta∏y wykonane nale˝ycie; 

3) wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ, jakimi dysponuje
wykonawca;

4) informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebnoÊci perso-
nelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadze-
nia dzia∏alnoÊci jest krótszy — w tym okresie, je˝eli przedmiotem zamówienia sà roboty
budowlane lub us∏ugi;

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

6) stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówienia, posia-
dajà wymagane uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich
uprawnieƒ.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajàcego warunku znajdowania si´

przez wykonawc´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wykonanie zamó-
wienia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego cz´Êci, a je˝eli podlega ono badaniu przez bieg∏ego

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci równie˝ z opinià odpowiednio o bada-
nym sprawozdaniu albo jego cz´Êci, a w przypadku wykonawców niezobowiàzanych do
sporzàdzania sprawozdania finansowego innych dokumentów okreÊlajàcych obroty oraz
zobowiàzania i nale˝noÊci — za okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie trzy lata obrotowe, a je˝e-
li okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy — za ten okres;

2) informacji banku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, w których wyko-
nawca posiada rachunek, potwierdzajàcej wysokoÊç posiadanych Êrodków finansowych
lub zdolnoÊç kredytowà wykonawcy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 3 miesi´cy przed
up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert;

3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajàcego, ˝e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci.
§ 2. 1. Je˝eli wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1:
1) pkt 2, 3 i 5 — sk∏ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma sie-

dzib´ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajàce odpowiednio, ˝e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og∏oszono upad∏oÊci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op∏at, sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowot-

ne albo ˝e uzyska∏ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty
zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si´ o zamówienie;
2) pkt 4 — sk∏ada zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu sàdowego lub administracyjnego kra-

ju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczà, w zakresie okreÊlo-
nym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny byç wysta-

wione nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert. Dokument,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien byç wystawiony nie wczeÊniej ni˝ 3 miesià-
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ce przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert.

3. Je˝eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si´ dokumentów, o których mowa w ust. 1, zast´puje si´
je dokumentem zawierajàcym oÊwiadczenie z∏o˝one przed notariuszem, w∏aÊciwym orga-
nem sàdowym, administracyjnym albo organem samorzàdu zawodowego lub gospodarcze-
go odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub
miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. 1. W celu potwierdzenia, ˝e oferowane dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane od-
powiadajà wymaganiom okreÊlonym przez zamawiajàcego, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç
w szczególnoÊci:
1) próbek, opisów lub fotografii;
2) zaÊwiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci potwierdzajàcego, ˝e dostar-

czane produkty odpowiadajà okreÊlonym normom lub specyfikacjom technicznym;
3) zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgodnoÊci dzia-

∏aƒ wykonawcy z normami jakoÊciowymi, je˝eli zamawiajàcy odwo∏ujà si´ do systemów
zapewniania jakoÊci opartych na odpowiednich normach europejskich. 

4) zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgodnoÊci dzia-
∏aƒ wykonawcy z europejskimi normami zarzàdzania Êrodowiskiem, je˝eli zamawiajàcy
wskazujà Êrodki zarzàdzania Êrodowiskiem, które wykonawca b´dzie stosowa∏ podczas
realizacji zamówienia na roboty budowlane lub us∏ugi, odwo∏ujàc si´ do systemu zarzà-
dzania  Êrodowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarzàdzania Êrodowiskiem opartych na
europejskich lub mi´dzynarodowych normach poÊwiadczonych przez podmioty dzia∏ajà-
ce zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub mi´dzynarodowymi normami
dotyczàcymi certyfikacji.
2. Wykonawca mo˝e zamiast zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, z∏o˝yç

równowa˝ne zaÊwiadczenia wystawione przez podmioty majàce siedzib´ w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Wykonawca mo˝e zamiast zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, z∏o˝yç inne
dokumenty potwierdzajàce odpowiednio stosowanie przez wykonawców równowa˝nych Êrod-
ków zapewnienia jakoÊci i stosowanie równowa˝nych Êrodków zarzàdzania Êrodowiskiem.

§ 4. 1. Dokumenty sà sk∏adane w formie orygina∏u lub kopii poÊwiadczonej za zgodnoÊç
z orygina∏em przez wykonawc´. W przypadku sk∏adania elektronicznych kopii dokumentów
powinny byç one opatrzone przez wykonawc´ bezpiecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç przedstawienia orygina∏u lub notarialnie poÊwiadczonej
kopii dokumentu wy∏àcznie wtedy, gdy z∏o˝ona przez wykonawc´ kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wàtpliwoÊci co do jej prawdziwoÊci. 

3. Dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym sà sk∏adane wraz z t∏umaczeniem na j´zyk
polski, poÊwiadczonym przez wykonawc´. T∏umaczenie nie jest wymagane, je˝eli zamawia-
jàcy wyrazi∏ zgod´, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

§ 5. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w spra-
wie rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy
(Dz. U. Nr 71, poz. 645).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego

(Dz. U. Nr 87, poz. 606)

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, zwanego dalej „protoko∏em”, oraz zakres dodatkowych informacji zawartych
w protokole, a tak˝e sposób oraz form´ udost´pniania zainteresowanym protoko∏u wraz
z za∏àcznikami.

§ 2. Protokó∏, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, zwanej dalej „ustawà”, zawiera:
1) informacje dotyczàce zamawiajàcego;
2) okreÊlenie wartoÊci zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”, wartoÊci

umowy ramowej lub wartoÊci dynamicznego systemu zakupów, daty i sposobu jej usta-
lenia oraz imi´ i nazwisko osoby dokonujàcej ustalenia;

3) imiona i nazwiska osób wykonujàcych czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia oraz osób zwiàzanych z przygotowaniem tego post´powania;

4) informacj´ o powo∏aniu bieg∏ych;
5) informacj´ o og∏oszeniach;
6) informacj´ o wnioskach o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, ofertach, ofertach

wst´pnych lub orientacyjnych;
7) informacj´ o wykonawcach dopuszczonych do dynamicznego systemu zakupów;
8) termin sk∏adania ofert;
9) miejsce i termin otwarcia ofert;

10) informacj´ o spe∏nianiu przez wykonawców warunków udzia∏u w post´powaniu;
11) list´ wykonawców wykluczonych post´powania;
12) list´ wykonawców, których oferty zosta∏y odrzucone, w tym z powodu ra˝àco niskich

cen;
13) streszczenie oceny i porównania z∏o˝onych ofert;
14) informacj´ o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zastosowaniu aukcji elektronicznej;
15) dat´ i powody uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia, post´powania pro-

wadzonego w celu zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów;

16) powody zastosowania przez zamawiajàcego innego trybu udzielenia zamówienia ni˝
przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;

17) informacje o wniesionych protestach i odwo∏aniach oraz ich rozstrzygni´ciach;
18) termin zakoƒczenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku post´powania;
19) informacje o dokonaniu czynnoÊci nowych lub czynnoÊci powtórzonych oraz termin za-

koƒczenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia wyniku post´powa-
nia;

20) informacje dotyczàce przeprowadzenia kontroli uprzedniej;
21) informacje dotyczàce skargi do sàdu okr´gowego;
22) informacj´ o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramo-

wej.
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§ 3. 1. W post´powaniu o udzielenie zamówienia, którego wartoÊç jest mniejsza od kwot
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, sporzàdza si´ pro-
tokó∏ zawierajàcy informacje, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, pkt 6–14, pkt 16 i 17 oraz
pkt 22, a tak˝e termin otwarcia i zakoƒczenia licytacji elektronicznej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W post´powaniu o udzielenie zamówienia, którego wartoÊç nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy nie ma obowiàzku sporzàdzania
druków dodatkowych wymienionych w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, z wyjàtkiem
druku ZP-14, ZP-21 i ZP-23.

§ 4. 1. Wzór protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci:
1) równej lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;
2) mniejszej od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 usta-

wy stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Wzory druków dodatkowych do protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, stanowià za∏àcz-

nik nr 3 do rozporzàdzenia. 
§ 5. 1. Zamawiajàcy umo˝liwia w swojej siedzibie sporzàdzanie kopii lub odpisów pro-

toko∏u wraz z za∏àcznikami.
2. Zamawiajàcy przesy∏a na wniosek wykonawcy kopi´ protoko∏u pisemnie, faksem lub

drogà elektronicznà zgodnie z wyborem zamawiajàcego.
§ 6. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego wszcz´tych przed dniem wej-

Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w spra-

wie protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz



Za∏àcznik nr 1

WZÓR
oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1
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Piecz´ç zamawiajàcego

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych

Cz´Êç ogólna 

1. Zamawiajàcy
Pe∏na nazwa zamawiajàcego:
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Adres:
ul. ........................................................................................................

......-...................  ...................................................................................

REGON:  .................................................................................... NIP: ...........................................................................

telefon ............................................................................................ faks  ...........................................................................

e-mail:  ...............................@.................................................................

2. Przedmiot zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia:
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

WartoÊç zamówienia/umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów/* ustalona zo-
sta∏a na kwot´ ....................................................................................................... z∏, co stanowi równowartoÊç
........................................................................................... euro (mo˝na wype∏niç po otwarciu ofert).
Ustalenia wartoÊci zamówienia dokonano w dniu .......-.......-................. na podstawie ...................

Osoba/osoby* dokonujàca ustalenia wartoÊci zamówienia: ................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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3. Tryb post´powania
1. Post´powanie prowadzono w trybie: ........................................................................................ na podstawie

art. ...................... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
Powody zastosowania trybu innego ni˝ przetarg nieograniczony lub przetarg ogra-
niczony (podaç uzasadnienie faktyczne i prawne): ....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Post´powanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej/ustanowienia dyna-
micznego systemu zakupów* z odpowiednim stosowaniem przepisów dotyczà-
cych trybu: ..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zosta∏a zamieszczona /nie zosta∏a za-
mieszczona* na stronie internetowej (podaç adres strony) ........................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

5. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia oraz
zwiàzane z przygotowaniem tego post´powania
1. Imi´ i nazwisko kierownika zamawiajàcego (je˝eli nie podlega wy∏àczeniu na pod-

stawie art. 17 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych)
............................................................................................................................................................................................................................

Kierownik zamawiajàcego z∏o˝y∏ oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, na za∏àczonym druku
ZP-11.

2. Imiona i nazwiska pracowników zamawiajàcego, którym kierownik zamawiajàcego
powierzy∏ zastrze˝one dla siebie czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia (je˝eli wyst´powa∏y): 
Imi´ i nazwisko .............................................................................................................................................................................

CzynnoÊç .............................................................................................................................................................................................

Imi´ i nazwisko ............................................................................................................................................................................

CzynnoÊç .............................................................................................................................................................................................

Pracownicy zamawiajàcego, którym kierownik zamawiajàcego powierzy∏ zastrze-
˝one dla siebie czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia z∏o˝yli oÊwiad-
czenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieƒ publicznych, na za∏àczonych drukach ZP-11.
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3. Komisja przetargowa zosta∏a powo∏ana w dniu .......-.......-................. na podstawie decy-
zji/zarzàdzenia/uchwa∏y*: .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

(nale˝y za∏àczyç odpowiedni dokument)

Cz∏onkowie komisji przetargowej:
Przewodniczàcy — ..................................................................................................

Sekretarz — ..................................................................................................

Cz∏onek — ..................................................................................................

Cz∏onek — ..................................................................................................

Cz∏onek — ..................................................................................................

Cz∏onkowie komisji z∏o˝yli oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, na za∏àczonych drukach ZP-11.

4. Imiona i nazwiska bieg∏ych (je˝eli zostali powo∏ani):
............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Biegli z∏o˝yli oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, na za∏àczonych drukach ZP-11.

5. Imiona i nazwiska innych osób, ni˝ wymienione w pkt 1–4 wykonujàcych czynno-
Êci w post´powaniu o udzielenie zamówienia (je˝eli wyst´powa∏y): ...................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia z∏o˝y∏y
oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych,
na za∏àczonych drukach ZP-11.

6. Imiona i nazwiska osób wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem po-
st´powania o udzielenie zamówienia: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ...................................

6. Wst´pne og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach/okresowe og∏o-
szenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych*

1. Informacja o zamówieniu zosta∏a/nie zosta∏a* zawarta we wst´pnym og∏oszeniu in-
formacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej: .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

2. Informacja o zamówieniu zosta∏a/nie zosta∏a* zawarta we wst´pnym og∏oszeniu in-
formacyjnym zamieszczonym w profilu nabywcy w dniu ....................................

3. Og∏oszenie o profilu nabywcy zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu .......-.......-................. i opublikowane w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

4. Informacja o zamówieniu zosta∏a/nie zosta∏a* zawarta w okresowym og∏oszeniu in-
formacyjnym o planowanych zamówieniach sektorowych opublikowanym
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej .............../S ............- ............................. z dnia
....../....../..............

5. Informacja o zamówieniu zosta∏a/nie zosta∏a* zawarta w okresowym og∏oszeniu
informacyjnym o planowanych zamówieniach sektorowych zamieszczonym w pro-
filu nabywcy w dniu .......-.......-.................

6. Og∏oszenie o profilu nabywcy zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu .......-.......-................. i opublikowane w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

7. Okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych nie
zawiera∏o zaproszenia/zawiera∏o zaproszenie* do ubiegania si´ o zamówienie sek-
torowe

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........



oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/PN

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Cz´Êç szczegó∏owa 
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7. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich w dniu .......-.......-................., oraz opublikowane w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej: .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajàcego —
w miejscu: .................................................................................................................................... od dnia .......-.......-.................

do dnia .......-.......-.................

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej (podaç ad-
res strony): .................................................................................................................................... od dnia .......-.......-.................

do dnia .......-.......-.................

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czasopiÊmie o za-
si´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ............................................................................. w dniu .......-.......-.................

Tytu∏: ............................................................................. w dniu .......-.......-.................

5. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
.............................................................................................................................................................................................................................

8. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. ............

9. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ............ w: .....................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............ ofert, których zbiorcze zestawie-
nie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .......................................................................... z∏.

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

10. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia ................ wykonawców. 
Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-17.

11. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ................ wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców
stanowi za∏àczony druk ZP-18.
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oznaczenie sprawy ...................................

12. Odrzucono ................ ofert, w tym ................ ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà
cen´. List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.

14. Uniewa˝nienie post´powania
1. Post´powanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zosta∏o

uniewa˝nione w dniu .......-.......-................., tj. przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert/po
up∏ywie terminu sk∏adania ofert*

Powody uniewa˝nienia (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasadnienie faktycz-
ne i prawne) ......................................................................................................................................... .................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

2. Z∏o˝ono ......... wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszcz´ciu kolejnego post´-
powania (na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieƒ publicznych)

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

13. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21
wybrano ofert´/oferty*:
numer oferty ..................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................

numer oferty ..........................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................

numer oferty ...........................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Najkorzystniejszà ofert´ wybrano z zastosowaniem/bez zastosowania aukcji elek-
tronicznej* (je˝eli dotyczy) Zbiorcze zestawienie postàpieƒ wià˝àcych w chwili za-
mkni´cia aukcji elektronicznej stanowi za∏àczony druk ZP-13.
Aukcji elektronicznej nie zastosowano z powodu ........................................................................................

.. ..........................................................................................................................................................................................................................

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu .......-.......-.................



oznaczenie sprawy ...................................

560

15. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)*
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

16. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powa-
nie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga przez ..........................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu w dniu .......-.......-................. (je˝eli dotyczy)

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

17. Inne informacje
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

18. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ....................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)
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oznaczenie sprawy ...................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

21. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzonych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ...........

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

22. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/ umowy ramowej*
Umowa/umowa ramowa* zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................. z ................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

20. Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekazana Prezeso-

wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej
w dniu .......-.......-.................

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu .......-.......-.................

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajàcemu 
w dniu .......-.......-.................

4. Zalecenia pokontrolne: ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

5. CzynnoÊci wskazane w zaleceniach pokontrolnych nie zosta∏y wykonane/zosta∏y
wykonane*. Informacja o wykonaniu czynnoÊci wskazanych w zaleceniach pokon-
trolnych zosta∏a przekazana Prezesowi Urz´du w dniu .......-.......-................. oraz wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana, w dniu .......-.......-..................

6. Zastrze˝enia pokontrolne zosta∏y zg∏oszone/nie zosta∏y zg∏oszone* w dniu.......-.......-.................

19. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku .......................................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................



oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/PO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, 
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego

Cz´Êç szczegó∏owa
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8. Z∏o˝one wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym
Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym
up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. ..........

Uzasadnienie skrócenia terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w przetargu ograniczonym (wype∏niç, je˝eli skrócenie nastàpi∏o):
....................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Do up∏ywu terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ogra-
niczonym zosta∏y z∏o˝one ....... wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograni-
czonym, których zbiorcze zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

7. Og∏oszenie o zamówieniu

1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu .......-.......-................. oraz opublikowane w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej: .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajàcego —
w miejscu: .................................................................................................................................... od dnia .......-.......-.................

do dnia .......-.......-.................

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej (podaç ad-
res strony) ...................................................................................................................................... od dnia .......-.......-.................

do dnia .......-.......-.................

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czasopiÊmie o za-
si´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

5. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

9. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Na podstawie z∏o˝onych wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczo-
nym stwierdzono, i˝ wymagane od wykonawców warunki udzia∏u w post´powaniu
spe∏nia ...... wykonawców. 
Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-16.
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11. Zaproszenie do sk∏adania ofert
Zaproszenie do sk∏adania ofert i specyfikacja istotnych warunków zamówienia zosta-
∏y przekazane w dniu .......-.......-................. do nast´pujàcych wykonawców: 
1) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

8) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

9) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

10) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

11) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

12) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

13) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

14) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

15) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

16) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

17) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

18) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

19) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

20) nazwa (firma) ...................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

oznaczenie sprawy ...................................

10. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ....... wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców sta-
nowi za∏àczony druk ZP-18.

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........



oznaczenie sprawy ...................................
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12. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. .......... 

Uzasadnienie skrócenia terminu sk∏adania ofert (wype∏niç je˝eli skrócenie nastàpi∏o):
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

13. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu .......-.......-................. o godz. .......... w: ........................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ....... ofert, których zbiorcze zestawie-
nie stanowi za∏àczony druk ZP-12. 

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci ................. z∏.

14. Oferty odrzucone 
Odrzucono ............. ofert, w tym ........... ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà ce-
n´. List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

15. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21,
wybrano ofert´/oferty*:
numer oferty ..................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

numer oferty ..........................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

numer oferty ...........................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Najkorzystniejszà ofert´ wybrano z zastosowaniem/bez zastosowania aukcji elek-
tronicznej* (je˝eli dotyczy). Zbiorcze zestawienie postàpieƒ wià˝àcych w chwili za-
mkni´cia aukcji elektronicznej stanowi za∏àczony druk ZP-13.
Aukcji elektronicznej nie zastosowano z powodu ........................................................ ..................................
.............................................................................................................................................................................................................................

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu ......-.......-.................
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16. Uniewa˝nienie post´powania
1. Post´powanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zosta∏o

uniewa˝nione w dniu ......-.......-................., tj. przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert/po
up∏ywie terminu sk∏adania ofert*

Powody uniewa˝nienia (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasadnienie faktycz-
ne i prawne) .........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Z∏o˝ono ......... wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszcz´ciu kolejnego post´-
powania (na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieƒ publicznych)

17. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)*

przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

18. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powa-
nie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga przez ..........................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu w dniu .......-.......-................. (je˝eli dotyczy)

19. Inne informacje
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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20. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ........... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

21. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*

W wyniku .......................................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

22. Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekazana Prezeso-

wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej
w dniu .......-.......-.................

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu .......-.......-.................

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajàcemu 
w dniu .......-.......-.................

4. Zalecenia pokontrolne: ....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

5. CzynnoÊci wskazane w zaleceniach pokontrolnych nie zosta∏y wykonane/zosta∏y
wykonane*. Informacja o wykonaniu czynnoÊci wskazanych w zaleceniach pokon-
trolnych zosta∏a przekazana Prezesowi Urz´du w dniu ......-.......-................. oraz wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana, w dniu ......-.......-................. .

