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Szanowni Paƒstwo,
Od ponad pó∏ roku obowiàzuje uchwalone przez Sejm w styczniu 2004 r. Prawo zamówieƒ
publicznych. To dobre, przyjazne prawo i zapewne dlatego równie dobrze zosta∏o przyj´te za-
równo przez zamawiajàcych, jak i przez wykonawców. Powsta∏o w wyniku pracy wielu ludzi
– pracowników Urz´du Zamówieƒ Publicznych, ekspertów, przedstawicieli najwa˝niejszych
Êrodowisk uczestniczàcych w systemie zamówieƒ publicznych. Tak jak nigdy przedtem projekt
nowych przepisów dotyczàcych zamówieƒ publicznych powstawa∏ przy otwartej kurtynie, by∏
dyskutowany, konsultowany i uzgadniany podczas kilkudziesi´ciu spotkaƒ, w których uczest-
niczy∏y setki osób. Bardzo dobrze przebiega∏y te˝ prace parlamentarne. Przewodniczàcy sej-
mowej Komisji Gospodarki przemawiajàc podczas plenarnego posiedzenia Sejmu stwierdzi∏,
˝e zamkni´cie prac nad ustawà w krótkim czasie by∏o mo˝liwe wy∏àcznie dzi´ki zgodnemu,
konstruktywnemu wspó∏dzia∏aniu pos∏ów ze wszystkich klubów, „od lewa, po prawo”. Tak,
jak wszystkie poprzednie regulacje dotyczàce tej materii, Prawo zamówieƒ publicznych
uchwalone zosta∏o ponad podzia∏ami politycznymi, zdecydowanà wi´kszoÊcià g∏osów. 

Pierwsze doÊwiadczenia zwiàzane z funkcjonowaniem nowych przepisów sà obiecujàce.
Wyraêne efekty przynios∏o zwi´kszenie zakresu decentralizacji systemu zamówieƒ publicz-
nych; wzros∏a samodzielnoÊç decyzyjna zamawiajàcych, ograniczona zosta∏a biurokracja.
O kilkadziesiàt procent zmniejszy∏a si´ liczba wniosków kierowanych do Prezesa Urz´du
i o tyle˝ samo zmniejszy∏a si´ liczba wydawanych przez niego decyzji administracyjnych. No-
we instytucje kontrolne – obserwator oraz kontrola ex ante pozwoli∏y w por´ zapobiec nieko-
rzystnym skutkom uchybieƒ i naruszeƒ prawa podczas kilkudziesi´ciu post´powaƒ. G∏´bokà
reform´ przeszed∏ system rozstrzygania sporów, odnowiona zosta∏a lista arbitrów rozpatru-
jàcych odwo∏ania, Rada Zamówieƒ Publicznych okreÊli∏a obowiàzujàce ich zasady etyki.

Sà to dobre i obiecujàce zapowiedzi, stanowià jednak˝e dopiero poczàtek drogi. Jakie b´-
dà pe∏ne efekty stosowania przepisów Prawa zamówieƒ publicznych przekonamy si´ zapew-
ne dopiero za kilka lat. Na dzisiaj natomiast sprawà niezwykle wa˝nà jest, aby od poczàtku
by∏o ono w pe∏ni rozumiane i jak najlepiej stosowane. Istotne jest przy tym, aby rozumienie
i stosowanie zapisanych w nim norm by∏o jednolite i jednoznaczne, bez prób wyinterpreto-
wywania dogodnych dla siebie rozwiàzaƒ. W przesz∏oÊci, przy stosowaniu przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, zbyt cz´sto zdarza∏y si´ takie sytuacje. ˚adnego prawa nie
wolno traktowaç instrumentalnie, jednak˝e w odniesieniu do przepisów dotyczàcych zamó-
wieƒ publicznych jest to szczególnie niebezpieczne i szkodliwe. Sà to bowiem regulacje
szczególne, które w ˝adnym przypadku nie mogà byç interpretowane, a tym bardziej stoso-
wane zale˝nie od okolicznoÊci czy interesu interpretatora. 

Kierujàc si´ tymi racjami Urzàd Zamówieƒ Publicznych wyda∏ Komentarz, który dziÊ
przekazujemy w Paƒstwa r´ce. Stanowi on wynik pracy zbiorowej, na który z∏o˝y∏a si´ wie-
dza oraz doÊwiadczenia ka˝dego z Autorów jego poszczególnych cz´Êci, ale równie˝ blisko
dziesi´cioletni dorobek Urz´du w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
Uwzgl´dnia tak˝e opinie prawne wydane dotychczas przez Urzàd w odniesieniu do niektó-
rych instytucji czy przepisów Prawa zamówieƒ publicznych. 