6. Zastrze˝enia pokontrolne zosta∏y zg∏oszone/nie zosta∏y zg∏oszone* w dniu ......-.......-.................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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23. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzonych*

Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ........... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

24. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/umowy ramowej*
Umowa/umowa ramowa* zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................. z ........................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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7. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich w dniu ......-.......-................., oraz opublikowane w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej: .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajàcego 
— w miejscu: ............................................................................................................................... od dnia ......-.......-.................

do dnia ......-.......-.................

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej (podaç ad-
res strony): ..................................................................................................................................... od dnia ......-.......-.................

do dnia ......-.......-.................

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czasopiÊmie o za-
si´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

5. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
.............................................................................................................................................................................................................................

8. Z∏o˝one wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏oszeniem
Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏oszeniem
up∏ynà∏ w dniu ......-.......-................. o godz. ..........

Do up∏ywu terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach
z og∏oszeniem, zosta∏y z∏o˝one .......... wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w negocja-
cjach z og∏oszeniem, których zbiorcze zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

9. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Na podstawie z∏o˝onych wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏o-
szeniem stwierdzono, i˝ wymagane od wykonawców warunki udzia∏u w post´powa-
niu spe∏nia ......... wykonawców. 
Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-16.

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

10. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ........ wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców
stanowi za∏àczony druk ZP-18.

oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/NO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, 
prowadzonego w trybie negocjacji z og∏oszeniem

Cz´Êç szczegó∏owa
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11. Wykonawcy zaproszeni do sk∏adania ofert wst´pnych
Zaproszenie do sk∏adania ofert wst´pnych i specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia zosta∏y przekazane w dniu ......-.......-................. do nast´pujàcych wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

12. Termin sk∏adania ofert wst´pnych
1. Termin sk∏adania ofert wst´pnych up∏ynà∏ w dniu ......-.......-.................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ........ ofert wst´pnych, których zbiorcze
zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

13. Oferty wst´pne odrzucone
Odrzucono ......... ofert wst´pnych. List´ odrzuconych ofert wst´pnych stanowi za∏àczo-
ny druk ZP-19.

14. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji 
Zaproszenie do negocjacji zosta∏o przekazane w dniu ......-.......-................. do nast´pujàcych
wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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15. Negocjacje 
Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu/dniach* ..........................
Do negocjacji nie przystàpili nast´pujàcy wykonawcy: ...................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

16. Zaproszenie do sk∏adania ofert 
Zaproszenie do sk∏adania ofert zosta∏o przekazane w dniu ......-.......-................. do nast´pujà-
cych wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

17. Termin sk∏adania ofert 
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu ......-.......-................. o godz. .............

18. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............. w: ...................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ...... ofert, których zbiorcze zestawienie
stanowi za∏àczony druk ZP-12.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................................... z∏.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

19. Oferty odrzucone 
Odrzucono .......... ofert, w tym .......... ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà cen´.
List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.
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20. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21
wybrano ofert´/oferty*:
numer oferty ..................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

numer oferty ..........................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

numer oferty ...........................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Najkorzystniejszà ofert´ wybrano z zastosowaniem/bez zastosowania aukcji elek-
tronicznej* (je˝eli dotyczy). Zbiorcze zestawienie postàpieƒ wià˝àcych w chwili za-
mkni´cia aukcji elektronicznej stanowi za∏àczony druk ZP-13.
Aukcji elektronicznej nie zastosowano z powodu .........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu ......-.......-.................

21. Uniewa˝nienie post´powania
1. Post´powanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zosta∏o

uniewa˝nione w dniu ......-.......-................., tj. przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert/po
up∏ywie terminu sk∏adania ofert*
Powody uniewa˝nienia (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasadnienie faktycz-
ne i prawne) ...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Z∏o˝ono ......... wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszcz´ciu kolejnego post´-
powania (na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieƒ publicznych)

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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22. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y) /nie wniesiono protestu(ów)*
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)* 
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

23. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powa-
nie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga przez ..........................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu w dniu ......-.......-................. (je˝eli dotyczy)

24. Inne informacje
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

25. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

26. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku .......................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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27. Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekazana Prezeso-

wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej
w dniu ......-.......-.................

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ......-.......-.................

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajàcemu 
w dniu ......-.......-.................

4. Zalecenia pokontrolne: ................................................................. ................................................................................... .........
.............................................................................................................................................................................................................................

5. CzynnoÊci wskazane w zaleceniach pokontrolnych nie zosta∏y wykonane/zosta∏y
wykonane*. Informacja o wykonaniu czynnoÊci wskazanych w zaleceniach pokon-
trolnych zosta∏a przekazana Prezesowi Urz´du w dniu ......-.......-................. oraz wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana, w dniu ......-.......-................. .

6. Zastrze˝enia pokontrolne zosta∏y zg∏oszone/nie zosta∏y zg∏oszone* w dniu ......-.......-.................

28. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzonych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

29. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego /umowy ramowej*
Umowa/umowa ramowa* zosta∏a zawarta w dniu ......-.......-................. z .........................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/DK

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, prowa-
dzonego w trybie dialogu konkurencyjnego

Cz´Êç szczegó∏owa

7. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich w dniu ......-.......-................., oraz opublikowane w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej: .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajàcego 
— w miejscu: ............................................................................................................................... od dnia ......-.......-.................

do dnia ......-.......-.................

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej (podaç ad-
res strony): ..................................................................................................................................... od dnia ......-.......-.................

do dnia ......-.......-.................

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czasopiÊmie o za-
si´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

5. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
.............................................................................................................................................................................................................................

8. Z∏o˝one wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w dialogu konkurencyjnym
Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w dialogu konkurencyjnym
up∏ynà∏ w dniu ......-.......-................. o godz. ..........

Uzasadnienie skrócenia terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w dialogu konkurencyjnym (wype∏niç, je˝eli skrócenie nastàpi∏o):
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Do up∏ywu terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w dialogu konku-
rencyjnym, zosta∏y z∏o˝one ....... wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w dialogu konku-
rencyjnym, których zbiorcze zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

9. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Na podstawie z∏o˝onych wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w dialogu kon-
kurencyjnym stwierdzono, i˝ wymagane od wykonawców warunki udzia∏u
w post´powaniu spe∏nia ........ wykonawców. 
Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na
za∏àczonym druku ZP-16.

10. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ........ wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców
stanowi za∏àczony druk ZP-18.

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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11. Zaproszenie do udzia∏u w dialogu konkurencyjnym
Zaproszenie do udzia∏u w dialogu konkurencyjnym zosta∏o przekazane w dniu ......-.......-.................

do nast´pujàcych wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

12. Dialog 
Dialog konkurencyjny z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu/dniach*
......................................... . Do dialogu konkurencyjnego nie przystàpili nast´pujàcy wykonawcy
...................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

13. Zaproszenie do sk∏adania ofert
Zaproszenie do sk∏adania ofert i specyfikacja istotnych warunków zamówienia zosta-
∏y przekazane w dniu ......-.......-................. do nast´pujàcych wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

14. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏  w dniu ......-.......-................. o godz. ............... 

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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15. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............. w: ...................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ...... ofert, których zbiorcze zestawienie
stanowi za∏àczony druk ZP-12.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................................... z∏.

16. Oferty odrzucone 
Odrzucono .......... ofert, w tym .......... ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà cen´.
List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.

17. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21
wybrano ofert´:
numer oferty ..................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu ......-.......-.................

18. Uniewa˝nienie post´powania
1. Post´powanie o udzielenie zamówienia zosta∏o uniewa˝nione w dniu ......-.......-.................,

tj. przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert/po up∏ywie terminu sk∏adania ofert*
Powody uniewa˝nienia (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasadnienie faktycz-
ne i prawne) ...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Z∏o˝ono ......... wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszcz´ciu kolejnego post´-
powania (na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieƒ publicznych)

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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19. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)*
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)* 
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

20. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powa-
nie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga przez ..........................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu w dniu ......-.......-................. (je˝eli dotyczy)

21. Inne informacje
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

22. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

23. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku ......................................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........



oznaczenie sprawy ...................................

578

24. Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekazana Prezeso-

wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej
w dniu ......-.......-.................

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ......-.......-.................

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajàcemu 
w dniu ......-.......-.................

4. Zalecenia pokontrolne: ................................................................. ................................................................................... .........
.............................................................................................................................................................................................................................

5. CzynnoÊci wskazane w zaleceniach pokontrolnych nie zosta∏y wykonane/zosta∏y
wykonane*. Informacja o wykonaniu czynnoÊci wskazanych w zaleceniach pokon-
trolnych zosta∏a przekazana Prezesowi Urz´du w dniu ......-.......-................. oraz wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana, w dniu ......-.......-................. .

6. Zastrze˝enia pokontrolne zosta∏y zg∏oszone/nie zosta∏y zg∏oszone* w dniu ......-.......-.................

26. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/umowy ramowej*
Umowa/umowa ramowa* zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................. z ........................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

25. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzonych*

Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ........... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/UDSZ

Protokó∏ post´powania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów o wartoÊci równej lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówieƒ publicznych

Cz´Êç szczegó∏owa

7. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich w dniu ......-.......-................., oraz opublikowane w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej: .............../S ............- ............................. z dnia ....../....../..............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajàcego — w miej-
scu: ......................................................................................................... od dnia ......-.......-............. do dnia ......-.......-.............

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej (podaç adres
strony): .............................................................................................. od dnia ......-.......-............. do dnia ......-.......-.............

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czasopiÊmie o za-
si´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

5. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
.............................................................................................................................................................................................................................

8. Okres trwania dynamicznego systemu zakupów
Dynamiczny system zakupów zosta∏ ustanowiony na okres ....................................................................

9. Oferty orientacyjne
Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych oraz informacj´ o dopuszczeniu wykonaw-
ców do dynamicznego systemu zakupów stanowi za∏àczony druk ZP-14.

10. Uniewa˝nienie post´powania
Post´powanie w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów zosta∏o uniewa˝-
nione w dniu .......-.......-.................

Powody uniewa˝nienia (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasadnienie faktyczne
i prawne) .........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

11. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/ nie wniesiono protestu(ów)*
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........



oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/ZODSZ

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, obj´tego
dynamicznym systemem zakupów

Cz´Êç szczegó∏owa
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12. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Uproszczone og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych

Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu ......-.......-................., oraz opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej: ................../S ...............- ................................

z dnia ....../....../..............

2. Uproszczone og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zama-
wiajàcego — w miejscu: ..................................................................................................................................................

od dnia ......-.......-................. do dnia ......-.......-.................

3. Uproszczone og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej
(podaç adres strony): ........................................................................................................... od dnia ......-.......-.................

do dnia ......-.......-.................

4. Uproszczone og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub cza-
sopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

Tytu∏: ............................................................................. w dniu ......-.......-.................

13. Termin sk∏adania ofert orientacyjnych
Termin sk∏adania ofert orientacyjnych up∏ynà∏ si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ..................

14. Oferty orientacyjne
W odpowiedzi na uproszczone og∏oszenie o zamówieniu z∏o˝ono ............... ofert orienta-
cyjnych; informacj´ o z∏o˝onych ofertach orientacyjnych oraz o dopuszczeniu wyko-
nawców do dynamicznego systemu zakupów zawiera za∏àczony druk ZP-14. 

15. Wykonawcy zaproszeni do sk∏adania ofert
Do sk∏adania ofert zaproszono ............... wykonawców, których zbiorcze zestawienie sta-
nowi druk ZP-15.

16. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. .................

17. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............. w: ...................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ........ ofert, informacj´ o z∏o˝eniu ofert
zawiera druk ZP-15.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................................... z∏.

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

18. Oferty odrzucone 
Odrzucono .......... ofert, w tym .......... ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà cen´.
List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-15.

19. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21
wybrano ofert´:
numer oferty ..................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu ......-.......-.................

20. Uniewa˝nienie post´powania
1. Post´powanie o udzielenie zamówienia zosta∏o uniewa˝nione w dniu ......-.......-.................,

tj. przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert/po up∏ywie terminu sk∏adania ofert*
Powody uniewa˝nienia (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasadnienie faktycz-
ne i prawne) ...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Z∏o˝ono ......... wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszcz´ciu kolejnego post´-
powania (na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieƒ publicznych)

21. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/ nie wniesiono protestu(ów)*
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*

Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.
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oznaczenie sprawy ...................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

22. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powa-
nie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga przez ..........................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu w dniu ......-.......-................. (je˝eli dotyczy)

23. Inne informacje
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

24. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

25. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku ......................................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................



583

oznaczenie sprawy ...................................

26. Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekazana Prezeso-

wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej
w dniu ......-.......-.................

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ......-.......-.................

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajàcemu 
w dniu ......-.......-.................

4. Zalecenia pokontrolne: ................................................................. .............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

5. CzynnoÊci wskazane w zaleceniach pokontrolnych nie zosta∏y wykonane/zosta∏y
wykonane*. Informacja o wykonaniu czynnoÊci wskazanych w zaleceniach pokon-
trolnych zosta∏a przekazana Prezesowi Urz´du w dniu ......-.......-................. oraz wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana, w dniu ......-.......-................. .

6. Zastrze˝enia pokontrolne zosta∏y zg∏oszone/nie zosta∏y zg∏oszone* w dniu ......-.......-.................

28. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................. z ....................................................................................................

27. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzonych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ........... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........



oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/NBO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych,
prowadzonego w trybie negocjacji bez og∏oszenia

Cz´Êç szczegó∏owa

584

7. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji 
W dniu ......-.......-................. zaproszenie do negocjacji zosta∏o przekazane do nast´pujàcych
wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

8. Negocjacje
Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu/dniach* ............................ .
Do negocjacji nie przystàpili nast´pujàcy wykonawcy  ..........................................

....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ...................................

9. Zaproszenie do sk∏adania ofert
W dniu ......-.......-................. zaproszenie do sk∏adania ofert i specyfikacja istotnych warun-
ków zamówienia zosta∏y przekazane  do nast´pujàcych wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

10. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. .................

11. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............. w: ...................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ........ ofert, których zbiorcze zestawienie
stanowi za∏àczony druk ZP-12.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................................... z∏.

12. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia ............... wykonawców. 
Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-17.

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........



oznaczenie sprawy ...................................
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* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

15. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21
wybrano ofert´:
numer oferty ..................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu ......-.......-.................

16. Uniewa˝nienie post´powania
1. Post´powanie o udzielenie zamówienia zosta∏o uniewa˝nione w dniu ......-.......-.................,

tj. przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert/po up∏ywie terminu sk∏adania ofert*
Powody uniewa˝nienia (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasadnienie faktycz-
ne i prawne) ...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Z∏o˝ono ......... wniosków o przekazanie zawiadomienia o wszcz´ciu kolejnego post´-
powania (na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieƒ publicznych)

14. Oferty odrzucone 
Odrzucono ............. ofert, w tym ............. ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà cen´.
List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.

13. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ............... wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców
stanowi za∏àczony druk ZP-18.
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oznaczenie sprawy ...................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

18. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powa-
nie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga przez ..........................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu w dniu ......-.......-................. (je˝eli dotyczy)

19. Inne informacje
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

17. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/ nie wniesiono protestu(ów)*
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*

Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.



oznaczenie sprawy ...................................
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* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

20. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

21. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku ......................................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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22. Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekazana Prezeso-

wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej
w dniu ......-.......-.................

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ......-.......-.................

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajàcemu 
w dniu ......-.......-.................

4. Zalecenia pokontrolne: ................................................................. ................................................................................... .........
.............................................................................................................................................................................................................................

5. CzynnoÊci wskazane w zaleceniach pokontrolnych nie zosta∏y wykonane/zosta∏y
wykonane*. Informacja o wykonaniu czynnoÊci wskazanych w zaleceniach pokon-
trolnych zosta∏a przekazana Prezesowi Urz´du w dniu ......-.......-................. oraz wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana, w dniu ......-.......-................. .

6. Zastrze˝enia pokontrolne zosta∏y zg∏oszone/nie zosta∏y zg∏oszone* w dniu ......-.......-.................

24. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................. z .......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

23. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzonych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ........... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

oznaczenie sprawy ...................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-1/WR

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych,
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej r´ki

Cz´Êç szczegó∏owa

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

7. Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach 
Zaproszenie do negocjacji zosta∏o przekazane w dniu ......-.......-................. do: 
nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

8. Negocjacje
W dniu/dniach* ................................. przeprowadzono negocjacje z wykonawcà wskazanym
w pkt 7. 

9. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach spe∏nia warunki udzia∏u w post´-
powaniu/nie spe∏nia warunków udzia∏u w post´powaniu*. Informacja o spe∏nianiu wa-
runków zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-17.

10. Uniewa˝nienie post´powania
Post´powanie zosta∏o uniewa˝nione w dniu ......-.......-.................

Powody uniewa˝nienia post´powania (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz uzasad-
nienie faktyczne i prawne) .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

11. Inne informacje
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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oznaczenie sprawy ...................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

12. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

13. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku ......................................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

14. Kontrola uprzednia
1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekazana Prezeso-

wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej
w dniu ......-.......-.................

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ......-.......-.................

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajàcemu 
w dniu ......-.......-.................

4. Zalecenia pokontrolne: ................................................................. .............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

5. CzynnoÊci wskazane w zaleceniach pokontrolnych nie zosta∏y wykonane/zosta∏y
wykonane*. Informacja o wykonaniu czynnoÊci wskazanych w zaleceniach pokon-
trolnych zosta∏a przekazana Prezesowi Urz´du w dniu ......-.......-................. oraz wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana, w dniu ......-.......-................. .

6. Zastrze˝enia pokontrolne zosta∏y zg∏oszone/nie zosta∏y zg∏oszone* w dniu ......-.......-.................
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oznaczenie sprawy ...................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

16. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................. z .......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

15. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzonych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ........... 

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

................................................................ .............................................................. .............................................................

(podpisy cz∏onków komisji) (podpis przewodniczàcego
komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia wraz
z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zamawiajàcego/osoba upo-
wa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

............................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR

oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-2

Piecz´ç zamawiajàcego

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia mniejszej
od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych

Cz´Êç ogólna

1. Zamawiajàcy
Pe∏na nazwa zamawiajàcego:
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Adres:
ul. ..................................................................................................................................................

..........-.......... .................................................................................................................................

REGON: .......................................................... NIP:  ..........................................................

Telefon  .......................................................... faks  ..........................................................

e-mail:  ......................................@.......................................

2. Przedmiot zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia:
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

WartoÊç zamówienia/umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów* ustalona zosta-
∏a na kwot´ ................................................... z∏, co stanowi równowartoÊç ................................................... euro
(mo˝na wype∏niç po otwarciu ofert). 
Ustalenia wartoÊci zamówienia dokonano w dniu ......-.......-................. na podstawie .............................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Osoba/osoby* dokonujàca ustalenia wartoÊci zamówienia: ..........................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ...................................

3. Tryb post´powania
1. Post´powanie prowadzono w trybie: ..................................................................................... na podstawie

art. .......................... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych.
Powody zastosowania trybu innego ni˝ przetarg nieograniczony lub przetarg ogra-
niczony (podaç uzasadnienie faktyczne i prawne): .......................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Post´powanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej/ustanowienia dyna-
micznego systemu zakupów* z odpowiednim stosowaniem przepisów dotyczàcych
trybu: .........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-2/PN, NBO, ZOC

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia mniejszej 
od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego/negocjacji bez og∏oszenia/zapytania o cen´*

Cz´Êç szczegó∏owa 

7. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ................ wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców
stanowi za∏àczony druk ZP-18.

5. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ............ w: .....................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............ ofert, których zbiorcze zestawie-
nie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .......................................................................... z∏.

4. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. ............

6. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia ................ wykonawców. 
Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-17.

8. Oferty odrzucone
Odrzucono ................ ofert, w tym ................ ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà
cen´. List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie strony ...................................

10. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)* 
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

11. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/umowy ramowej*
Umowa/umowa ramowa* zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-.................

z ................................................................................................................................................................................................................................

9. Najkorzystniejsza oferta
Na podstawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏à-
czonym druku ZP-21 wybrano ofert´ /oferty*:
numer oferty ..................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ......................................................................................................................................................................................................

numer oferty ..........................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ......................................................................................................................................................................................................

numer oferty ...........................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ......................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

2. Najkorzystniejszà ofert´ wybrano z zastosowaniem/bez zastosowania aukcji elek-
tronicznej* (je˝eli dotyczy). Wykaz wykonawców bioràcych udzia∏ w aukcji stano-
wi za∏àczony druk ZP-13.
Aukcji elektronicznej nie zastosowano z powodu ........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-2/PO, DK

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia mniejszej
od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, prowadzonego 
w trybie przetargu ograniczonego/dialogu konkurencyjnego*

Cz´Êç szczegó∏owa 

7. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. ............

5. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia ................ wykonawców. 
Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-16.

4. Z∏o˝one wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu up∏ynà∏
w dniu .......-.......-................. o godz. ............

Do up∏ywu terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,
zosta∏y z∏o˝one ......... wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, których
zbiorcze zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

6. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ................ wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców
stanowi za∏àczony druk ZP-18.

8. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ............ w:....................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ................ ofert, których zbiorcze zestawie-
nie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci  ................................................ z∏.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

9. Oferty odrzucone 
Odrzucono ................ ofert. List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.
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* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

11. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)* 
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

12. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/umowy ramowej*
Umowa/umowa ramowa* zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-.................

z ................................................................................................................................................................................................................................

10. Najkorzystniejsza oferta
1. Na podstawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za-

∏àczonym druku ZP-18 wybrano ofert´/oferty*:
numer oferty ...........................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ......................................................................................................................................................................................................

numer oferty ..........................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ......................................................................................................................................................................................................

numer oferty ...........................

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres ......................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Najkorzystniejszà ofert´ wybrano z zastosowaniem/bez zastosowania aukcji elektro-
nicznej* (je˝eli dotyczy). Wykaz wykonawców bioràcych udzia∏ w aukcji stanowi za-
∏àczony druk ZP-13.
Aukcji elektronicznej nie zastosowano z powodu ........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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oznaczenie sprawy ............ DRUK ZP-2/NO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia mniejszej
od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, prowadzonego
w trybie negocjacji z og∏oszeniem

Cz´Êç szczegó∏owa

7. Wykonawcy zaproszeni do sk∏adania ofert wst´pnych
Zaproszenie do sk∏adania ofert wst´pnych i specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia zosta∏y przekazane w dniu ......-.......-................. do nast´pujàcych wykonawców:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

5. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Na podstawie z∏o˝onych wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏o-
szeniem stwierdzono, i˝ wymagane od wykonawców warunki udzia∏u w post´powa-
niu spe∏nia ................ wykonawców. 
Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-16.

4. Z∏o˝one wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏oszeniem
Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏oszeniem
up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. ............

Do up∏ywu terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach
z og∏oszeniem, zosta∏y z∏o˝one ................ wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w negocja-
cjach z og∏oszeniem, których zbiorcze zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12.

6. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ................ wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców
stanowi za∏àczony druk ZP-18.

8. Oferty wst´pne odrzucone 
Odrzucono ................ ofert. List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ...................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

9. Wykonawca zaproszony do negocjacjach 
Zaproszenie do negocjacji zosta∏o przekazane w dniu ......-.......-................. do nast´pujàcych
wykonawców: 
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

10. Negocjacje
Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu/dniach* ..........................
Do negocjacji nie przystàpili nast´pujàcy wykonawcy: ...................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

11. Zaproszenie do sk∏adania ofert 
Zaproszenie do sk∏adania ofert otrzymali nast´pujàcy wykonawcy:
1) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ......................................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

12. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. .................
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oznaczenie sprawy ...................................

13. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ......-.......-................. o godz. ............. w: ...................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ........ ofert, których zbiorcze zestawienie
stanowi za∏àczony druk ZP-12.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................................... z∏.

14. Oferty odrzucone 
Odrzucono ............. ofert, w tym ............. ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà cen´.
List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-19.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

15. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21
wybrano ofert´/oferty*:
numer oferty ..................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

numer oferty ..........................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

numer oferty ...........................

firma (nazwa) .......................................................................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Najkorzystniejszà ofert´ wybrano z zastosowaniem/bez zastosowania aukcji elek-
tronicznej* (je˝eli dotyczy). Wykaz wykonawców bioràcych udzia∏ w aukcji stano-
wi za∏àczony druk ZP-13.
Aukcji elektronicznej nie zastosowano z powodu .........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu ......-.......-.................
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10. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)* 
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

11. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/umowy ramowej*
Umowa/umowa ramowa* zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-.................

z ................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-2/UDSZ

Protokó∏ post´powania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów o wartoÊci mniejszej od kwot okreÊlonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
— Prawo zamówieƒ publicznych

Cz´Êç szczegó∏owa 

5. Oferty orientacyjne
Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych oraz informacje o dopuszczeniu wykonaw-
ców do dynamicznego systemu zakupów stanowi za∏àczony druk ZP-14

4. Okres trwania dynamicznego systemu zakupów
Dynamiczny system zakupów zosta∏ ustanowiony na okres ......................................................................

6. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)* 
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)* 
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-2/ZODSZ

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia mniejszej 
od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, obj´tego 
dynamicznym systemem zakupów

Cz´Êç szczegó∏owa

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........

8. Oferty orientacyjne
W odpowiedzi na uproszczone og∏oszenie o zamówieniu z∏o˝ono .......... ofert orientacyj-
nych; informacj´ o z∏o˝onych ofertach orientacyjnych oraz o dopuszczeniu wykonaw-
ców do dynamicznego systemu zakupów zawiera za∏àczony druk ZP-14.

9. Wykonawcy zaproszeni do sk∏adania ofert
Do sk∏adania ofert zaproszono ............. wykonawców, których zbiorcze zestawienie sta-
nowi druk ZP-15.

10. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. ...............................

11. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu .......-.......-................. o godz. ................. w: .................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ....... ofert, informacj´ o z∏o˝eniu ofert
zawiera druk ZP-15.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà zamierza prze-
znaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci ................................ z∏.

7. Termin sk∏adania ofert orientacyjnych
Termin sk∏adania ofert orientacyjnych up∏ynà∏ w dniu .......-.......-................. o godz. ............................

12. Oferty odrzucone 
Odrzucono .............. ofert, w tym ............... ofert odrzuconych ze wzgl´du na ra˝àco niskà ce-
n´. List´ ofert odrzuconych stanowi za∏àczony druk ZP-15.
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oznaczenie sprawy ...................................

14. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)*

przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)*
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

15. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................., z ......................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

13. Najkorzystniejsza oferta
1. Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na za∏àczo-

nych drukach ZP-20/ zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na podstawie stresz-
czenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za∏àczonym druku ZP-21
wybrano ofert´:
numer oferty ..................

firma (nazwa) .............................................................................................................

adres ...................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zosta∏a przekazana w dniu .......-.......-.................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-2/WR

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci mniejszej od kwot 
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, prowadzonego
w trybie zamówienia z wolnej r´ki

Cz´Êç szczegó∏owa 

5. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach spe∏nia warunki udzia∏u w post´-
powaniu/nie spe∏nia warunków udzia∏u w post´powaniu*. Informacja o spe∏nianiu wa-
runków jest zawarta na za∏àczonym druku ZP-17.

6. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zosta∏a zawarta w dniu .......-.......-................., z ......................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

4. Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach
Zaproszenie do udzia∏u w negocjacjach zosta∏o wys∏ane w dniu .......-.......-................. do:
firma (nazwa) ....................................................................................................................................................................................

adres ............................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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oznaczenie sprawy ................................... DRUK ZP-2/LE

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia mniejszej 
od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, prowadzonego 
w trybie licytacji elektronicznej 

Cz´Êç szczegó∏owa 

8. Oferta najkorzystniejsza
W wyniku automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny wybrano ofert´:
numer oferty ..................

firma (nazwa) oraz znak identyfikacyjny ......................................................................................................................

adres .....................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

5. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono ....... wykonawców. List´ wykluczonych wykonawców sta-
nowi za∏àczony druk ZP-18.

4. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia ........... wykonawców. 
Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na za∏àczo-
nym druku ZP-17.

6. Otwarcie licytacji 
Licytacja zosta∏a otwarta w dniu .......-.......-................. o godz. ...............................

7. Zamkni´cie licytacji 
Licytacja zosta∏a zamkni´ta w dniu .......-.......-................. o godz. ...............................

Do czasu zamkni´cia licytacji ......... wykonawców zg∏osi∏o .......... ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert z∏o˝onych w post´powaniu prowadzonym w trybie licyta-
cji elektronicznej stanowi za∏àczony druk ZP-23.

9. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania: 
wniesiono protest(y)/nie wniesiono protestu(ów)* 
przystàpiono/nie przystàpiono* do protestu(ów)
wniesiono/nie wniesiono* odwo∏anie(a)
przystàpiono/nie przystàpiono* do odwo∏ania(ƒ) 
wydano/nie wydano rozstrzygni´cie(a)* 
Informacje dotyczàce powy˝szych Êrodków ochrony prawnej oraz rozstrzygni´ç za-
warte sà na za∏àczonym druku ZP-22.

* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................ .....................................................................................

(podpis osoby sporzàdzajàcej protokó∏) (podpis kierownika zamawiajàcego
lub osoby upowa˝nionej)

numer strony ..........
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Za∏àcznik nr 3

Druki dodatkowe za∏àczane do protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia

WZÓR
oznaczenie sprawy................................... DRUK ZP-11

Piecz´ç zamawiajàcego

OÊwiadczenie
kierownika zamawiajàcego/pracownika zamawiajàcego, któremu kierownik zamawiajàce-
go powierzy∏ wykonanie zastrze˝onych dla siebie czynnoÊç/cz∏onka komisji przetargo-
wej/bieg∏ego/innej osoby wykonujàcej czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia*

Imi´ (imiona) ...........................................................................................................................

Nazwisko  .................................................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania oÊwiadczam, ˝e:
1) nie ubiegam si´ o udzielenie zamówienia;
2) nie pozostaj´ w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
oraz nie jestem zwiàzany z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcà, je-
go zast´pcà prawnym lub cz∏onkami organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia nie pozosta-
wa∏em w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcà i nie by∏em cz∏onkiem organów zarzàdza-
jàcych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia;

4) nie pozostaj´ z ˝adnym wykonawcà w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo-
˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do mojej bezstronnoÊci;

5) nie zosta∏em prawomocnie skazany za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi go-
spodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

........................................................ dnia .............................. r.

............................................................
(podpis)

W zwiàzku z zaistnieniem jednej z powy˝szych okolicznoÊci podlegam wy∏àczeniu z niniej-
szego post´powania 

........................................................ dnia .............................. r.

............................................................
(podpis)

* niepotrzebne skreÊliç

numer strony ..........
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ROZPORZÑDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów

(Dz. U. Nr 87, poz. 607)

Na podstawie art. 193 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Podstaw´ do ustalania wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitra stanowi
kwota bazowa ustalona w ustawie bud˝etowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.2)) dla pracow-
ników paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.

2. Wynagrodzenie za czynnoÊci arbitra przy rozpoznaniu jednego odwo∏ania wynosi
45% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.

3. Je˝eli odwo∏anie zostanie cofni´te przed otwarciem rozprawy, wynagrodzenie arbitra
wynosi 15% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.

§ 2. 1. WysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci arbitra w sprawach odwo∏aƒ skierowa-
nych do ∏àcznego rozpoznania ustala si´ przez dodanie do kwoty wynagrodzenia, ustalone-
go w sposób okreÊlony w § 1 ust. 2, 20% kwoty tego wynagrodzenia, za ka˝de kolejne ∏àcz-
nie rozpoznawane odwo∏anie, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku wycofania przed otwarciem rozprawy co najmniej jednego z odwo∏aƒ skie-
rowanych do ∏àcznego rozpoznania wysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci arbitra w odniesieniu
do wycofanego odwo∏ania ustala si´ poprzez dodanie do kwoty wynagrodzenia, ustalonego w spo-
sób okreÊlony w § 1 ust. 3, 20% kwoty tego wynagrodzenia za ka˝de wycofane odwo∏anie.

3. WysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci arbitra w sprawach odwo∏aƒ skierowanych do
∏àcznego rozpoznania nie mo˝e przekraczaç 200% wysokoÊci wynagrodzenia ustalonego
odpowiednio w sposób okreÊlony w § 1 ust. 2 i 3.

§ 3. Przewodniczàcemu zespo∏u arbitrów przy rozpoznaniu jednego odwo∏ania przys∏u-
guje wynagrodzenie ustalone odpowiednio wed∏ug zasad, o których mowa w § 1 i 2, powi´k-
szone o po∏ow´.

§ 4. Arbitrowi oraz przewodniczàcemu zespo∏u arbitrów przys∏uguje zwrot uzasadnio-
nych kosztów zwiàzanych z wykonywaniem przez nich czynnoÊci w post´powaniu odwo-
∏awczym, na podstawie do∏àczonych do akt sprawy rachunków, do kwoty nieprzekraczajà-
cej 500 z∏otych za dojazd i 200 z∏otych za jeden nocleg.

§ 5. Do wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów w post´powaniach odwo∏awczych wsz-
cz´tych przed dniem og∏oszenia ustawy bud˝etowej na dany rok w Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej stosuje si´ kwot´ bazowà z roku poprzedniego.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w spra-
wie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów (Dz. U. Nr 48, poz. 461).

§ 7. Do ustalania wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów w sprawie odwo∏aƒ dotyczàcych
post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,

Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802
i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228,
poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104.
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ROZPORZÑDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu

od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów
w post´powaniu odwo∏awczym

(Dz. U. Nr 87, poz. 608)

Na podstawie art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. WysokoÊç wpisu od odwo∏ania wnoszonego w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego na dostawy lub us∏ugi, którego wartoÊç jest:
1) mniejsza od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 usta-

wy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, zwanej dalej „ustawà”,
wynosi 10 000 z∏;

2) równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy, wynosi 20 000 z∏.
2. WysokoÊç wpisu od odwo∏ania wnoszonego w post´powaniu o udzielenie zamówie-

nia publicznego na roboty budowlane, którego wartoÊç jest:
1) mniejsza od kwot okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 usta-

wy, wynosi 20 000 z∏;
2) równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy, wynosi 40 000 z∏.
3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do konkursów.

§ 2.1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwo∏ujàcy si´ wp∏aca na rachunek bankowy Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych wskazany przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwane-
go dalej „Prezesem Urz´du”.

2. Wpis uznaje si´ za uiszczony, je˝eli nastàpi wp∏ata lub zostanie obcià˝ony rachunek
bankowy odwo∏ujàcego si´ na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Urz´-
dem”.

§ 3. Prezes Urz´du og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych oraz na stronie inter-
netowej Urz´du informacj´ o rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.1. Do kosztów post´powania odwo∏awczego zalicza si´:
1) koszty ponoszone przez Urzàd zwiàzane z organizacjà i prowadzeniem post´powaƒ od-

wo∏awczych, obejmujàce w szczególnoÊci:
a) wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów i ich uzasadnione wydatki poniesione w zwiàz-

ku z rozpoznaniem odwo∏ania,
b) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez bieg∏ych i t∏umaczy,
c) koszty przeprowadzenia innych dowodów w post´powaniu odwo∏awczym,
d) wydatki i op∏aty Urz´du zwiàzane z organizacjà i obs∏ugà post´powaƒ odwo∏awczych,

archiwizacjà dokumentów oraz szkoleniami arbitrów przygotowujàcymi do nale˝yte-
go rozpatrywania odwo∏aƒ;

2) uzasadnione koszty uczestników post´powania odwo∏awczego, z wy∏àczeniem kosztów
wykonawcy zg∏aszajàcego przystàpienie do post´powania odwo∏awczego na podstawie
art. 184 ust. 4 ustawy, w wysokoÊci okreÊlonej na podstawie rachunków przed∏o˝onych
do akt sprawy, obejmujàce w szczególnoÊci:

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,
Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r.
Nr 79, poz. 551.
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a) koszty uczestnika post´powania zwiàzane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub
posiedzenia zespo∏u arbitrów,

b) wynagrodzenie pe∏nomocnika, jednak nie wy˝sze ni˝ kwota 3600 z∏.
2. Zespó∏ arbitrów, orzekajàc o kosztach post´powania, zalicza na poczet kosztów, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 1, kwot´ uiszczonà tytu∏em wpisu. W przypadku uwzgl´dnienia od-
wo∏ania, zespó∏ arbitrów obcià˝a zamawiajàcego na rzecz odwo∏ujàcego si´ kwotà wpisu za-
liczonà na poczet kosztów post´powania odwo∏awczego.

3. Orzekajàc o kosztach post´powania odwo∏awczego w sprawie odwo∏aƒ skierowanych
do ∏àcznego rozpoznania, zespó∏ arbitrów bierze pod uwag´ ca∏oÊç kosztów poniesionych
w danym post´powaniu odwo∏awczym w stosunku proporcjonalnym do liczby wszystkich
∏àcznie rozpoznawanych odwo∏aƒ.

4. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, b´dà:
1) wy˝sze od kwoty wpisu, zespó∏ arbitrów zasàdza ró˝nic´ od uczestnika post´powania na

rzecz Urz´du;
2) ni˝sze od kwoty wpisu, zespó∏ arbitrów orzeka o zwrocie przez Urzàd ró˝nicy na rzecz

wnoszàcego wpis.
§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w spra-

wie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏o-
wych zasad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym (Dz. U. Nr 49, poz. 468
oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 450).

§ 6. Do odwo∏aƒ dotyczàcych post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego wsz-
cz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych

Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych
(Dz. U. Nr 87, poz. 609)

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzory przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych:
1) og∏oszenia o zamówieniu, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;
2) uproszczonego og∏oszenia o zamówieniu obj´tym dynamicznym systemem zakupów, sta-

nowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;
3) og∏oszenia o koncesji na roboty budowlane, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzà-

dzenia;
4) og∏oszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;
5) og∏oszenia o konkursie, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;
6) og∏oszenia o wynikach konkursu, stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 2. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego wszcz´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48,
poz. 460).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz.551.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (poz. 609)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR



648



649



650



651



652

Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro stanowiàcego 

podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych
(Dz. U. Nr 87, poz. 610)

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Âredni kurs z∏otego w stosunku do euro stanowiàcy podstaw´ przeliczania wartoÊci
zamówieƒ publicznych wynosi 4,3870.

§ 2. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia publicznego wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w spra-
wie Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania war-
toÊci zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 46, poz. 331).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 maja 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K Marcinkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.

655



656

ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu 

o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
(Dz. U. Nr 155, poz. 1110)

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”,
sk∏adane przez zamawiajàcego zawiera:
1) nazw´ zamawiajàcego, adres, REGON i NIP oraz imi´ i nazwisko, numer telefonu i ad-

res poczty elektronicznej osoby upowa˝nionej do kontaktów;
2) oznaczenie rodzaju zamawiajàcego i g∏ównego przedmiotu lub przedmiotów dzia∏alno-

Êci, a w przypadku zamówieƒ sektorowych oznaczenie przedmiotu lub przedmiotów
dzia∏alnoÊci;

3) liczb´ post´powaƒ zakoƒczonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ra-
mowej oraz wartoÊç zawartych umów bez podatku od towarów i us∏ug w podziale na try-
by udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówieƒ, a w przy-
padku zamówieƒ sektorowych wartoÊç udzielonych zamówieƒ w podziale na rodzaje za-
mówieƒ i na przedmioty dzia∏alnoÊci — w odniesieniu do zamówieƒ o wartoÊci mniej-
szej ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych;

4) wykaz post´powaƒ zakoƒczonych udzieleniem zamówienia z okreÊleniem:
a) numeru og∏oszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-

skiej,
b) rodzaju zamówienia,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów okreÊlonych w rozporzàdzeniu (WE)

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
str. 0001–0562, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z póên.
zm.2)), zwanym dalej „Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ”,

d) kategorii us∏ug 1–27 okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ,
e) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej, 
f) uzasadnienia zastosowania trybu negocjacji bez og∏oszenia lub zamówienia z wolnej

r´ki,
g) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,
h) wartoÊci zawartych umów bez podatku od towarów i us∏ug
— w odniesieniu do zamówieƒ o wartoÊci równej lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówieƒ publicznych;

5) sposób wykonania zamówieƒ, których wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000
euro dla dostaw lub us∏ug.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551
i Nr 106, poz. 719

2) Wymienione rozporzàdzenie zosta∏o zmienione rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grud-
nia 2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 0001–0270).
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§ 2. 1. Sprawozdanie przekazuje si´ Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych drogà
elektronicznà za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych.