Wydanie Komentarza do przepisów normujàcych problematyk´ zamówieƒ publicznych to
pierwsza tego rodzaju inicjatywa Urz´du. Odpowiada na ogromne zapotrzebowanie istnie-
jàce w tym zakresie oraz na liczne wnioski, kierowane do nas w tej sprawie. Mam nadziej´,
˝e spe∏ni on Paƒstwa oczekiwania, ˝e oka˝e si´ przydatny, przybli˝y nowe Prawo zamówieƒ
publicznych, u∏atwi codzienne pos∏ugiwanie si´ nim, uchroni przed b∏´dami i pomy∏kami
przy jego stosowaniu. 

Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych
Warszawa, paêdziernik 2004 r.
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Wykaz u˝ywanych skrótów

èród∏a prawa
Kc – Kodeks cywilny
Kpc – Kodeks post´powania cywilnego
Kk – Kodeks karny
Kpk – Kodeks post´powania karnego
Kp – Kodeks pracy
Kpa – Kodeks post´powania administracyjnego
Ksh – Kodeks spó∏ek handlowych
Pzp – Prawo zamówieƒ publicznych
uzp – ustawa o zamówieniach publicznych

Organy orzekajàce i kontrolne, organy administracji paƒstwowej
KBN – Komitet Badaƒ Naukowych
NIK – Najwy˝sza Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sàd Administracyjny
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
SN – Sàd Najwy˝szy
UZP – Urzàd Zamówieƒ Publicznych
WSA – Wojewódzki Sàd Administracyjny

Instytucje europejskie i mi´dzynarodowe
CEN – Europejski Komitet Standaryzacji
CENELEC – Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
ETS – Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
GPA – Porozumienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych (Government

Procurement Agreement)
OJ – Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej (Official Journal)
SDR – jednostka rozliczeniowa Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego
TWE – Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà (Traktat

Rzymski)
UE – Unia Europejska
UOPWE – Urzàd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
WE – Wspólnoty Europejskie

Inne skróty
BZP – Biuletyn Zamówieƒ Publicznych
CPC – Centralna klasyfikacja produktów (CPC Prov.) Narodów

Zjednoczonych
CPV – Wspólny S∏ownik Zamówieƒ 
EN – norma europejska
PN – polska norma
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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KOMENTARZ DO USTAWY
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, 

Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)





Dzia∏ I
Przepisy ogólne

Rozdzia∏ 1
Przedmiot regulacji

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa okreÊla zasady i tryb udzielania zamówieƒ publicznych, Êrodki ochro-
ny prawnej, kontrol´ udzielania zamówieƒ publicznych oraz organy w∏aÊciwe
w sprawach uregulowanych w ustawie.

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych zastàpi∏a obo-
wiàzujàcà od 1 stycznia 1995 r. ustaw´ z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych1. Przepisy Pzp wesz∏y w ˝ycie 2 marca 2004 r., po up∏ywie bardzo
krótkiego, bo zaledwie dwudziestojednodniowego, okresu vacatio legis. Za przy-
j´ciem nowego Prawa zamówieƒ publicznych przemawia∏y dwie zasadnicze oko-
licznoÊci. Pierwszà z nich by∏a niedoskona∏oÊç istniejàcej regulacji spowodowana
w g∏ównej mierze jej cz´stymi nowelizacjami. Drugà, równie istotnà, by∏a ko-
niecznoÊç zakoƒczenia procesu pe∏nej harmonizacji przepisów polskiego prawa
z wymogami prawa wspólnotowego. Uzp spe∏nia∏a w du˝ym stopniu wymogi
prawa europejskiego, w szczególnoÊci dotyczàce zakresu podmiotowego, dost´-
pu do informacji o udzielanych zamówieniach (publikacja og∏oszeƒ), uczciwej
konkurencji, przejrzystoÊci post´powania oraz dost´pnoÊci Êrodków odwo∏aw-
czych. JednoczeÊnie jednak istnia∏y pewne rozbie˝noÊci, m.in. w zakresie klasy-
fikacji zamówieƒ, zasad opisu i szacowania przedmiotu zamówienia, warunków
uczestnictwa w post´powaniu. Nie wdro˝ono tak˝e do polskiego systemu za-
mówieƒ publicznych cz´Êci instytucji prawnych przewidzianych w przepisach
dyrektyw, takich jak koncesje na roboty budowlane, atestacja czy koncyliacja. Od
pe∏nego dostosowania polskiego prawa w zakresie zamówieƒ publicznych do wy-
mogów dyrektyw uzale˝niony by∏ nieograniczony dost´p polskich przedsi´bior-
ców do europejskiego rynku zamówieƒ (przetargów organizowanych w krajach
Unii Europejskiej), a tak˝e mo˝liwoÊç wydatkowania przez polskie podmioty
Êrodków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci. Zgodnie
z wielokrotnie prezentowanym stanowiskiem Komisji Europejskiej wydatkowa-
nie Êrodków pochodzàcych z funduszy strukturalnych dla paƒstw cz∏onkowskich
powinno nast´powaç wy∏àcznie w oparciu o przepisy krajowe, które muszà byç
w tym zakresie w pe∏ni zgodne z prawem wspólnotowym. 