2. Po przekazaniu sprawozdania zgodnie z ust. 1, sprawozdanie utworzone przy pomo-
cy formularza przekazuje si´ niezw∏ocznie Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych pi-
semnie albo faksem, podpisane przez kierownika zamawiajàcego lub osob´ upowa˝nionà.

§ 3. Wzór sprawozdania o udzielonych:
1) zamówieniach publicznych stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;
2) zamówieniach sektorowych stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w spra-
wie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
publicznych oraz jego wzoru (Dz. U. Nr 50, poz. 479).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie okreÊlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych

w programie funkcjonalno-u˝ytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla metody i podstawy sporzàdzania kosztorysu inwe-
storskiego stanowiàcego podstaw´ okreÊlenia wartoÊci zamówienia na roboty budow-
lane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych
i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiàcych podstaw´ okreÊlenia warto-
Êci zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budow-
lanych. 

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) cenie jednostkowej — nale˝y przez to rozumieç sum´ kosztów bezpoÊredniej robocizny,

materia∏ów i pracy sprz´tu oraz kosztów poÊrednich i zysku, wyliczonà na jednostk´
przedmiarowà robót podstawowych;

2) jednostkowych nak∏adach rzeczowych — nale˝y przez to rozumieç nak∏ady rzeczowe ro-
bocizny, materia∏ów i sprz´tu niezb´dne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty
podstawowej;

3) katalogach — nale˝y przez to rozumieç publikacje zawierajàce jednostkowe nak∏ady rzeczowe; 
4) kosztach poÊrednich — nale˝y przez to rozumieç sk∏adnik kalkulacyjny wartoÊci koszto-

rysowej, uwzgl´dniajàcy nie uj´te w kosztach bezpoÊrednich koszty zaliczane zgodnie
z odr´bnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególnoÊci koszty
ogólne budowy oraz koszty zarzàdu; 

5) pracach projektowych — nale˝y przez to rozumieç zakres prac projektowych okreÊlony
przez zamawiajàcego z uwzgl´dnieniem odr´bnych przepisów, trybu udzielenia zamó-
wienia i specyfiki robót budowlanych;

6) przedmiarze robót  — nale˝y przez to rozumieç opracowanie zawierajàce zestawienie
przewidywanych do wykonania robót w kolejnoÊci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegó∏owym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajàcych
szczegó∏owy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloÊci jednostek miar robót podstawo-
wych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostko-
wych nak∏adów rzeczowych;

7) robotach podstawowych — nale˝y przez to rozumieç minimalny zakres prac, które po
wykonaniu sà mo˝liwe do odebrania pod wzgl´dem iloÊci i wymogów jakoÊciowych oraz
uwzgl´dniajà przyj´ty stopieƒ zagregowania robót;

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).
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8) wartoÊci kosztorysowej robót — nale˝y przez to rozumieç wartoÊç, wynikajàcà z koszto-
rysu inwestorskiego stanowiàcà podstaw´ okreÊlenia wartoÊci zamówienia;

9) za∏o˝eniach wyjÊciowych do kosztorysowania — nale˝y przez to rozumieç dane tech-
niczne, technologiczne i organizacyjne nie okreÊlone w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a majàce wp∏yw na
wysokoÊç wartoÊci kosztorysowej.

Rozdzia∏ 2
Metody i podstawy sporzàdzenia kosztorysu inwestorskiego

§ 2. 1. Kosztorys inwestorski opracowuje si´ metodà kalkulacji uproszczonej, polegajà-
cà na obliczeniu wartoÊci kosztorysowej robót obj´tych przedmiarem robót jako sumy ilo-
czynów iloÊci jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towarów i us∏ug, wed∏ug wzoru:

Wk = ΣL x C
j

gdzie:
Wk — wartoÊç kosztorysowa robót;
L — liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
C

j
— cena jednostkowa roboty podstawowej.
2. WartoÊç kosztorysowa robót obejmuje wartoÊç wszystkich materia∏ów, urzàdzeƒ

i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
§ 3. 1. Podstaw´ do sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego stanowià:

1) dokumentacja projektowa; 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) za∏o˝enia wyjÊciowe do kosztorysowania;
4) ceny jednostkowe robót podstawowych.

2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót nale˝y stosowaç w kolejnoÊci:
1) ceny jednostkowe robót okreÊlone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z za-

wartych wczeÊniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji;
2) kalkulacje szczegó∏owe.

§ 4. 1. Kalkulacja szczegó∏owa ceny jednostkowej polega na okreÊleniu wartoÊci po-
szczególnych jednostkowych nak∏adów rzeczowych (kosztów bezpoÊrednich) oraz dolicze-
niu narzutów kosztów poÊrednich i zysku, wed∏ug wzoru:

C
j
= Σn x c + K

pj
+ Z

j

gdzie:
C

j
— cena jednostkowa okreÊlonej pozycji przedmiarowej;

n — jednostkowe nak∏ady rzeczowe: robocizny — n
r
, materia∏ów — n

m
, pracy sprz´tu — n

s
;

c — cena czynników produkcji: robocizny — C
r
, ceny materia∏ów — C

m
, ceny pracy sprz´-

tu — C
s
;

n x c — koszty bezpoÊrednie jednostki przedmiarowej robót, wed∏ug wzoru:

n x c = (Σn
r
x C

r
+ Σn

m
x C

m
+ Σn

s
x C

s
)

gdzie:
K

pj
— koszty poÊrednie na jednostk´ przedmiarowà robót;

Z
j
— zysk kalkulacyjny na jednostk´ przedmiarowà robót.

2. Koszty poÊrednie ustala si´ za pomocà wskaênika kosztów poÊrednich, wed∏ug wzoru:

W
kp

x (R
j
+ S

j
)

K
pj

= ————
100%
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gdzie:
K

pj
— koszty poÊrednie na jednostk´ przedmiarowà robót;

W
kp

— wskaênik narzutu kosztów poÊrednich w %;
R

j
— koszt robocizny na jednostk´ przedmiarowà robót;

S
j
— koszt pracy sprz´tu na jednostk´ przedmiarowà robót.

3. Zysk kalkulacyjny oblicza si´ jako iloczyn wskaênika narzutu zysku i podstawy jego
naliczania.

§ 5. 1. Przy ustalaniu jednostkowych nak∏adów rzeczowych nale˝y stosowaç w kolejnoÊci:
1) analiz´ indywidualnà;
2) kosztorysowe normy nak∏adów rzeczowych okreÊlone w odpowiednich katalogach oraz me-

tod´ interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkoÊci okreÊlonych w katalogach. 
2. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji nale˝y stosowaç w kolejnoÊci:

1) analiz´ w∏asnà; 
2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

3. Ceny materia∏ów podaje si´ ∏àcznie z kosztami zakupu.
4. Przy ustalaniu wskaêników narzutów kosztów poÊrednich i narzutu zysku nale˝y

przyjmowaç wielkoÊci okreÊlone wed∏ug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczeÊniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku
takich danych — wed∏ug analizy indywidualnej.

5. Podstaw´ naliczania narzutu zysku ustala si´ w za∏o˝eniach wyjÊciowych do koszto-
rysowania.

§ 6. 1. Jednostkowe nak∏ady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidualnej po-
winny uwzgl´dniaç w przypadku:
1) robocizny — iloÊci roboczogodzin dotyczàce wszystkich czynnoÊci, które sà wymienio-

ne w szczegó∏owych opisach robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztory-
sowych, oraz 5% rezerwy na czynnoÊci pomocnicze;

2) materia∏ów — iloÊci wyszczególnionych rodzajów materia∏ów, wyrobów lub prefabryka-
tów niezb´dnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji koszto-
rysowych, z uwzgl´dnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania;

3) pracy sprz´tu — iloÊci maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprz´towych, nie-
zb´dnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztoryso-
wych, z uwzgl´dnieniem przestojów wynikajàcych z procesu technologicznego.
2. Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy w∏asnej

powinny obejmowaç wszystkie sk∏adniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochod-
ne naliczane od wynagrodzeƒ, a w szczególnoÊci:
1) p∏ace zasadnicze;
2) premie regulaminowe;
3) p∏ace dodatkowe (dodatki sta˝owe, inne dodatki regulaminowe);
4) p∏ace uzupe∏niajàce (wynagrodzenia za urlopy i inne p∏atne nieobecnoÊci, zasi∏ki choro-

bowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe);
5) obligatoryjne obcià˝enia p∏ac;
6) odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych.

3. W cenach jednostkowych materia∏ów ustalonych na podstawie analizy w∏asnej nie
uwzgl´dnia si´ podatku od towarów i us∏ug.

4. W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprz´towych ustalonych na
podstawie analizy w∏asnej nie uwzgl´dnia si´ podatku od towarów i us∏ug.

5. W cenach jednostkowych nale˝y uwzgl´dniaç kosztorysowà cen´ pracy jednostki
sprz´towej lub transportowej wraz z kosztami obs∏ugi etatowej oraz koszty jednorazowe,
uwzgl´dniajàce koszty przewozu sprz´tu lub Êrodków transportu z bazy na budow´ i z po-
wrotem, monta˝ i demonta˝ na miejscu pracy albo przezbrojenie.

§ 7. Kosztorys inwestorski obejmuje:
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1) stron´ tytu∏owà zawierajàcà:
a) nazw´ obiektu lub robót budowlanych z uwzgl´dnieniem nazw i kodów Wspólnego

S∏ownika Zamówieƒ i podaniem lokalizacji,
b) nazw´ i adres zamawiajàcego,
c) nazw´ i adres jednostki opracowujàcej kosztorys,
d) imiona i nazwiska, z okreÊleniem funkcji osób opracowujàcych kosztorys, a tak˝e ich

podpisy,
e) wartoÊç kosztorysowà robót,
f) dat´ opracowania kosztorysu inwestorskiego.

2) ogólnà charakterystyk´ obiektu lub robót, zawierajàcà krótki opis techniczny wraz z istot-
nymi parametrami, które okreÊlajà wielkoÊç obiektu lub robót;

3) przedmiar robót;
4) kalkulacj´ uproszczonà ;
5) tabel´ wartoÊci elementów scalonych, sporzàdzonà w postaci sumarycznego zestawienia

wartoÊci robót okreÊlonych przedmiarem robót, ∏àcznie z narzutami kosztów poÊrednich
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

6) za∏àczniki: 
a) za∏o˝enia wyjÊciowe do kosztorysowania,
b) kalkulacje szczegó∏owe cen jednostkowych, analizy indywidualne nak∏adów rzeczo-

wych oraz analizy w∏asne cen czynników produkcji i wskaêników narzutów kosztów
poÊrednich i zysku.

Rozdzia∏ 3
Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych

§ 8. 1. Planowane koszty robót budowlanych oblicza si´ metodà, wskaênikowà jako su-
m´ iloczynów wskaênika cenowego i iloÊci jednostek odniesienia, wed∏ug wzoru:

W
RB

= ΣW
Ci

x n
i

gdzie :
W

RB
— wartoÊç planowanych kosztów robót budowlanych;

W
Ci

— wskaênik cenowy i-tego sk∏adnika kosztów; 
n

i
— iloÊç jednostek odniesienia dla i-tego sk∏adnika kosztów. 

2. Podstaw´ obliczenia planowanych wartoÊci robót budowlanych stanowià:
1) program funkcjonalno-u˝ytkowy;
2) wskaêniki cenowe.

3. Sk∏adniki kosztów ustala si´ z uwzgl´dnieniem struktury systemu klasyfikacji Wspól-
nego S∏ownika Zamówieƒ, stosujàc, w zale˝noÊci od zakresu i rodzaju robót budowlanych
obj´tych zamówieniem, odpowiednio grupy, klasy lub kategorie robót okreÊlonych Wspól-
nym S∏ownikiem Zamówieƒ.

4. Je˝eli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budow´ w rozumieniu art. 3 pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z póên. zm.2)), to sk∏adniki kosztów odpowiadajà co najmniej grupom robót w rozumieniu
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ i obejmujà: 
1) koszty robót przygotowania terenu; 
2) koszty robót budowy obiektów podstawowych;
3) koszty robót instalacyjnych;
4) koszty robót wykoƒczeniowych;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.



671

5) koszty robót zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu i budowà obiektów pomocni-
czych.
5. Wskaênik cenowy danego sk∏adnika kosztów okreÊla si´ na podstawie danych rynko-

wych lub w przypadku braku takich danych — na podstawie powszechnie stosowanych ka-
talogów i cenników.

6. IloÊç jednostek odniesienia okreÊla si´ na podstawie programu funkcjonalno- u˝ytko-
wego. 

§ 9. 1. W przypadku gdy brak jest odpowiednich wskaêników cenowych, o których mo-
wa w § 8 ust. 5, koszty te nale˝y obliczyç w indywidualnym preliminarzu kosztów. 

2. Przy sporzàdzaniu preliminarza kosztów mo˝na korzystaç z dost´pnych aktualnych
publikacji.

3. Preliminarz mo˝e byç równie˝ sporzàdzony na podstawie analizy kosztów zrealizo-
wanych zamówieƒ bàdê ich cz´Êci oraz na podstawie analiz indywidualnych.

4. èród∏a informacji przy indywidualnym zbieraniu danych mogà stanowiç:
1) zawarte umowy lub kontrakty;
2) ceny pochodzàce z aktualnych publikacji, informatorów, katalogów i ofert; 
3) dane prognostyczne w zakresie kszta∏towania si´ cen.

Rozdzia∏ 4
Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych

§ 10. 1. Planowane koszty prac projektowych oblicza si´ jako iloczyn wskaênika pro-
centowego i planowanych kosztów robót budowlanych, wed∏ug wzoru: 

W
PP

= W% x W
RB

gdzie:
W

PP
— planowane koszty prac projektowych;

W
RB

— planowane koszty robót budowlanych;
W% — wskaênik procentowy. 

2. Podstaw´ obliczenia planowanych kosztów prac projektowych stanowià:
1) program funkcjonalno-u˝ytkowy;
2) planowane koszty robót budowlanych;
3) wskaêniki procentowe.

3. Wskaênik procentowy przyjmuje si´ w wysokoÊci i na warunkach okreÊlonych w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia. 

4. Planowane koszty prac projektowych stanowià sum´ kosztów prac projektowych
ustalonych odr´bnie dla poszczególnych obiektów.

5. Planowane koszty prac projektowych wyliczone zgodnie z przepisami, o których mo-
wa w ust. 1–4, nie obejmujà opracowania danych wyjÊciowych, a w szczególnoÊci: 
1) uzyskania mapy prawnej, opracowania mapy do celów projektowych;
2) opracowania dokumentacji geologiczno-in˝ynierskiej (badania gruntowo-wodne);
3) opracowania operatów ochrony Êrodowiska;
4) inwentaryzacji obiektów, zagospodarowania terenu;
5) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni. 

6. Je˝eli zachodzi koniecznoÊç ustalenia udzia∏u poszczególnych faz opracowaƒ w ∏àcz-
nym koszcie prac projektowych lub ustalenia kosztu opracowaƒ projektowych zlecanych od-
r´bnie, nale˝y stosowaç nast´pujàce wartoÊci procentowe, dostosowujàc udzia∏ procentowy
do specyfiki inwestycji:
1) projekt koncepcyjny — 7–15 % wartoÊci prac projektowych;
2) projekt budowlany — 30–45 % wartoÊci prac projektowych;



3) projekt wykonawczy — 40–60 % wartoÊci prac projektowych.
Suma wartoÊci sk∏adowych prac projektowych liczona w procentach wynosi 100 %.

7. Je˝eli opracowanie nie obejmuje fazy projektu koncepcyjnego, wartoÊç udzia∏u pro-
centowego faz nast´pnych nale˝y powi´kszyç tak, aby ∏àczna wartoÊç wszystkich prac wy-
nosi∏a 100 %.

8. W przypadku gdy nie mo˝na ustaliç wartoÊci wskaênika procentowego na podstawie
za∏àcznika do rozporzàdzenia, zamawiajàcy ustala go na podstawie w∏asnych danych lub in-
formacji uzyskanych od w∏aÊciwej izby samorzàdu zawodowego.

Rozdzia∏ 5
Przepisy koƒcowe

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia3).

Minister Infrastruktury:

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r.
w sprawie metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18, poz. 172), które utraci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207).
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1.2 Podane w tabeli 1 wartoÊci W % odnoszà si´ do projektowania robót budowlanych dla no-
wych obiektów kubaturowych. W przypadku remontu, nadbudowy czy przebudowy war-
toÊç W% powi´ksza si´ o 15–30 %, w zale˝noÊci od stopnia skomplikowania projektowa-
nych robót. W przypadku rozbudowy (poziomej, niewymagajàcej ingerencji w uk∏ad funk-
cjonalny, konstrukcj´ lub instalacje obiektu istniejàcego) wartoÊç W% powi´ksza si´
o 5–15 %, w zale˝noÊci od stopnia skomplikowania projektowanych robót.

1.3 Dla okreÊlenia wartoÊci W% obiektów, których planowane koszty robót budowlanych
wyra˝ajà si´ wielkoÊciami poÊrednimi w stosunku do zawartych w tabeli, nale˝y stoso-
waç interpolacj´ liniowà.

1.4 Obiekty kubaturowe zalicza si´ do nast´pujàcych kategorii z∏o˝onoÊci:
1) kategoria 1 — najprostsze budynki otwarte lub pó∏otwarte, wiaty oraz jednoprze-

strzenne nie podpiwniczone budynki parterowe, bez wyposa˝enia instalacyjnego
(z wyjàtkiem najprostszych instalacji elektrycznych i wentylacji grawitacyjnej)
i technologicznego, nieprzeznaczone na pobyt ludzi;

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1389)

1. WSKAèNIKI PROCENTOWE DO OBLICZANIA WARTOÂCI PRAC
PROJEKTOWYCH W KOSZTACH ROBÓT BUDOWLANO-MONTA˚OWYCH
DLA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

1.1 Wskaênik procentowy W %, stosowany dla obliczenia wartoÊci prac projektowych WPP,
okreÊla si´ wed∏ug tabeli 1 w zale˝noÊci od kategorii robót budowlano-monta˝owych,
którà ustala si´ zgodnie z tabelà 2. 

Tabela 1.

WartoÊç planowanych
kosztów robót
budowlanych 
w tys. PLN

W%

Kategorie z∏o˝onoÊci

I II III IV V VI

do 200 3,50 5,00

500 3,25 4,60 5,95

1 000 3,00 4,20 5,45 7,55

2 000 2,80 3,90 5,00 6,90 8,65

5 000 2,60 3,60 4,55 6,25 7,85 9,40

10 000 2,40 3,30 4,20 5,90 7,10 8,50

20 000 2,25 3,00 3,80 5,20 6,45 7,70

50 000 2,80 3,50 4,70 5,85 7,00

100 000 2,55 3,20 4,30 5,30 6,30

200 000 2,90 3,90 4,80 5,70

500 000 2,70 3,55 4,40 5,20
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2) kategoria 2 — proste budynki jednokondygnacyjne bez i z podpiwniczeniem, wyposa-
˝one w najprostsze instalacje (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje
elektryczne, wentylacj´ grawitacyjnà), z najprostszym wyposa˝eniem technologicznym;

3) kategoria 3 — budynki niskie o ma∏ym stopniu trudnoÊci, o prostej jednorodnej
funkcji, z podstawowym wyposa˝eniem instalacyjnym i technologicznym;

4) kategoria 4 — budynki o z∏o˝onych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i
technologicznych o Êrednim stopniu trudnoÊci, niezaliczone do kategorii 5 i 6;

5) kategoria 5 — budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo z∏o˝onych wymaganiach funk-
cjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, wymagajàce szczególnych rozwiàzaƒ
in˝ynierskich, budynki wysokoÊciowe;

6) kategoria 6 — budynki o najwy˝szym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, in-
stalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi z∏o˝onymi konstrukcjami in˝ynier-
skimi, unikalnymi instalacjami i wyposa˝eniem, budynki o najwy˝szych wymaga-
niach co do standardu wykoƒczenia i presti˝u.

Tabela 2
ObjaÊnienia do tabeli:
✭ — klasyfikacja do kategorii w przypadku podstawowych wymagaƒ stawianych danemu

obiektowi (budynkowi) zgodnie z opisem kategorii — punkt 1.2;
■ — klasyfikacja do kategorii wy˝szej, w przypadku wymagaƒ wi´kszych ni˝ podstawowe,

je˝eli projektowany obiekt ∏àczy w sobie wi´cej ni˝ jednà z funkcji opisanej w tabeli.
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2. WSKAèNIKI PROCENTOWE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W KOSZTACH ROBÓT BUDOWLANO-MONTA˚OWYCH DLA INWESTYCJI
LINIOWYCH 

A. Wskaêniki dla budownictwa kolejowego

Lp. Obiekty budownictwa kolejowego Wskaênik procentowy W%

1 Stacje kolejowe, przystanek autobusowy 5,0–6,0 %

2 Szlak kolejowy 6,0–8,0 %

3 Urzàdzenia SRK (sterowanie ruchem kolejowym) 6,0–8,0 %

4 Sieç trakcyjna 6,0 %

5 Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN 3,5 %

Lp. Inwestycje drogowe Wskaênik procentowy W%

1 Autostrady, drogi ekspresowe 3,0–5,0 %

2 Drogi klasy GP 2,5–4,5 %

3 Drogi klasy G i ni˝szych klas 2,5–4,0 %

4 Ulice 2,5–5,0 %

B. Wskaêniki dla budownictwa drogowego

C. Wskaêniki dla sieci: ciep∏owniczych, wodociàgowych, kanalizacyjnych, gazowych
(niskoparametrowych) oraz sieci elektroenergetycznych niskiego i Êredniego napi´cia

Lp. Wyszczególnienie Wskaênik procentowy W%

1 Sieci ciep∏ownicze
Koszty inwestycji 0,5–1,0 ml
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln

5,0–7,0 %
3,5–5,5 %
3,0–4,5 %
2,5–3,5 %
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3. WSKAèNIKI PROCENTOWE DLA OBIEKTÓW IN˚YNIERSKICH

W´z∏y cieplne
Koszty inwestycji 0,1–0,2 mln
Koszty inwestycji 0,2–0,5 mln
Koszty inwestycji powy˝ej 0,5 mln

7,0–9,0 %
5,0–7,0 %
3,0–5,0 %

2 Sieci wodociàgowe
Koszty inwestycji 0,5–1,0 mln
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln

5,5–7,5 %
4,5–6,5 %
4,0–5,5 %
3,5–4,5 %

3 Sieci kanalizacyjne
Koszty inwestycji 0,5–1,0 mln
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln

6,0–8,0 %
5,5–7,5 %
5,0–6,5 %
4,0–6,0 %

4 Sieci gazowe niskoparametrowe
Koszty inwestycji 0,5–1,0 mln
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln

5,0–7,0 %
4,5–6,5 %
4,0–5,5 %
3,5–4,5 %

5 Sieci elektroenergetyczne niskiego i Êredniego
napi´cia

6,0–14,0 %

Lp. Kategoria z∏o˝onoÊci, przyk∏adowe obiekty Wskaênik procentowy W%

1 Kategoria 1: proste obiekty in˝ynierskie, np.:
• mosty belkowe i p∏ytowe, statycznie wyznaczalne,
• mosty drewniane,
• przejÊcia wielopoziomowe (dla pieszych),
• konstrukcje w budownictwie energetycznym,
• zapory ziemne,
• maszty i konstrukcje wie˝owe do 100 m,
• wielkoprzestrzenne obiekty budownictwa

ziemnego, w tym dla górnictwa odkrywkowego

3,0–4,5 %

2 Kategoria 2: obiekty o z∏o˝onych konstrukcjach
i metodach budowy, w szczególnoÊci:
• mosty belkowe i p∏ytowe statycznie niewyzna-

czalne,
• kratownicowe i ramowe,
• wiadukty, tunele,
• ch∏odnie kominowe,
• zapory betonowe,
• kominy o wysokoÊci ponad 200 m,
• maszty i konstrukcje o wys. 101–300 m,

4,5–6,0 %
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• oczyszczalnie Êcieków,
• zak∏ady przeróbki odpadów,
• zak∏ady uzdatniania wody

3 Kategoria 3: obiekty o specjalnych konstruk-
cjach i metodach budowy, w szczególnoÊci:
• mosty ∏ukowe, wiszàce i podwieszone,
• wielopoziomowe wiadukty i w´z∏y komunika-

cyjne,
• wiadukty o znacznej wysokoÊci (h ≥ 8 m)

5,5–7,5 %
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ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. 
w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z póên. zm.)

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19 , poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) robotach podstawowych — nale˝y przez to rozumieç minimalny zakres prac, które po

wykonaniu sà mo˝liwe do odebrania pod wzgl´dem iloÊci i wymogów jakoÊciowych oraz
uwzgl´dniajà przyj´ty stopieƒ scalenia robót;

2) grupach, klasach, kategoriach robót — nale˝y przez to rozumieç grupy, klasy, kategorie
okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólne-
go S∏ownika Zamówieƒ (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z póên. zm.) zwanym dalej
„Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ”.
§ 2. 1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-

bót budowlanych oraz program funkcjonalno-u˝ytkowy sà odr´bnymi opracowaniami,
w których wydziela si´ tomy zgodnie z przyj´tà systematykà podzia∏u robót budow-
lanych.

2. W ka˝dym tomie wszystkie strony powinny byç trwale spi´te i opatrzone numeracjà. 

Rozdzia∏ 2
Zakres i forma dokumentacji projektowej

§ 3. Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajàcy bioràc pod uwag´ tryb udzie-
lenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczàce post´powania poprzedzajàcego
rozpocz´cie robót budowlanych wynikajàce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm.2)).

§ 4. 1. Dokumentacja projektowa, s∏u˝àca do opisu przedmiotu zamówienia na wykona-
nie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow´, sk∏a-
da si´ w szczególnoÊci z:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgl´dniajàcym specyfik´ robót budowlanych;
2) projektów wykonawczych, w zakresie o którym mowa w § 5; 
3) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; 

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429);

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.
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4) informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opraco-
wanie jest wymagane na podstawie odr´bnych przepisów.
2. Dokumentacja projektowa, s∏u˝àca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie

robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow´, sk∏a-
da si´ w szczególnoÊci z:
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umo˝liwiajàcych jednoznaczne okreÊlenie ro-

dzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowaƒ i dok∏adnej lokali-
zacji ich wykonywania; 

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6;
3) projektów, pozwoleƒ, uzgodnieƒ i opinii wymaganych odr´bnymi przepisami.

3. JeÊli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane
w trybie zamówienia z wolnej r´ki lub w istotnych postanowieniach umowy przyj´to za-
sad´ wynagrodzenia rycza∏towego, dokumentacja projektowa mo˝e nie obejmowaç przed-
miaru robót.

§ 5. 1. Projekty wykonawcze powinny uzupe∏niaç i uszczegó∏awiaç projekt budowlany
w zakresie i stopniu dok∏adnoÊci niezb´dnym do sporzàdzenia przedmiaru robót, kosztory-
su inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc´ i realizacji robót budowlanych. 

2. Projekty wykonawcze zawierajà rysunki w skali uwzgl´dniajàcej specyfik´ zamawia-
nych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaÊnieniami
opisowymi, które dotyczà: 
1) cz´Êci obiektu,
2) rozwiàzaƒ budowlano-konstrukcyjnych i materia∏owych,
3) detali architektonicznych oraz urzàdzeƒ budowlanych,
4) instalacji i wyposa˝enia technicznego 
— których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajàce dla

potrzeb, o których mowa w ust. 1. 
3. Projekty wykonawcze, w zale˝noÊci od zakresu i rodzaju robót budowlanych stano-

wiàcych przedmiot zamówienia, dotyczà: 
1) przygotowania terenu pod budow´;
2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

cz´Êci oraz robót w zakresie in˝ynierii làdowej i wodnej w∏àcznie z robotami wykoƒcze-
niowymi w zakresie obiektów budowlanych;

3) robót w zakresie instalacji budowlanych;
4) robót zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu.

4. Wymagania dotyczàce formy projektów wykonawczych przyjmuje si´ odpowiednio
jak dla projektu budowlanego.

§ 6. 1. Przedmiar robót powinien zawieraç zestawienie przewidywanych do wykonania
robót podstawowych w kolejnoÊci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegó∏owym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajàcych szczegó∏owy opis oraz wskazaniem w∏aÊci-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloÊci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

2. Opracowanie przedmiaru robót sk∏ada si´ z:
1) karty tytu∏owej;
2) spisu dzia∏ów przedmiaru robót;
3) tabeli przedmiaru robót.

§ 7. Karta tytu∏owa przedmiaru robót zawiera nast´pujàce informacje:
1) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego; 
2) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia nazwy

i kody:
a) grup robót, 
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b) klas robót,
c) kategorii robót;

3) adres obiektu budowlanego;
4) nazw´ i adres zamawiajàcego;
5) dat´ opracowania przedmiaru robót.

§ 8. 1 Spis dzia∏ów przedmiaru robót powinien przedstawiaç podzia∏ wszystkich ro-
bót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wed∏ug Wspólnego S∏ownika Za-
mówieƒ.

2. Dalszy podzia∏ przedmiaru robót nale˝y opracowaç wed∏ug systematyki ustalonej in-
dywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajàcych kosz-
torysowe normy nak∏adów rzeczowych.

3. W przypadku robót budowlanych dotyczàcych wielu obiektów, spisem dzia∏ów
nale˝y objàç dodatkowo podzia∏ ca∏ej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót do-
tyczàca przygotowania terenu powinna stanowiç odr´bny dzia∏ przedmiaru dla wszyst-
kich obiektów.

§ 9. 1 Tabele przedmiaru robót powinny zawieraç pozycje przedmiarowe odpowiadajà-
ce robotom podstawowym. 

2. W tabelach przedmiaru robót nie uwzgl´dnia si´ robót tymczasowych — robót, któ-
re sà projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
nie sà przekazywane zamawiajàcemu i sà usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
z wy∏àczeniem przypadków, gdy istniejà uzasadnione podstawy do ich odr´bnego rozlicza-
nia.

§ 10. 1. Dla ka˝dej pozycji przedmiaru robót nale˝y podaç nast´pujàce informacje:
1) numer pozycji przedmiaru;
2) kod pozycji przedmiaru, okreÊlony zgodnie z ustalonà indywidualnie systematykà robót

lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajàcych kosztorysowe normy nak∏adów
rzeczowych; 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierajàcej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

4) nazw´ i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia iloÊci jednostek miary dla pozycji przed-
miarowej;

5) jednostk´ miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 
6) iloÊç jednostek miary pozycji przedmiaru.

2. IloÊci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byç wyliczone na podstawie
rysunków w dokumentacji projektowej, wy∏àcznie w sposób zgodny z zasadami podanymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

§ 11. Strona tytu∏owa dokumentacji projektowej, bez wzgl´du na tryb udzielenia za-
mówienia publicznego oraz obowiàzek uzyskania pozwolenia na budow´, zawiera
w szczególnoÊci:
1) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego;
2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;
3) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia — na-

zwy i kody:
a) grup robót, 
b) klas robót,
c) kategorii robót;

4) nazw´ i adres zamawiajàcego; 
5) spis zawartoÊci dokumentacji projektowej;
6) nazw´ i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujàcych cz´Êci sk∏a-

dowe dokumentacji projektowej oraz dat´ opracowania. 
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Rozdzia∏ 3
Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

§ 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowià opraco-
wania zawierajàce w szczególnoÊci zbiory wymagaƒ, które sà niezb´dne do okreÊlenia stan-
dardu i jakoÊci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w∏aÊci-
woÊci wyrobów budowlanych oraz oceny prawid∏owoÊci wykonania poszczególnych robót.

§ 13. 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zale˝noÊci od
stopnia skomplikowania robót budowlanych, sk∏adajà si´ ze specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót wed∏ug przyj´tej systematyki lub grup robót.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumie-
niu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, nale˝y opracowaç z uwzgl´dnieniem po-
dzia∏u szczegó∏owego wed∏ug Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ okreÊlajàc w nich co najmniej: 
1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budow´; 
2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

cz´Êci oraz roboty w zakresie in˝ynierii làdowej i wodnej; 
3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 
4) roboty wykoƒczeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

3. Wspólne wymagania dotyczàce robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia
mogà byç uj´te w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Uk∏ad grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio do robót budow-
lanych polegajàcych na remoncie obiektu budowlanego.

§ 14. 1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierajà co
najmniej:
1) cz´Êç ogólnà, która powinna obejmowaç: 

a) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego,
b) przedmiot i zakres robót budowlanych,
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszàcych i robót tymczasowych,
d) informacje o terenie budowy zawierajàce wszystkie niezb´dne dane istotne z punktu

widzenia:
— organizacji robót budowlanych,
— zabezpieczenia interesów osób trzecich,
— ochrony Êrodowiska,
— warunków bezpieczeƒstwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
— warunków dotyczàcych organizacji ruchu,
— ogrodzenia,
— zabezpieczenia chodników i jezdni,

e) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia nazwy
i kody:
— grup robót,
— klas robót, 
— kategorii robót,

f) okreÊlenia podstawowe, zawierajàce definicje poj´ç i okreÊleƒ nigdzie wczeÊniej nie
zdefiniowanych, a wymagajàcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych;

2) wymagania dotyczàce w∏aÊciwoÊci wyrobów budowlanych oraz niezb´dne wymagania
zwiàzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sk∏adowaniem
i kontrolà jakoÊci — poszczególne wymagania odnosi si´ do postanowieƒ norm;
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3) wymagania dotyczàce sprz´tu i maszyn niezb´dnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z za∏o˝onà jakoÊcià;

4) wymagania dotyczàce Êrodków transportu; 
5) wymagania dotyczàce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykoƒczenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó∏ów technologicznych oraz
niezb´dne informacje dotyczàc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeƒ a tak-
˝e wymagania specjalne;

6) opis dzia∏aƒ zwiàzanych z kontrolà, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budow-
lanych w nawiàzaniu do dokumentów odniesienia; 

7) wymagania dotyczàce przedmiaru i obmiaru robót;
8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszàcych;

10) dokumenty odniesienia — dokumenty b´dàce podstawà do wykonania robót budowla-
nych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty technicz-
ne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
2. Prace towarzyszàce sà to prace niezb´dne do wykonania robót podstawowych nie za-

liczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powyko-
nawcza.

Rozdzia∏ 4
Zakres i forma programu funkcjonalno-u˝ytkowego

§ 15. Program funkcjonalno-u˝ytkowy s∏u˝y do ustalenia planowanych kosztów prac
projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

§ 16. Program funkcjonalno-u˝ytkowy powinien zawieraç:
1) stron´ tytu∏owà;
2) czeÊç opisowà;
3) cz´Êç informacyjnà.

§ 17. Strona tytu∏owa programu funkcjonalno-u˝ytkowego obejmuje:
1) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego;
2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-u˝ytkowy; 
3) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia nazwy

i kody:
a) grup robót, 
b) klas robót,
c) kategorii robót;

4) imi´ i nazwisko lub nazw´ zamawiajàcego oraz jego adres;
5) imiona i nazwiska osób opracowujàcych program funkcjonalno-u˝ytkowy;
6) spis zawartoÊci programu funkcjonalno-u˝ytkowego.

§ 18. 1 CzeÊç opisowa programu funkcjonalno-u˝ytkowego obejmuje:
1) opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
2) opis wymagaƒ zamawiajàcego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) charakterystyczne parametry okreÊlajàce wielkoÊç obiektu lub zakres robót budowlanych; 
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
3) ogólne w∏aÊciwoÊci funkcjonalno-u˝ytkowe;
4) szczegó∏owe w∏aÊciwoÊci funkcjonalno-u˝ytkowe wyra˝one we wskaênikach po-

wierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskà Normà PN-ISO 9836:1997
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„W∏aÊciwoÊci u˝ytkowe w budownictwie. OkreÊlenie wskaêników powierzchnio-
wych i kubaturowych”, jeÊli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szcze-
gólnoÊci:
a) powierzchnie u˝ytkowe poszczególnych pomieszczeƒ wraz z okreÊleniem  ich funkcji,
b) wskaêniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaênik okreÊlajàcy  udzia∏ po-

wierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jeÊli nie sà pochodnà powierzchni u˝ytkowej opisanych wczeÊniej

wskaêników,
d) okreÊlenie wielkoÊci mo˝liwych przekroczeƒ lub pomniejszenia przyj´tych  parame-

trów powierzchni i kubatur lub wskaêników.
3. Wymagania zamawiajàcego w stosunku do przedmiotu zamówienia nale˝y okre-

Êliç, podajàc, odpowiednio w zale˝noÊci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania
dotyczàce:
1) przygotowania terenu budowy;
2) architektury; 
3) konstrukcji;
4) instalacji;
5) wykoƒczenia;
6) zagospodarowania terenu.

4. Opis wymagaƒ, o których mowa w ust. 3, obejmuje:
1) cechy obiektu dotyczàce rozwiàzaƒ budowlano-konstrukcyjnych i wskaêników ekono-

micznych;
2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadajàce zawartoÊci specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w roz-
dziale 3.
§ 19. Cz´Êç informacyjna programu funkcjonalno-u˝ytkowego obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajàce zgodnoÊç zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynika-
jàcymi z odr´bnych przepisów;

2) oÊwiadczenie zamawiajàcego stwierdzajàce jego prawo do dysponowania nieruchomo-
Êcià na cele budowlane;

3) przepisy prawne i normy zwiàzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budow-
lanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezb´dne do zaprojektowania robót budowla-
nych, w szczególnoÊci:
a) kopi´ mapy zasadniczej,
b) wyniki badaƒ gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
d) inwentaryzacj´ zieleni,
e) dane dotyczàce zanieczyszczeƒ atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiada-

ne raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Êrodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, ha∏asu i innych ucià˝liwoÊci,
g) inwentaryzacj´ lub dokumentacj´ obiektów budowlanych, je˝eli podlegajà one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzàdzeƒ technologicznych, a tak-
˝e wskazania zamawiajàcego dotyczàce zachowania urzàdzeƒ naziemnych i pod-
ziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowa-
nia tych rozbiórek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiàzane
z przy∏àczeniem obiektu do istniejàcych sieci wodociàgowych, kanalizacyjnych, ciepl-



nych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kole-
jowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiàzane z budowà i jej przepro-
wadzeniem.

§ 19a. Przepisów § 19 pkt 1 i 2 nie stosuje si´ do zamówieƒ publicznych na roboty bu-
dowlane, dotyczàce obiektów liniowych finansowanych z Funduszu SpójnoÊci, dla których
wnioski o dofinansowanie zosta∏y przekazane do Komisji Europejskiej przed dniem
30 wrzeÊnia 2004 r.3

Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

3) Przepis dodany przez Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajàce rozporzà-
dzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075). Wszed∏
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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Instytucje ochrony prawnej, ustanowione w Prawie zamówieƒ publicznych, stojà na
stra˝y fundamentalnych zasad polskiego systemu zamówieƒ publicznych: zachowania
uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz jawnoÊci post´powania.
Szczególne znaczenie ma w tym zakresie mo˝liwoÊç sk∏adania protestów na czynnoÊci za-
mawiajàcego oraz odwo∏aƒ od sposobu ich rozstrzygni´cia. Rozpatrujàce je zespo∏y arbi-
trów sà gwarantem uczciwoÊci oraz rzetelnoÊci zamawiajàcych i wykonawców, a zasiadajà-
cy w nich arbitrzy — osobami zaufania publicznego. 