2. Pzp uwzgl´dnia nast´pujàce akty z zakresu acquis communautaire: 
– Dyrektyw´ Rady 93/37/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczàcà koordynacji

procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane2,

11

1 Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z póên. zm.
2 Dz. Urz. WE Nr L 199 z 9 sierpnia 1993 r., s. 54.



– Dyrektyw´ Rady 93/36/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczàcà koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy1,

– Dyrektyw´ Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. dotyczàcà koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi2,

– Dyrektyw´ Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z 13 paêdziernika
1993 r. zmieniajàcà dyrektyw´ 92/50/EWG, dyrektyw´ 93/36/EWG oraz dy-
rektyw´ 93/37/EWG dotyczàce koordynacji procedur udzielania zamówieƒ
publicznych odpowiednio na us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane3,

– Dyrektyw´ Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. koordynujàcà przepisy
i regulacje administracyjne dotyczàce stosowania procedur odwo∏awczych
w udzielaniu zamówieƒ publicznych4,

– Dyrektyw´ Rady 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r. koordynujàcà przepisy i re-
gulacje administracyjne dotyczàce stosowania zasad Wspólnoty w zakresie
procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach go-
spodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji5,

– Dyrektyw´ Rady 93/38/EWG z 14 czerwca 1993 r. koordynujàcà procedury
udzielania zamówieƒ w sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, trans-
portu i telekomunikacji6,

– Dyrektyw´ Parlamentu Europejskiego i Rady 98/4/WE z 16 lutego 1998 r.
zmieniajàcà dyrektyw´ 93/38/EWG koordynujàcà procedury udzielania za-
mówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energety-
ki, transportu i telekomunikacji7,

– Dyrektyw´ Komisji 2001/78/WE z 13 wrzeÊnia 2001 r. zmieniajàcà Aneks IV
do dyrektywy Rady 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/WE8,

– Rozporzàdzenie Nr 2195/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 li-
stopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (CPV)9.

3. W pracach nad Pzp zosta∏y ponadto wykorzystane niektóre rozwiàzania zawarte
w projektach nowych dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych10. Dyrekty-
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1 Dz. Urz. WE Nr L 199 z 9 sierpnia 1993 r., s. 1.
2 Dz. Urz. WE Nr L 209 z 9 lipca 1992 r., s. 1.
3 Dz. Urz. WE Nr L z 28 listopada 1997 r., s. 1.
4 Dz. Urz. WE Nr L 395 z 30 grudnia 1989 r., s. 33.
5 Dz. Urz. WE Nr L 76 z 23 marca 1992 r., s.13.
6 Dz. Urz. WE Nr L 101 z 1 kwietnia 1998 r., s. 1.
7 Dz. Urz. WE Nr L 101 z 1 kwietnia 1998 r., s. 1.
8 Dz. Urz. WE Nr L 285 z 29 paêdziernika 2001 r.
9 Dz. Urz. WE Nr L 340 z 16 grudnia 2002 r.