Majàc powy˝sze na uwadze Rada Zamówieƒ Publicznych, na podstawie art. 157 ust. 2
pkt. 4, ustala nast´pujàce zasady etyki arbitra, wpisanego na list´ prowadzonà przez Preze-
sa Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

Rozdzia∏ I
Przepisy ogólne

Art. 1
Zasady Etyki Arbitra wynikajà z ogólnych norm moralnych. Obowiàzkiem arbitra jest ich
przestrzeganie, a tak˝e dbanie o godnoÊç wykonywanych funkcji. 

Art. 2
Arbiter obowiàzany jest wykonywaç swoje funkcje zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
prawa i z najwy˝szà starannoÊcià, w sposób bezstronny, uczciwie, wed∏ug najlepszej woli
i wiedzy.

Art. 3
Arbiter nie mo˝e bez wa˝nych przyczyn uchylaç si´ od rozpatrywania odwo∏aƒ i wype∏nia-
nia czynnoÊci obserwatora. 

Art. 4
Arbiter powinien swoim post´powaniem podczas dzia∏alnoÊci zawodowej i publicznej dbaç
o godnoÊç wykonywanych funkcji oraz o spo∏eczne zaufanie do systemu zamówieƒ publicz-
nych.

Art. 5
Arbiter nie mo˝e braç udzia∏u ani w jakikolwiek sposób, choçby poÊrednio, uczestniczyç
w dzia∏alnoÊci, czynnoÊciach oraz przedsi´wzi´ciach, które uw∏acza∏yby godnoÊci, podwa-
˝a∏y do niego zaufanie lub ogranicza∏y jego niezale˝noÊç.

Art. 6
Arbiter nie powinien ujawniaç tego, co zgodnie z przepisami prawa stanowi tajemnic´,
a o czym dowiedzia∏ si´ w zwiàzku z wykonywanymi funkcjami.

Art. 7
Arbiter nie mo˝e wykorzystywaç pe∏nionych funkcji do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, a zw∏aszcza reklamowaç si´ bàdê korzystaç z reklamy w jakiejkolwiek formie przy
u˝yciu informacji o ich pe∏nieniu. Naruszeniem zakazu reklamowania si´ jest jakikolwiek
komunikat wyra˝ony w formie s∏ownej, graficznej bàdê audiowizualnej majàcy sk∏aniaç do
skorzystania z us∏ug arbitra. Komunikaty zawierajàce element zach´ty, nak∏aniania, chwa-
lenia si´, obietnicy, gwarantowania skutecznoÊci, porównywania bàdê inne elementy warto-
Êciujàce sà niedopuszczalne.
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Art. 8
Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji korzysta z wolnoÊci s∏owa i pisma. Nie mo˝e
jednak przekraczaç granic okreÊlonych przepisami prawa i rzeczowà potrzebà.

Art. 9
Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji obowiàzany jest kierowaç si´ prawem.
˚adne okolicznoÊci pozaprawne, nie majàce bezpoÊredniego zwiàzku z obiektywnie
ocenionym stanem faktycznym sprawy, albo wyra˝one przez kogokolwiek polecenia
czy sugestie nie zwalniajà go z obowiàzku rzetelnego i uczciwego wykonywania obo-
wiàzków.

Art. 10
Arbiter nie mo˝e dopuszczaç do sytuacji, w której by∏by w jakikolwiek sposób uzale˝niony
od stron post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 11
Arbiter powinien systematycznie rozwijaç swoje kwalifikacje oraz wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania funkcji arbitra i obserwatora, w szczególnoÊci poprzez udzia∏ w szkoleniach
i seminariach organizowanych przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych.

Rozdzia∏ II
Wykonywanie funkcji arbitra

Art. 12
Arbiter przy rozpatrywaniu odwo∏ania wykonuje swojà funkcj´ w sposób bezstronny, jed-
nakowo traktujàc wszystkich uczestników post´powania odwo∏awczego. W szczególnoÊci
nie ulega jakimkolwiek sugestiom bàdê naciskom, zw∏aszcza Êrodowiskowym, zawodo-
wym, kole˝eƒskim itp.

Art. 13
Arbiter przy rozpatrywaniu odwo∏ania rzetelnie ocenia stan sprawy, uwzgl´dniajàc wszelkie
aspekty niezb´dne do wydania sprawiedliwego i zgodnego z prawem orzeczenia.

Art. 14
Arbiter rozpatrujàcy odwo∏anie nie powinien kontaktowaç si´ poza salà rozpraw z uczestni-
kami post´powania odwo∏awczego. 

Art. 15
Arbiter, uczestniczàc w rozpatrywaniu odwo∏ania nie mo˝e prowadziç nieformalnych kon-
sultacji bàdê uzgodnieƒ w przerwach mi´dzy posiedzeniami lub przerwach w rozprawach
z arbitrami orzekajàcymi w sprawie bàdê z innymi osobami.

Art. 16
Arbiter nie powinien uczestniczyç w rozpatrywaniu odwo∏ania, jeÊli pozostawa∏ bàdê pozo-
staje ze stronà bioràcà udzia∏ w post´powaniu lub jej pe∏nomocnikiem w takim stosunku,
który móg∏by wywo∏aç wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci. Dotyczy to równie˝ sytuacji,
gdy Êwiadczy∏, tak˝e nieodp∏atnie, us∏ugi doradcze lub szkoleniowe na rzecz strony post´-
powania odwo∏awczego.
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Art. 17
Arbiter powinien zwracaç uwag´ na to, aby jego zachowanie nie narusza∏o godnoÊci osób biorà-
cych udzia∏ w post´powaniu odwo∏awczym. W razie niew∏aÊciwego zachowania osób bioràcych
udzia∏ w post´powaniu odwo∏awczym arbiter powinien wykazaç si´ opanowaniem i taktem.

Art. 18
Arbiter powinien unikaç publicznego demonstrowania swego stosunku do stron post´powa-
nia odwo∏awczego, arbitrów oraz innych osób uczestniczàcych w post´powaniu.

Art. 19
Arbiter nie mo˝e publicznie oceniaç udzia∏u swojego oraz innych arbitrów w prowadzonych
post´powaniach odwo∏awczych.

Art. 20
Arbitra obowiàzuje zasada rzetelnego przedstawiania rozliczenia finansowego wydatków
poniesionych w zwiàzku z rozpatrywaniem odwo∏ania. 

Rozdzia∏ III
Wykonywanie czynnoÊci obserwatora

Art. 21
Arbiter przy wykonywaniu czynnoÊci obserwatora jest bezstronny i obiektywny. W szcze-
gólnoÊci nie ulega jakimkolwiek sugestiom ze strony cz∏onków komisji przetargowej, kie-
rownika zamawiajàcego, wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu, a tak˝e naciskom
Êrodowiskowym, zawodowym, kole˝eƒskim itp.

Art. 22
Obserwator, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przes∏anek, mogàcych wywo∏aç uza-
sadnione wàtpliwoÊci dotyczàce jego bezstronnoÊci lub obiektywizmu obowiàzany jest nie-
zw∏ocznie zawiadomiç o tym Prezesa Urz´du. Dotyczy to tak˝e sytuacji, gdy Êwiadczy∏ któ-
remukolwiek z uczestników post´powania us∏ugi doradcze lub szkoleniowe, równie˝ nieod-
p∏atnie.

Art. 23
Obserwator nie mo˝e w jakiejkolwiek formie ingerowaç w prace komisji przetargowej,
a zw∏aszcza doradzaç, nakazywaç bàdê zakazywaç wykonywania okreÊlonych czynnoÊci.

Art. 24
Obserwator nie mo˝e w ˝aden sposób utrudniaç pracy komisji przetargowej oraz opóêniaç
czynnoÊci kierownika zamawiajàcego. Dotyczy to zw∏aszcza niepowiadamiania zamawiajà-
cego o swojej nieobecnoÊci, ˝àdania zmiany terminu posiedzenia komisji, spóêniania si´ na
jej posiedzenia oraz nieterminowego przygotowania i przekazania pisemnej informacji
o przebiegu prac komisji przetargowej.

Art. 25
Obserwator podczas sprawowania swej funkcji powinien powstrzymywaç si´ od publiczne-
go komentowania przebiegu pracy komisji przetargowej, a zw∏aszcza od oceniania jej cz∏on-
ków, kierownika zamawiajàcego, zawartoÊci ofert oraz decyzji i rozstrzygni´ç podejmowa-
nych przez komisj´ i kierownika zamawiajàcego. 
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Art. 26
Obserwatora obowiàzuje zasada rzetelnego przedstawiania wysokoÊci wynagrodzenia za
wykonywane czynnoÊci.

Rozdzia∏ IV
OdpowiedzialnoÊç arbitra za naruszenie zasad etyki

Art. 27
Naruszanie niniejszych zasad stanowi uchybienie, które mo˝e byç traktowane jako ra-
˝àce naruszenie obowiàzków arbitra, co zgodnie z art. 173 ust. 6 pkt. 5 stanowi pod-
staw´ skreÊlenia arbitra z listy prowadzonej przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych. 

Rada Zamówieƒ Publicznych
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Wykaz cytowanych oraz powo∏ywanych aktów prawnych
(stan prawny na 1.10.2006 r.)

Prawo polskie
Przepisy wykonawcze do ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych
1. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów w∏aÊciwych do wy-

st´powania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia dzia∏alnoÊci na ryn-
ku konkurencyjnym, do którego dost´p nie jest ograniczony, Dz. U. Nr 147, poz. 1063.

2. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci wynagro-
dzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Rady Zamówieƒ Pu-
blicznych, Dz. U. Nr 49, poz. 470. 

3. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na list´ arbi-
trów, sposobu powo∏ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu eg-
zaminu, Dz. U. Nr 98, poz. 997.

4. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu post´po-
wania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ, Dz. U. Nr 87, poz. 603.

5. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoÊci zamó-
wieƒ oraz konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Dz. U. Nr 87, poz. 604.

6. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogà byç sk∏a-
dane, Dz. U. Nr 87, poz. 605. 

7. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protoko∏u post´powa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego, Dz. U. Nr 87, poz. 606.

8. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokoÊci wynagro-
dzenia za czynnoÊci arbitrów, Dz. U. Nr 87, poz. 607.

9. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokoÊci oraz szcze-
gó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów
w post´powaniu odwo∏awczym, Dz. U. Nr 87, poz.608.

10. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ prze-
kazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych, Dz. U. Nr 87, poz. 609.

11. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie Êredniego kursu z∏ote-
go w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych,
Dz. U. Nr 87, poz. 610. 

12. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji
zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu prze-
kazywania, Dz. U. Nr 155, poz. 1110.

13. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreÊlenia metod i pod-
staw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝yt-
kowym, Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

14. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego, Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z póên. zm.

Przepisy o zamówieniach publicznych
1. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664,

z póên. zm.
2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Dz. U. Nr 76,

poz. 813.
3. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Dz. U. z 2003 r.

Nr 2, poz. 16.
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4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych oraz ustawy
o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. Nr 79, poz. 551,
z póên. zm.

Pozosta∏e akty prawne
1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. — Prawo wekslowe, Dz. U. Nr 37, poz. 282, z póên. zm.
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz. 296

z póên. zm.
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2005 r.

Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.
4. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U.

z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.
5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.
6. Ustawa z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 112,

poz. 981, z póên. zm.
7. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,

z póên. zm.
8. Ustawa z 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze, Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848,

z póên. zm.
9. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên. zm.

10. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 673, z póên. zm.

11. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe, Dz. U. Nr 5, poz. 24, z póên. zm.
12. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z póên. zm.
13. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 33,

poz. 388, z póên. zm.
14. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle, Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z póên. zm.
15. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´biorców, Dz. U.

Nr 35, poz.194, z póên. zm.
16. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Dz. U. Nr 35, poz. 195, z póên. zm.
17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. 
18. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.
19. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, Dz. U. z 1998 r. Nr 7,

poz. 25, z póên. zm.
20. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369,

z póên. zm.
21. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz. U. Nr 55, poz. 235, z póên. zm.
22. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r. Nr 14,

poz. 176, z póên. zm.
23. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667,

z póên. zm.
24. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên. zm.
25. Ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.
26. Ustawa z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej,

Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póên. zm.
27. Ustawa z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. z 2001 r.

Nr 55, poz. 577, z póên. zm.
28. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,

z póên. zm.
29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

poz. 1503, z póên. zm.
30. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2005 r. Nr 228,

poz. 1947, z póên. zm.
31. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006 r. Nr 90,

poz. 631, z póên. zm. 
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32. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, Dz. U. z 1996 r. Nr 70,
poz. 335, z póên. zm.

33. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali, Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903,
z póên. zm.

34. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.
35. Ustawa z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.
36. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli, Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937,

z póên. zm.
37. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z póên. zm.
38. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, Dz. U.

z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.
39. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889,

z póên. zm.
40. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz. U. Nr 149,

poz. 703, z póên. zm.
41. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz. U. z 2002 r. Nr 110,

poz. 967.
42. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,

z póên. zm.
43. Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. Nr 75, poz. 469, z póên. zm.
44. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.
45. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 17,

poz. 209, z póên. zm.
46. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez

osoby pe∏niàce funkcje publiczne, Dz. U. Nr 106, poz. 679, z póên. zm.
47. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,

Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.(uchylona)
48. Ustawia z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221,

z póên. zm.
49. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268,

z póên. zm.
50. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.
51. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

z póên. zm.
52. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2,

z póên. zm.
53. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,

z póên. zm.
54. Ustawa z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 159,

poz. 1548, z póên. zm.
55. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590,

z póên. zm.
56. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,

z póên. zm.
57. Ustawa z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, Dz. U. Nr 137,

poz. 887, z póên. zm.
58. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej, Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên. zm.
59. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 196,

poz. 1631, z póên. zm.
60. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. z 2004, Nr 52, poz. 525, z póên. zm.
61. Ustawa z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim, Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póên. zm.
62. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej

oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.
63. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych, Dz. U. Nr 39, poz. 443,

z póên. zm.
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64. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z póên. zm.

65. Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z póên. zm.

66. Ustawa z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, Dz. U. z 2005 r., Nr 121, poz. 1019,
z póên. zm.

67. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póên. zm.

68. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowe-
go pokoju i bezpieczeƒstwa, Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z póên. zm.

69. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów, Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z póên. zm.

70. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080, z póên. zm. 

71. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857,
z póên. zm.

72. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wod´ i zbiorowym odprowadza-
niu Êcieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858. 

73. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póên. zm.
74. Ustawa z 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.
75. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, Dz. U. Nr 98 poz. 1070,

z póên. zm.
76. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej, Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póên. zm.
77. Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088,

z póên. zm.
78. Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,

z póên. zm.
79. Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198,

z póên. zm.
80. Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks morski, Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z póên. zm.
81. Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450,

z póên. zm.
82. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên. zm.
83. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe, Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z póên. zm.
84. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,

z póên. zm.
85. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi,

Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.
86. Ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. normalizacji, Dz. U. Nr 169, poz.1386, z póên. zm.
87. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535,

z póên. zm.
88. Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên. zm. 
89. Ustawia z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 124, poz. 1151,

z póên. zm.
90. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych, Dz. U. Nr 139,

poz. 1323, z póên. zm.
91. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.
92. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz. U. Nr 166,

poz. 1608, z póên. zm.
93. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm.
94. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.
95. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-

skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, Dz. U. Nr 96,
poz. 959.
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96. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.

97. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z póên. zm.

98. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. Nr 116,
poz. 1207, z póên. zm.

99. Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 145, poz. 1537.

100. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.

101. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171, poz. 1800
z póên. zm.

102. Ustawa z dnia 22 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.

103. Ustawa z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. Nr 238. poz. 2390,
z póên. zm.

104. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie nie-
których ustaw, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z póên. zm.

105. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póên. zm.

106. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ˝egludze
Êródlàdowej, Dz. U. Nr 85, poz. 726, z póên. zm.

107. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.
108. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników cen-

tralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzà-
dów paƒstwowych funduszy celowych, Dz. U. Nr 163, poz. 1362, z póên. zm.

109. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póên. zm.

110. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 167,
poz.1398, z póên. zm. 

111. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, Dz. U.
Nr 178, poz.1478.

112. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z póên. zm.

113. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi-
nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych, Dz. U. Nr 184,
poz. 1539, z póên. zm.

114. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursów na stanowiska
kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz
prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych, Dz. U. Nr 166, poz. 1383, z póên. zm.

115. Dekret z dnia 26 paêdziernika 1950 r. o nale˝noÊciach Êwiadków, bieg∏ych i stron w post´powa-
niu sàdowym, Dz. U. z 1950 r. Nr 49 poz. 445, z póên. zm.

116. Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przepro-
wadzania dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu sàdowym, Dz. U. Nr 46 poz. 254,
z póên. zm.

117. Rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie usta-
lenia wzorów formularzy oÊwiadczeƒ o prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej i o stanie majàt-
kowym, Dz. U. Nr 162, poz. 1106.(uchylone)

118. Rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r.. w sprawie okreÊle-
nia wzorów formularzy oÊwiadczeƒ o prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej i o stanie majàtko-
wym, Dz. U. Nr 143, poz. 1387.

119. Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na Êwiadczenia zdrowotne, Dz. U. Nr 93, poz. 592.

120. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych, M.P. Nr 17, poz. 297.
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121. Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyj´cia Uzu-
pe∏nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Dz. U.
Nr 200, poz. 2051, z póên. zm.

122. Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wykazu
uzbrojenia, Dz. U. Nr 221, poz. 2248.

123. Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu sk∏ada-
nia i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Dz. U. Nr 257, poz. 2575, z póên. zm.

124. Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów
o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Dz. U. Nr 137, poz. 1153, z póên. zm.

125. Zarzàdzenie Nr 84 ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i trybu
dzia∏ania kontroli resortowej. Dz. Urz. MF Nr 25, poz. 134. (uchylone)

126. Zarzàdzenie Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie post´powania
kontrolnego. M. P. Nr 17, poz. 211.

Prawo europejskie
1. Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà, Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2.
2. Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Energii Atomowej, Dz. U. z 2004 r. Nr 90,

poz. 864/3.
3. Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ W´gla i Stali (EWWiS), przyj´ty 18 kwietnia 1951 r.

(wygas∏ 23 lipca 2002 r.).
4. Jednolity Akt Europejski, podpisany w Luksemburgu i Hadze, Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5.
5. Traktat o Unii Europejskiej, Dz. U. 2004 r. Nr 90, poz. 864/30.
6. Traktat z Amsterdamu, zmieniajàcy Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiajàce Wspólno-

ty Europejskie i niektóre zwiàzane z nimi akty, podpisany 2 paêdziernika 1997 r., obowiàzujàcy od
1 maja 1999 r., Dz. U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/31.

7. Traktat z Nicei, zmieniajàcy Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiajàce Wspólnoty Euro-
pejskie i niektóre zwiàzane z nimi akty, Dz. U. 2004 r. Nr 90, poz. 864/32. 

8. Dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. koordynujàca przepisy i regulacje administra-
cyjne dotyczàce stosowania procedur odwo∏awczych w udzielaniu zamówieƒ publicznych,
Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 33, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1,
str. 246.

9. Dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r. koordynujàca przepisy i regulacje administracyj-
ne dotyczàce stosowania zasad Wspólnoty w zakresie procedury udzielania zamówieƒ przez pod-
mioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji,
Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 14, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1,
str. 315. 

10. Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z 13 wrzeÊnia 2001 r. zmieniajàca Aneks IV do dyrektywy Ra-
dy 93/36/EWG, Aneksy IV, V, VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, Aneksy III, IV do dyrektywy
Rady 92/50/EWG zmienionej przez dyrektyw´ 97/52/WE, oraz Aneksy od XII do XV i od
XVII do XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG zmienionej przez dyrektyw´ 98/4/WE, Dz. Urz.
WE L 285, z 29.10.2001 (uchylona). 

11. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ko-
ordynacji procedur udzielenia zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi,
Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7,
str. 132, zmieniona rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 paêdziernika 2004 r.
zmieniajàcym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie-
sieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówieƒ, Dz. Urz. UE L 326
z 29.10.2004, str. 17, dyrektywà Komisji 2005/51/WE z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. zmieniajàcà za-
∏àcznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i za∏àcznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zamówieƒ publicznych, Dz. Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 127
oraz rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniajàcym dyrek-
tywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich
stosowania w zakresie procedur udzielania zamówieƒ, Dz. Urz. UE L 333 z 20.12.2005, str. 28.
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12. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ko-
ordynacji procedur udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wod-
nej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych, Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, zmieniona rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 1874/2004 z dnia 28 paêdziernika 2004 r. zmieniajàcym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur
udzielania zamówieƒ, Dz. Urz. UE L 326 z 29.10.2004, str. 17, dyrektywà Komisji 2005/51/WE
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19 grudnia 2005 r. zmieniajàcym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówieƒ,
Dz. Urz. UE L 333 z 20.12.2005, str. 28.

13. Rozporzàdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (CPV), Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3.

14. Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajàce Rozporzàdze-
nie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego S∏ownika Za-
mówieƒ (CPV), Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003. str. 0001–0270.

15. Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1564 z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàce standardowe for-
mularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur udzielania zamówieƒ publicznych zgodnie
z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE L 257
z 1.10.2005, str. 1.
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Wytyczne
dotyczàce interpretacji przes∏anek pozwalajàcych 

na przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie negocjacji z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnego, 

negocjacji bez og∏oszenia lub zamówienia z wolnej r´ki
(opracowane zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej 

przyj´te przez Komitet Europejski Rady Ministrów 17 listopada 2006 r.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 ze zm.) jest aktem implementujàcym przepisy wspólnotowe z zakresu zamó-
wieƒ publicznych (dyrektywy: 2004/17/WE i 2004/18/WE).
Dokonujàc wyk∏adni przepisów ustawy nale˝y uwzgl´dniaç orzecznictwo polskich sà-
dów oraz Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich (ETS).
Ustawa w art. 10 ust. 1 jako podstawowe tryby udzielania zamówieƒ publicznych wy-
mienia przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. 
Skorzystanie z mo˝liwoÊci przeprowadzenia post´powania w trybie negocjacji z og∏osze-
niem, negocjacji bez og∏oszenia, dialogu konkurencyjnego oraz w trybie z wolnej r´ki uzale˝-
nione jest od wystàpienia przes∏anek okreÊlonych w ustawie. Ze wzgl´du na to, ˝e zastoso-
wanie ww. trybów jest wyjàtkiem od ogólnej zasady przes∏anki ich zastosowania nale˝y in-
terpretowaç ÊciÊle, a podmiot, który si´ na nie powo∏uje musi byç w stanie je udowodniç.1
W przypadku tzw. zamówieƒ sektorowych (zamówienia udzielane na podstawie rozdzia-
∏u 5 ustawy) zamawiajàcy zgodnie z art. 134 ust. 1 mo˝e udzieliç zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z og∏oszeniem. 

Negocjacje z og∏oszeniem.

Ustawa, w art. 55 ust 1 zezwala na zastosowanie tego trybu jedynie, je˝eli zachodzi co
najmniej jedna z wymienionych w nim przes∏anek, a mianowicie:
— je˝eli w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczone-

go, ograniczonego lub dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zosta∏y odrzuco-
ne, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób zmienione. 

Warunek ten oznacza koniecznoÊç uprzedniego przeprowadzenia post´powania w jed-
nym z ww. trybów, a mo˝liwoÊç skorzystania z trybu negocjacji z og∏oszeniem daje do-
piero w sytuacji, kiedy wszystkie oferty w tym post´powaniu b´dà musia∏y zostaç od-
rzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy. 
Dodatkowo, nale˝y pami´taç o tym, ˝e pierwotne warunki zamówienia nie mogà zostaç
w sposób istotny zmienione w post´powaniu prowadzonym w trybie negocjacji z og∏osze-
niem. Oznacza to m.in., ˝e nie mo˝na zmieniç przedmiotu zamówienia, ani jego istotnych
cech, których zmiana b´dzie mia∏a wp∏yw na kszta∏t zamówienia. Zakazane sà tak˝e istot-
ne zmiany dotyczàce warunków udzia∏u w post´powaniu oraz kryteriów wyboru oferty.
— w wyjàtkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, us∏ug lub robót budowlanych lub

zwiàzane z nimi ryzyko uniemo˝liwia wczeÊniejsze dokonanie ich wyceny. 
Warunek ten odnosi si´ do sytuacji szczególnych, w których np. ze wzgl´du na koniecz-
noÊç skorzystania z nowoczesnych czy wysoko specjalistycznych technologii lub metod
realizacji zamówienia nie da si´ dokonaç wyceny zamówienia za pomocà okreÊlonych
w ustawie metod szacowania wartoÊci zamówienia.
— je˝eli nie mo˝na z góry okreÊliç szczegó∏owych cech zamawianych us∏ug w taki spo-

sób, aby umo˝liwiç wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczo-
nego lub ograniczonego. 

1 Orzeczenie ETS z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-318/94 KE przeciwko Republice Federalnej
Niemiec, pkt 13 oraz orzeczenie ETS z dnia 10 kwietnia 2003 r. w po∏àczonych sprawach C-20/01
oraz C-28/01 KE przeciwko Republice Federalnej Niemiec, pkt 58; wyrok SN z dnia 6 lipca 2001 r.
sygn. akt III EN 16/01; wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r. sygn. akt II SA 2064/01; 



Specyfika tego rodzaju zamówieƒ polega g∏ównie na tym, ˝e nie da si´ okreÊliç w wy-
starczajàco szczegó∏owy sposób przedmiotu zamówienia, co nie pozwala na zastosowa-
nie trybów podstawowych. Stosujàc tego rodzaju przes∏ank´ mo˝na posi∏kowaç si´ tre-
Êcià dyrektywy 2004/18/WE, która w art. 30 ust 1 lit c) wskazuje przyk∏adowe rodzaje
us∏ug, do których mo˝e odnosiç si´ omawiana przes∏anka. Sà to m.in. us∏ugi ubezpie-
czeniowe, us∏ugi bankowe i inwestycyjne.
— Je˝eli przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane prowadzone wy∏àcznie w ce-

lach badawczych, doÊwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zy-
sku lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju.

Przepis wskazuje wyraênie na fakt, ˝e roboty budowlane majà byç prowadzone wy∏àcz-
nie w okreÊlonym celu. Oznacza to, ˝e nie mogà mieç one podwójnego zastosowania,
w szczególnoÊci nie jest mo˝liwe czerpanie z nich jakiegokolwiek zysku lub pokrywanie
poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju.
— Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza kwot okreÊlonych w rozporzàdzeniu wy-

danym na podstawie art. 11 ust. 8, tj. tzw. progów unijnych. 
Stosujàc t´ przes∏ank´ nale˝y pami´taç, ˝e mo˝liwoÊç skorzystania z trybu negocjacji
z og∏oszeniem nie zwalnia zamawiajàcego z obowiàzku przestrzegania podstawowych
zasad zamówieƒ publicznych okreÊlonych w ustawie, tj. m.in. zasady jawnoÊci i równe-
go traktowania. Wynika to przede wszystkim z orzecznictwa ETS, który orzek∏, ˝e mimo,
i˝ niektóre zamówienia sà wy∏àczone spod zakresu dyrektyw wspólnotowych instytu-
cje zamawiajàce udzielajàc takich zamówieƒ zobowiàzane sà przestrzegaç zasad wyni-
kajàcych z Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà (TWE)2, czyli zasad wymienio-
nych powy˝ej.
Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy wyjàtkiem od zasady ustanowionej w art. 55 ustawy
sà zamówienia sektorowe, w przypadku których nie ma koniecznoÊci stosowania prze-
s∏anek okreÊlonych w ustawie dla zastosowania trybu negocjacji z og∏oszeniem.

Negocjacje bez og∏oszenia.

Jest to tryb niekonkurencyjny, pozwalajàcy na pomini´cie obowiàzku publikacji og∏o-
szenia, które umo˝liwi∏oby wszystkim zainteresowanym wykonawcom ubieganie si´
o zamówienie. Przes∏anki pozwalajàce na zastosowanie tego trybu zosta∏y zawarte
w zamkni´tym katalogu wskazanym w art. 62 ust. 1 ustawy oraz odpowiednio
w art. 134 ust. 5 ustawy w przypadku zamówieƒ sektorowych. Nale˝y je interpretowaç
ÊciÊle oraz stosowaç nawet w przypadku zamówieƒ nieprzekraczajàcych progów unij-
nych, a podmiot, który si´ na nie powo∏uje musi byç w stanie je udowodniç.
Zgodnie ze wskazanymi przepisami skorzystanie z trybu negocjacji bez og∏oszenia jest
mo˝liwe jedynie w nast´pujàcych przypadkach: 
— je˝eli w uprzednio prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub ograni-

czonego post´powaniu nie wp∏yn´∏a ˝adna oferta, ˝aden wniosek o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy ze wzgl´du na ich niezgodnoÊç z opisem przedmiotu zamówie-
nia, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w sposób istotny zmienione.

Skorzystanie z zastosowania negocjacji bez og∏oszenia na podstawie wskazanej prze-
s∏anki mo˝liwe jest, jeÊli uprzednio przeprowadzono post´powanie w jednym z trybów
podstawowych. Nie ma mo˝liwoÊci skorzystania z tego trybu, jeÊli poprzednie post´-
powanie zosta∏o przeprowadzone w formie dialogu konkurencyjnego. Dodatkowym
warunkiem, który musi zostaç spe∏niony ∏àcznie z pierwszym jest brak w pierwszym po-
st´powaniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu lub odrzu-
cenie wszystkich ofert ze wzgl´du na ich niezgodnoÊç z opisem przedmiotu zamówie-
nia. Odrzucenie ofert z jakichkolwiek innych powodów nie b´dzie skutkowa∏o mo˝liwo-
Êcià skorzystania z trybu negocjacji bez og∏oszenia. Ponadto warunki zamówienia nie
mogà zostaç zmienione w sposób istotny w stosunku do post´powania uprzednio prze-
prowadzonego w jednym z trybów podstawowych.

2

2 Orzeczenie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie C-59/00 Bent Mousten Vestergaard, pkt 20.
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Oznacza to m.in., ˝e nie mo˝na zmieniç przedmiotu zamówienia, ani jego istotnych cech,
których zmiana b´dzie mia∏a wp∏yw na kszta∏t zamówienia. Zakazane sà tak˝e istotne
zmiany dotyczàce warunków udzia∏u w post´powaniu oraz kryteriów wyboru oferty.
— po uprzednim przeprowadzeniu konkursu, w którym nagrodà jest zaproszenie do

negocjacji co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych. 
Istotnym elementem tego warunku jest koniecznoÊç istnienia bezpoÊredniego zwiàzku
mi´dzy konkursem i post´powaniem prowadzonym nast´pnie w trybie negocjacji bez
og∏oszenia. Powinno ono byç nast´pstwem konkursu, a zamówienie powinno byç
udzielone jednemu ze zwyci´zców konkursu. Wyra˝enie „w nast´pstwie konkursu” na-
le˝y natomiast rozumieç w ten sposób, ̋ e oznacza, i˝ powinien istnieç bezpoÊredni zwià-
zek funkcjonalny pomi´dzy konkursem i danym zamówieniem3. Zamówienie takie nie
powinno zatem byç udzielane z powo∏aniem si´ na t´ przes∏ank´, je˝eli jest udzielane na
realizacj´ czynnoÊci dodatkowych nie wchodzàcych w zakres poj´cia konkursu, który
zgodnie z definicjà zawartà w art. 1 pkt 11 lit. e) dyrektywy 2004/18/WE odnosi si´ do pla-
nu lub projektu przede wszystkim w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanisty-
ki, architektury oraz in˝ynierii lub przetwarzania danych.
— przedmiotem sà rzeczy wytwarzane wy∏àcznie w celach badawczych, doÊwiadczal-

nych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych
kosztów badaƒ lub rozwoju. 

Zastosowanie tej przes∏anki mo˝liwe jest jedynie w przypadku zamówieƒ na dostawy.
Nabywane w ten sposób towary nie mogà mieç podwójnego zastosowania, co oznacza,
˝e ich przeznaczenie ma mieç wy∏àcznie cel badawczy, doÊwiadczalny lub rozwojowy.
Zakup np. sprz´tu s∏u˝àcego do badaƒ nie b´dzie wchodzi∏ w zakres zastosowania tego
wy∏àczenia, gdy˝ taki sprz´t b´dzie wprawdzie s∏u˝y∏ do badaƒ i doÊwiadczeƒ, jednak
wytworzony zosta∏ w celu komercyjnym.
Jak wynika z art. 31 pkt 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE prowadzone prace nie mogà obejmo-
waç produkcji seryjnej majàcej na celu osiàgni´cie rentownoÊci rynkowej lub pokrycie kosz-
tów badaƒ i rozwoju. Jako przyk∏ad takich zamówieƒ mo˝na wskazaç zakupy prototypów. 
— wystàpienia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, nie wynikajàcej z przyczyn le˝à-

cych po stronie zamawiajàcego, której wczeÊniej nie mo˝na by∏o przewidzieç, ze
wzgl´du na którà niemo˝liwe jest dochowanie terminów okreÊlonych dla przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem. 

Skorzystanie z tej przes∏anki wymaga zatem ∏àcznego spe∏nienia okreÊlonych w niej
warunków4:
— zaistnienia okolicznoÊci, których nie da∏o si´ wczeÊniej przewidzieç, tzn. sytuacji,

której wystàpienie w normalnym stanie rzeczy by∏oby bardzo ma∏o prawdopodobne.
Do takich okolicznoÊci mo˝na zaliczyç np. zdarzenia losowe, awarie, katastrofy natu-
ralne. NieprzewidywalnoÊç okolicznoÊci, na które powo∏uje si´ zamawiajàcy powin-
na jednak byç oceniana w sposób obiektywny i w ka˝dej sytuacji odr´bnie. Samo wy-
stàpienie np. po˝arów, powodzi lub lawin nie b´dzie przes∏ankà do zastosowania ne-
gocjacji bez og∏oszenia, je˝eli zjawisko to jest charakterystyczne dla danego regionu
i powtarzajàce si´ sezonowo. Nie mo˝na bowiem w takiej sytuacji uznaç, ˝e jest to
zdarzenie, którego nie da∏o si´ wczeÊniej przewidzieç przy do∏o˝eniu nale˝ytej staran-
noÊci. O nieprzewidywalnoÊci okreÊlonych okolicznoÊci mo˝na natomiast mówiç
w sytuacji, kiedy mimo, ˝e dane zjawisko wyst´puje na danym obszarze regularnie to
jego skala przekracza jego standardowy zakres w porównaniu z poprzednimi okresa-
mi5. Za nieprzewidywalne nie mogà równie˝ zostaç uznane sytuacje, w których zama-
wiajàcy nie uzyska odpowiednich pozwoleƒ czy zatwierdzenia projektu od instytucji
innych ni˝ zamawiajàcy. Fakt, ˝e odpowiedni organ zobowiàzany na mocy przepisów
prawa krajowego do zatwierdzenia projektu lub wydania odpowiedniego pozwolenia

3 Orzeczenie ETS z dnia 14 paêdziernika 2004 w sprawie C-340/02, pkt 41.
4 Orzeczenie ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02; wyrok NSA z dnia 28 maja 1999 r.

sygn. akt I SA 2226/98.
5 Wyrok NSA z dnia 26 lipca 2002 r. sygn. akt II SA 756/02; opinia Rzecznika Generalnego z dnia

2 czerwca 2005 w sprawie C-525/03 Komisja przeciwko Republice W∏och, pkt. 64.



mo˝e w okreÊlonym terminie zg∏osiç zastrze˝enia lub odmówiç wydania pozwolenia
nie stanowi okolicznoÊci, której nie da∏o si´ przewidzieç6. Podobnie rzecz si´ ma jeÊli
chodzi o koniecznoÊç dochowania okreÊlonych terminów. Fakt, ˝e dany organ mo˝e
na podstawie obowiàzujàcego prawa nak∏adaç pewne terminy stanowi przewidywal-
ny element procedury zatwierdzania projektu7. W∏adze publiczne zamierzajàce udzie-
liç zamówienia sà natomiast zobowiàzane do dochowania nale˝ytej starannoÊci,
w zwiàzku z czym muszà byç Êwiadome koniecznoÊci dope∏nienia wszelkich obowiàz-
ków zwiàzanych z zamówieniem i wynikajàcych z prawa krajowego, takich jak ko-
niecznoÊç dochowania terminów czy uzyskania zatwierdzenia projektu. Zamawiajàcy
musi zatem braç pod uwag´ ewentualny negatywny rezultat takich post´powaƒ lub
braku wype∏nienia zobowiàzaƒ i nie mo˝e w toku post´powania powo∏ywaç si´ na
dzia∏ania lub zaniechania innego organu w celu uzasadnienia naruszenia prawa
wspólnotowego8. Zamawiajàcy chcàc zrezygnowaç z obowiàzku publikacji og∏osze-
nia nie mo˝e wi´c powo∏ywaç si´ na przyk∏ad na brak decyzji lub decyzj´ negatywnà
czy te˝ brak aktów prawnych, do wydania których zobowiàzany by∏ inny organ na
mocy prawa krajowego. 

Podobnie skorzystanie przez wykonawc´ z przewidzianych prawem Êrodków odwo∏aw-
czych nie jest powodem do odstàpienia od udzielenia zamówienia w trybie zapewniajà-
cym warunki konkurencyjne.9
Innymi s∏owy wewn´trzne uregulowania czy te˝ dzia∏ania lub zaniechania organów paƒ-
stwa cz∏onkowskiego nie stanowià uzasadnienia dla naruszenia prawa wspólnotowego, 
— wystàpienia pilnej potrzeby – pilnoÊç udzielenia zamówienia musi byç konsekwencjà

zaistnienia okolicznoÊci, których wczeÊniej nie da∏o si´ przewidzieç. Na ogó∏ podykto-
wana jest koniecznoÊcià unikni´cia negatywnych konsekwencji, które spowodowane
by∏yby nie podj´ciem w okreÊlonym czasie stosownych dzia∏aƒ. W tym przypadku
nale˝y jednak przestrzegaç zasady proporcjonalnoÊci, a zatem zamówienie w trybie
negocjacji bez og∏oszenia powinno byç udzielone jedynie w zakresie koniecznym do
ograniczenia lub zapobie˝enia skutkom nieprzewidzianego zdarzenia. Ponadto wystà-
pienie negatywnych konsekwencji musi byç nie tylko mo˝liwe ale te˝ bardzo prawdo-
podobne. Przes∏ankà zastosowania trybu negocjacji bez og∏oszenia nie b´dzie zatem
koniecznoÊç zbudowania okreÊlonych instalacji, które mia∏yby zabezpieczaç np. przed
ewentualnà powodzià czy innym zagro˝eniem, jeÊli wiadomo, ˝e tego typu zjawiska
nie nale˝à do cz´stych w zwiàzku z czym ryzyko ich wystàpienia nie jest realne. Takà
przes∏ankà nie b´dzie równie˝ zagro˝enie na∏o˝eniem przez odpowiednie w∏adze kar
finansowych, jakie mog∏yby wynikaç np. z istnieniem i funkcjonowaniem konkret-
nych instalacji po terminach wyznaczonych na ich usuni´cie przez odpowiednie w∏a-
dze10, czy te˝ wygaÊniecie Êrodków przeznaczonych na okreÊlone zadanie. Sà to na
ogó∏ sytuacje, których zamawiajàcy mo˝e si´ spodziewaç, je˝eli nie spe∏ni okreÊlo-
nych warunków. Podobnie w przypadku groêby wygaÊni´cia Êrodków zamawiajàcy
jest Êwiadomy od momentu planowania bud˝etu, na jakich warunkach Êrodki te sà
dost´pne. W zwiàzku z tym takiej sytuacji nie mo˝na uznaç za sytuacj´ powodujàcà
pilnoÊç udzielenia zamówienia.