10 Uwzgl´dniono rozwiàzania zawarte w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czàcej koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy, us∏ugi i roboty budow-
lane (COM2000/275) oraz projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczàcej koor-
dynacji procedur udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i us∏ug pocztowych (COM2000/276).



wy te zosta∏y ostatecznie przyj´te 31 marca 2004 r. Opublikowano je w Dzien-
niku Urz´dowym Unii Europejskiej L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 (dyrektywa
„klasyczna” oznaczona jest jako dyrektywa 2004/18/EC, dyrektywa „sektoro-
wa” jako 2004/17/EC). Dyrektywy te stanowià trzecià ju˝ generacj´ przepisów
prawa wspólnotowego regulujàcych problematyk´ zamówieƒ publicznych.1 Ce-
lem ich przyj´cia by∏o uproszczenie dotychczas obowiàzujàcych regulacji, ich
„modernizacja”, czyli dostosowanie do wspó∏czesnych potrzeb administracji,
wprowadzenie regulacji umo˝liwiajàcych ∏atwiejsze stosowanie zamówieƒ elek-
tronicznych oraz uwzgl´dnienie w zamówieniach publicznych aspektów spo-
∏ecznych i ekologicznych. Nowe dyrektywy powinny zostaç implementowane
do przepisów prawa krajowego nie póêniej ni˝ do 31 stycznia 2006 r., co ozna-
cza, ˝e najpóêniej do tej daty niezb´dne zmiany b´dà musia∏y zostaç wprowa-
dzone tak˝e do przepisów Pzp2. 

4. Nadanie nowej ustawie rangi „Prawa” podkreÊla jej znaczenie w systemie prze-
pisów prawa polskiego oraz kompleksowy charakter zawartych w niej regulacji3.
Tworzàc nowà ustaw´ zak∏adano ca∏oÊciowe uregulowanie problematyki zamó-
wieƒ publicznych w jednym akcie prawnym. Konsekwencjà przyj´cia takich za-
∏o˝eƒ by∏o przeniesienie do Pzp przepisów zawartych w kilku aktach wykonaw-
czych do ustawy o zamówieniach publicznych, w tym mi´dzy innymi:
– rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie prowa-

dzenia post´powaƒ o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych4,
– rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 lip-

ca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy o zamó-
wienie publiczne5,

– rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie
konkursu na twórcze prace projektowe6,

– cz´Êci rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu
odwo∏aƒ w sprawach o udzielanie zamówieƒ publicznych7,

13

1 Pierwszà generacj´ stanowi∏y dyrektywy 71/304, 71/305 oraz 77/62, przyj´te w latach 70. ubieg∏ego
stulecia. Kolejny etap rozwoju wspólnotowych regulacji dotyczàcych zamówieƒ publicznych stano-
wi∏y dyrektywy 92/50, 93/36, 93/37 oraz 93/38, przyj´te w latach 90. ubieg∏ego stulecia.

2 Szerzej na temat nowych dyrektyw porównaj D. Piasta „Nowe dyrektywy dotyczàce zamówieƒ pu-
blicznych”, w Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 2 z 2004 r., s. 20 i nast.

3 Ranga „Prawa” zastrze˝ona jest zasadniczo dla aktów regulujàcych w sposób kompleksowy okreÊlo-
nà dziedzin´ – np. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, regulujàce kwestie zwià-
zane z politykà energetycznà paƒstwa i dzia∏alnoÊcià w sektorze energetycznym, ustawa z dnia 21
lipca 2001 r. – Prawo telekomunikacyjne, regulujàca kwestie zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug tele-
komunikacyjnych, ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, regulujàca w sposób
kompleksowy kwestie zwiàzane z produkcjà, obrotem, reklamà itp. produktów leczniczych.

4 Dz. U. Nr 55, poz. 475.
5 Dz. U. Nr 115, poz. 1002.
6 Dz. U. Nr 188, poz. 1574.
7 Dz. U. Nr 85, poz. 772.



– cz´Êci rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad powo∏ywania cz∏onków komisji przetargowej oraz try-
bu jej pracy1.