— nie dajàce si´ przewidzieç okolicznoÊci powodujàce pilnoÊç udzielenia zamówienia
nie wynikajà z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego —

oznacza to, ˝e okolicznoÊci te nie mogà byç spowodowane dzia∏aniem lub zaniechaniem
zamawiajàcego, muszà byç konsekwencjà okolicznoÊci, które wystàpi∏y mimo, ˝e zama-
wiajàcy przygotowa∏ i prowadzi∏ post´powanie z nale˝ytà starannoÊcià.11

4

6 Orzeczenie z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-318/94 Komisja przeciwko Republice Federalnej
Niemiec, pkt. 18.

7 Orzeczenie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Republice Grecji, pkt. 43.
8 Opinia Rzecznika Generalnego dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Re-

publice Grecji, pkt. 48 i 52.
9 Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r. sygn. akt II SA 2064/01.

10 Orzeczenie z dnia 2 czerwca 2005 w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Grecji.
11 Wyrok NSA z dnia 2003 r. sygn. akt II SA 2064/01.
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— braku mo˝liwoÊci dochowania terminów przewidzianych dla przetargu nieograniczo-
nego, ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem — w tym wypadku chodzi nie tylko
o zachowanie podstawowych terminów, ale równie˝ o sytuacj´, w której niemo˝liwe jest
udzielenie zamówienia z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, tzn. umo˝liwiajà-
cej skrócenie terminów na sk∏adanie wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu lub terminów sk∏adania ofert ze wzgl´du na pilnoÊç udzielenia zamówienia12.

Zamówienie udzielane w trybie z wolnej r´ki.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy oraz odpowiednio w art. 134 ust. 6 ustawy w przypadku
zamówieƒ sektorowych dla zastosowania tego trybu wymagane jest wystàpienia co naj-
mniej jednej z ni˝ej wymienionych okolicznoÊci:
— dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane mogà byç Êwiadczone tylko przez jednego
wykonawc´: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn zwiàza-
nych z ochronà praw wy∏àcznych, wynikajàcych z odr´bnych przepisów, w przypadku
udzielenia zamówienia w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej —
podstawà zastosowania tej przes∏anki jest szczególny charakter danego zamówienia po-
wodujàcy, ˝e mo˝e ono byç zrealizowane tylko przez jednego wykonawc´, przy czym nie
jest wystarczajàce, ˝e dany wykonawca jest w stanie zrealizowaç zamówienie najlepiej
bàdê w najszerszym zakresie. Musi on byç jedynym wykonawcà, który ze wzgl´du np. na
specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do realizacji zamówienia. Pami´taç
przy tym nale˝y, ˝e w tym wypadku nale˝y braç pod uwag´ nie tylko wykonawców pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç na terenie Polski, ale równie˝ wykonawców pochodzàcych z in-
nych paƒstw cz∏onkowskich UE. Ponadto, do wykazania, ˝e zamówienie mo˝e byç wyko-
nane tylko przez jednego wykonawc´ nie wystarczy sam fakt, ˝e zamówienie ma charak-
ter z∏o˝ony tym bardziej, jeÊli jego realizacja zosta∏a przewidziana w d∏u˝szym okresie
czasu13 czy te˝ specyficzne cechy dostarczanych urzàdzeƒ i sposób ich monta˝u14.
Nie stanowi przes∏anki pozwalajàcej na skorzystanie z trybu z wolej r´ki przekonanie za-
mawiajàcego, ˝e proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze wzgl´-
du na szczególne zaufanie, doÊwiadczenie i mo˝liwoÊci organizacyjne, jest w stanie wy-
konaç zamówienie.15

Zamówienia w trybie z wolnej r´ki mo˝na udzieliç równie˝ wykonawcy, któremu odr´bne
przepisy przyznajà wy∏àczne prawo do prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci, co si∏à rzeczy
powoduje, ˝e jest on jedynym wykonawcà uprawnionym do realizacji danego zamówie-
nia ze wzgl´du na posiadane prawa autorskiego lub patenty. W tym wypadku nale˝y jed-
nak˝e wykazaç dodatkowo, ̋ e na rynku nie istniejà rozwiàzania równowa˝ne tym, obj´tym
prawem autorskim lub patentem, które odpowiada∏yby potrzebom zamawiajàcego.
W przeciwnym wypadku niemo˝liwe jest skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej r´ki,
poniewa˝ prowadzi∏oby to do nierównego traktowania wykonawców i preferencji na rzecz
rozwiàzaƒ opatentowanych. Przes∏anka dotyczàca zamówieƒ z zakresu dzia∏alnoÊci twór-
czej i artystycznej odnosi si´ natomiast do zamówieƒ, które cechuje wysoki stopieƒ zindy-
widualizowania i niepowtarzalnoÊci, co przemawia za tym, aby mo˝liwe by∏o udzielenie
go konkretnemu wykonawcy. W tym wypadku decydujà wiec szczególne cechy twórcy, je-
go pozycja, walory jego prac, a nie fakt, ˝e jest on jedynym wykonawcà zdolnym do reali-
zacji zamówienia. Chodzi tu w szczególnoÊci o sytuacje istnienia swoistego monopolu na
rynku z zakresu danej dziedziny kultury i sztuki, a wi´c gdy wykonanie okreÊlonego dzie∏a
przez innego autora nie pozwoli∏oby na osiàgni´cie zamierzonego rezultatu.16

12 Orzeczenie w sprawie C-107/92 Komisja przeciwko Republice W∏och, sprawa C-24/91 Komisja
przeciwko Królestwu Hiszpanii, C-126/03 Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Nie-
miec-394/02 Komisja przeciko Republice Grecji.

13 Sprawa C-385/02 Komisja przeciwko Republice W∏och.
14 C-394/02 Komisja przeciwko Grecji.
15  Wyrok NSA z dnia 11 wrzeÊnia 2000 sygn. akt II SA 2074/00, wyrok SN z dnia 6 lipca 2001 

sygn. akt III EN 16/01.
16 Wyrok NSA z dnia 17 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 3944/02.



Mo˝liwoÊç skorzystania z trybu z wolnej r´ki w zwiàzku z powo∏aniem si´ na istnienie
praw wy∏àcznych w dziedzinie dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej nie mo˝e prowadziç
do sytuacji, w której mo˝liwe by∏oby nabycie w tym trybie ka˝dego dzie∏a, z którym
zwiàzane sà czyjeÊ prawa autorskie. Takie dzie∏a mogà byç dost´pne na rynku i gdyby
przyjàç, ˝e mogà byç nabywane w trybie z wolnej reki mog∏oby to doprowadziç do omi-
jania wymogów ustawy Prawo zamówieƒ publicznych. Skutecznym sposobem weryfi-
kacji jest przeprowadzenie konkursu, który czyni zadoÊç zasadzie uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców.17 W przypadku zamówieƒ na dostawy produk-
tów obj´tych prawami wy∏àcznymi, aby skorzystaç z trybu niekonkurencyjnego, zama-
wiajàcy powinien wykazaç, ˝e nie istniejà produkty równowa˝ne. 
— przeprowadzono konkurs, w którym nagrodà by∏o zaproszenie do negocjacji w try-

bie zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkursowej —
przes∏anka jest podobna do przes∏anki umo˝liwiajàcej zastosowanie negocjacji bez og∏o-
szenia z tà ró˝nicà, ˝e w tym przypadku nie ma wymogu zaproszenia do negocjacji przynaj-
mniej dwóch autorów najlepszych prac konkursowych, wystarczy zaproszenie zwyci´zcy.
— ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´, niewynikajàcà z przyczyn le˝àcych po stronie za-

mawiajàcego, której nie móg∏ on przewidzieç, wymagane jest natychmiastowe wy-
konanie zamówienia, a nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla innych try-
bów udzielenia zamówienia —

nale˝y pami´taç, ˝e przes∏anka ta powinna byç odczytywana w Êwietle zapisów art. 31 dy-
rektywy 2004/18/WE oraz odpowiednio art. 40 dyrektywy 2004/17/WE. Przepisy dyrektyw
nie zawierajà rozró˝nienia na procedur´ negocjacyjna bez og∏oszenia i na wolnà r´k´.
Przes∏anki tam wskazane odnoszà si´ wi´c do obu trybów wskazanych w ustawie.
W tym przypadku zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r´ki mo˝liwe jest w razie wy-
stàpienia okolicznoÊci powodujàcych koniecznoÊç natychmiastowego udzielenia zamó-
wienia. Przyjmuje si´, ˝e natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza koniecznoÊç je-
go realizacji „szybciej ni˝ pilnie”, czyli w∏aÊciwie „z dnia na dzieƒ”. Jest to zatem przes∏an-
ka, z której mo˝na skorzystaç w sytuacjach wyjàtkowych, wymagajàcych od zamawiajàce-
go szczególnie szybkiej reakcji. Pami´taç nale˝y przy tym, ˝e wystàpienie okolicznoÊci po-
wodujàcych koniecznoÊç natychmiastowego udzielenia zamówienia musi wynikaç z przy-
czyn niezale˝nych od zamawiajàcego, okolicznoÊci tych nie mo˝na by∏o przewidzieç wcze-
Êniej, a w zaistnia∏ej sytuacji nie da si´ zachowaç terminów okreÊlonych dla innych trybów
udzielenia zamówienia, przy czym czynniki te powinny byç interpretowane w taki sposób
jak w przypadku pilnej potrzeby w negocjacjach bez og∏oszenia.
— w prowadzonych kolejno post´powaniach, z których przynajmniej jedno prowadzo-

ne by∏o w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, nie wp∏ynà∏ ˝aden
wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne
oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ze
wzgl´du na ich niezgodnoÊç z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warun-
ki zamówienia nie zosta∏y w sposób istotny zmienione — 

przes∏ank´ t´ mo˝na zastosowaç w przypadku bezskutecznoÊci uprzednio prowadzo-
nych post´powaƒ. Istotne jest, aby przynajmniej jedno z nich by∏o przeprowadzone
w jednym z trybów podstawowych. W razie, gdyby to post´powanie nie przynios∏o
rezultatu, zamawiajàcy powinien ponownie wszczàç post´powanie w trybie podsta-
wowym lub, jeÊli spe∏nione sà odpowiednie przes∏anki, skorzystaç z mo˝liwoÊci
przeprowadzenia post´powania w trybie negocjacji z og∏oszeniem, dialogu konku-
rencyjnego, negocjacji bez og∏oszenia. Dopiero, kiedy i one nie pozwolà na wy∏onie-
nie wykonawcy, zamawiajàcy mo˝e skorzystaç z trybu z wolnej r´ki. Nale˝y pami´-
taç o tym, ze pierwotne warunki zamówienia nie mogà zostaç w sposób istotny
zmienione.
Oznacza to m.in., ˝e nie mo˝na zmieniç przedmiotu zamówienia, ani jego istotnych cech,
których zmiana b´dzie mia∏a wp∏yw na kszta∏t zamówienia. Zakazane sà tak˝e istotne
zmiany dotyczàce warunków udzia∏u w post´powaniu oraz kryteriów wyboru oferty.

6

17 Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2006 r. sygn. akt II GSK 7/06.
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— udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub ro-
bót budowlanych — 

zamówienia dodatkowe mogà byç udzielone w trybie zamówienia z wolnej r´ki tylko
w przypadku, jeÊli zaistniejà ∏àcznie nast´pujàce okolicznoÊci: zamówienie dodatkowe
zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy, zamówienie dodatkowe dotyczy
us∏ug lub robót budowlanych, zamówienie dodatkowe nie jest obj´te zamówieniem
podstawowym, zamówienie dodatkowe nie przekracza ∏àcznie 20% wartoÊci realizowa-
nego zamówienia podstawowego, jest niezb´dne do prawid∏owego wykonania zamó-
wienia podstawowego, jego wykonanie sta∏o si´ konieczne na skutek sytuacji niemo˝li-
wej wczeÊniej do przewidzenia, oraz co najmniej jeden z poni˝szych warunków:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymaga∏oby poniesienia niewspó∏miernie wysokich
kosztów, 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale˝nione od wykonania zamówienia
dodatkowego.

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi wiec byç ÊciÊle powiàzane z prawid∏owym
wykonaniem zamówienia podstawowego, tzn. takim wykonaniem tego zamówienia,
aby spe∏nia∏o ono podstawowe wymagania funkcjonalne, zgodne z potrzebami zama-
wiajàcego. KoniecznoÊç ich udzielenia musi wynikaç z sytuacji niemo˝liwej do przewi-
dzenia, czyli takiej, której nie mo˝na by∏o stwierdziç na etapie przygotowania specyfika-
cji zamówienia przy dochowaniu nale˝ytej starannoÊci przez zamawiajàcego. Zamówie-
nie dodatkowe b´dzie wyst´powa∏o zawsze wtedy, kiedy bez jego wykonania niemo˝li-
wym b´dzie zrealizowanie zamówienia podstawowego. Sytuacja ta nie powinna byç
wynikiem zaniedbaƒ lub niestarannoÊci zamawiajàcego.
Nie b´dzie zamówieniem dodatkowym zamówienie, którego nale˝y udzieliç w wyniku
êle przeprowadzonego przez zamawiajàcego procesu inwestycyjnego.18

— udzielenie zamówienia uzupe∏niajàcego dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub
robót budowlanych — 

zamówienie takie mo˝e zostaç udzielone w trybie z wolnej r´ki w okresie 3 lat od udzie-
lenia zamówienia podstawowego. Za moment udzielenia zamówienia podstawowego
nale˝y uznaç moment podpisania umowy z wybranym wykonawcà a nie zakoƒczenia re-
alizacji zamówienia podstawowego19. Zamówienie musi byç udzielone dotychczasowe-
mu wykonawcy, nie przekraczaç 20% wartoÊci zamówienia podstawowego i polegaç na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Ponadto, zamówienie podstawowe po-
winno zostaç udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego
(w przypadku zamówieƒ sektorowych równie˝ w trybie negocjacji z og∏oszeniem),
a w og∏oszeniu o zamówieniu powinno byç przewidziane udzielenie zamówienia uzupe∏-
niajàcego. Zamówienie uzupe∏niajàce powinno dotyczyç przedmiotu zamówienia okre-
Êlonego w siwz dla podstawowego zamówienia. Z tej przes∏anki mo˝na zatem skorzy-
staç na przyk∏ad w sytuacji, kiedy zamawiajàcy ju˝ na etapie przygotowania post´powa-
nia wie, ze kolejny etap prac, polegajàcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zada-
nia, b´dzie chcia∏ powierzyç temu samemu wykonawcy.
— udzielenie dotychczasowemu dostawcy zamówienia uzupe∏niajàcego na dostawy — 
mo˝liwe jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, musi zostaç udzie-
lone dotychczasowemu wykonawcy, wartoÊç zamówienia uzupe∏niajàcego nie mo˝e prze-
kraczaç 20% wartoÊci zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupe∏niajàce powinno
polegaç na rozszerzeniu dostawy i mo˝na go udzieliç dotychczasowemu wykonawcy je˝e-
li: zmiana wykonawcy powodowa∏aby koniecznoÊç nabycia rzeczy o innych parametrach
technicznych, co powodowa∏oby niekompatybilnoÊç technicznà lub nieproporcjonalnie
du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytkowaniu i dozorze. Warunkiem, który powinien byç spe∏-
niony ∏àcznie z poprzednimi jest udzielenie zamówienia podstawowego w jednym z try-
bów podstawowych. Zamawiajàcy powinien takie zamówienie przewidzieç w specyfikacji

18 Wyrok NSA z dnia 22 marca 2000 r. sygn. akt II SA 2169/99.
19 C-385/02 Komisja przeciwko Republice W∏oskiej.



istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego, a zamówienie uzupe∏-
niajàce powinno dotyczyç przedmiotu okreÊlonego w tej specyfikacji.
— je˝eli mo˝liwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególne korzystnych

warunkach w zwiàzku z likwidacjà dzia∏alnoÊci innego podmiotu, post´powaniem
egzekucyjnym lub upad∏oÊciowym 

— zamawiajàcy sektorowy ma dodatkowo mo˝liwoÊç udzielenia zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej r´ki w przypadku, kiedy w zwiàzku z trwajàcymi przez bardzo
krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznoÊciami mo˝liwe jest udzielenie zamó-
wienia po cenie znaczàco ni˝szej od cen rynkowych – celem tej przes∏anki jest umo˝-
liwienie zamawiajàcemu skorzystania z wyjàtkowo korzystnych okolicznoÊci, dost´p-
nych zazwyczaj w krótkim okresie, umo˝liwiajàcych nabycie okreÊlonych produktów
po cenach ni˝szych ni˝ rynkowe. OkolicznoÊci te powodujà, ˝e niecelowe by by∏o
wszczynanie procedury udzielenia zamówienia ze wzgl´du na okres czasu potrzebny
na przeprowadzenie post´powania niepozwalajàcy na skorzystanie z wyjàtkowo ko-
rzystnych warunków oraz mo˝liwoÊç uzyskania ceny korzystniejszej ni˝ gdyby prze-
prowadzona zosta∏a taka procedura.

— zamówienie na dostawy jest dokonywane na gie∏dzie towarowej
— zamówienie jest udzielane przez placówk´ zagranicznà —
mo˝liwoÊç ta dotyczy wy∏àcznie post´powaƒ prowadzonych przez polskie placówki za-
graniczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej. Nale˝y za-
znaczyç, ˝e dotyczy to jedynie post´powaƒ, których wartoÊç zamówienia jest mniejsza
od kwot wskazanych w Rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. 

Dialog konkurencyjny.

Zgodnie z art. 60a ustawy dialog konkurencyjny mo˝e zostaç zastosowany, kiedy zama-
wiajàcy ze wzgl´du na szczególna z∏o˝onoÊç zamówienia nie mo˝e przeprowadziç po-
st´powania w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego poniewa˝: 
— nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç Êrodków/rozwiàzaƒ technicznych, umo˝liwiajà-

cych udzielenie zamówienia zgodnego z potrzebami zamawiajàcego lub;
— nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç struktury finansowo-prawnej projektu.
Ponadto w przypadku takiego zamówienia cena nie mo˝e byç jedynym kryterium wybo-
ru najkorzystniejszej oferty.
Przyjmuje si´, ˝e o zamówieniu szczególnie z∏o˝onym pod wzgl´dem technicznym mo-
˝emy mówiç w sytuacji, kiedy zamawiajàcy nie jest w stanie opisaç, czy to za pomocà
specyfikacji technicznych czy te˝ poprzez wymagania funkcjonalne, przedmiotu zamó-
wienia lub te˝ w sytuacji, kiedy zamawiajàcy nie jest w stanie okreÊliç które z dost´p-
nych rozwiàzaƒ technicznych b´dzie najbardziej odpowiada∏o potrzebom zwiàzanym
z realizacjà zamówienia. Natomiast, jeÊli chodzi o zamówienia szczególnie z∏o˝one pod
wzgl´dem struktury prawno-finansowej z takimi przypadkami najcz´Êciej b´dziemy
mieç do czynienia w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Chodzi tu np. o sytuacje, w których zamawiajàcy nie jest w stanie przewidzieç czy
wykonawcy b´dà sk∏onni zaakceptowaç ryzyko zwiàzane z faktem, ˝e trudno jest na po-
czàtkowym etapie post´powania przesàdziç czy zamówienie przybierze ostatecznie for-
m´ koncesji czy te˝ zamówienia tradycyjnego. 
Z formy dialogu konkurencyjnego b´dziemy zatem mogli skorzystaç g∏ównie podczas
wdra˝ania istotnych, zintegrowanych projektów w zakresie infrastruktury transporto-
wej, du˝ych sieci komputerowych lub projektów obejmujàcych z∏o˝one procesy finan-
sowania o skomplikowanej strukturze, których postaci finansowej i/lub prawnej nie
mo˝na z góry zdefiniowaç.