5. W Pzp zawarte sà normy o ró˝nym charakterze. Najwi´kszà grup´ stanowià prze-
pisy o charakterze materialnoprawnym, które odnoszà si´ do wszystkich spraw
zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ (przygotowanie i przeprowadzenie post´-
powania). Przepisy odnoszàce si´ do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych na-
le˝y zaliczyç do norm ustrojowych. Z kolei przepisy dotyczàce protestów i odwo-
∏aƒ majà charakter norm proceduralnych. Do spraw uregulowanych w Pzp majà
zastosowanie tak˝e przepisy innych ustaw. I tak, do czynnoÊci podejmowanych
przez zamawiajàcego i wykonawców w post´powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego. Przepisy Kc majà tak˝e za-
stosowanie do umów w sprawach zamówieƒ. W tym zakresie Pzp ma charakter
lex specialis w stosunku do przepisów tego kodeksu. JednoczeÊnie, w Kc zawar-
te sà przepisy dotyczàce aukcji oraz przetargów (art. 701 do 705) oraz negocjacji
(art. 72 i 721), które b´dà mia∏y zastosowanie do wszystkich post´powaƒ przetar-
gowych i negocjacyjnych organizowanych w przypadkach, w których przepisy
Pzp nie znajdujà zastosowania (np. do procedury o udzielenie zamówienia na
us∏ugi organizowanej przez zamawiajàcego sektorowego, w której wartoÊç zamó-
wienia nie przekracza równowartoÊci 400 000 euro). Przepisy ustawy z dnia 17 li-
stopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego znajdujà zastosowanie do po-
st´powania odwo∏awczego (przepisy o sàdzie polubownym) oraz w przypadku
post´powaƒ toczàcych si´ w wyniku wniesienia skargi na orzeczenie zespo∏u ar-
bitrów (przepisy dotyczàce apelacji). Do post´powania przed Prezesem Urz´du
b´dà z kolei mia∏y zastosowanie, choç Pzp nie stanowi tego wprost, przepisy Ko-
deks post´powania administracyjnego. Przepisy Kpa b´dà tak˝e mia∏y zastoso-
wanie do nak∏adania kar pieni´˝nych za naruszenie przepisów Pzp.

6. Poniewa˝ wejÊcie w ˝ycie przepisów ustawy zbiega si´ z przystàpieniem Polski
do Unii Europejskiej, nale˝y zastanowiç si´ nad wzajemnà relacjà jej przepisów
i przepisów prawa wspólnotowego, przede wszystkim postanowieƒ zawartych
w Dyrektywach. Podstaw´ do wydawania Dyrektyw stanowi art. 249 Traktatu2,
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1 Dz. U. Nr 82 poz. 743.
2 Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà przyj´ty w Rzymie 25 marca 1957 r., 

Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, a tak˝e: Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Energii
Atomowej, przyj´ty w Rzymie 25 marca 1957 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/3, Traktat ustana-
wiajàcy Europejskà Wspólnot´ W´gla i Stali, przyj´ty 18 kwietnia 1951 r. (EWWiS), (wygas∏ 23 lip-
ca 2002 r.). Zmieniane nast´pnie wielokrotnie, w szczególnoÊci poprzez: Jednolity Akt Europejski
(Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/5), Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/30),
Traktat z Amsterdamu, zmieniajàcy Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiajàce Wspólnoty
Europejskie i niektóre zwiàzane z nimi akty (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/31), Traktat z Nicei,
zmieniajàcy Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiajàce Wspólnoty Europejskie i niektóre
zwiàzane z nimi akty (Dz. U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/32). Numeracja artyku∏ów jaka jest obecnie u˝y-
wana pochodzi ze stanowiàcej za∏àcznik do traktatu nicejskiego jednolitej wersji Traktatu Ustana-
wiajàcego Wspólnot´ Europejskà.



zgodnie z którym: „Dyrektywa wià˝e ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie, do którego
jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma byç osiàgni´ty, pozostawia
jednak organom krajowym swobod´ wyboru formy i Êrodków.” Na postawie po-
wy˝szego przepisu przyjmuje si´, ˝e dyrektywy wymagajà wprowadzenia do
prawa krajowego. Z orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
wynika jednoczeÊnie, ˝e niektóre postanowienia dyrektyw mogà mieç skutek
bezpoÊredni (tzw. „direct effect”). Warunkiem jest ich wyraêne i bezwarunkowe
sformu∏owanie, tak, aby postanowienia te mog∏y byç stosowane niezale˝nie od
przepisów krajowych. Przepisy takie wywo∏ujà skutki dla podmiotów prawa tak-
˝e w sytuacji, w której przepis dyrektywy nie zosta∏ inkorporowany do przepi-
sów prawa krajowego w wyznaczonym terminie lub gdy uczyniono to w sposób
niew∏aÊciwy. W takim przypadku mo˝na powo∏ywaç si´ bezpoÊrednio na prze-
pisy dyrektyw dochodzàc swoich praw w toku procedury sàdowej. JednoczeÊnie
wszystkie organy administracji publicznej i samorzàdowej zobowiàzane sà do
respektowania bezpoÊrednio obowiàzujàcych przepisów dyrektyw, niezale˝nie
od postanowieƒ prawa krajowego w tym zakresie. Wypowiadajàc si´ na temat
skutku bezpoÊredniego dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych ETS
stwierdzi∏, ˝e skutek taki wywierajà m.in. postanowienia dotyczàce: 
– zakresu podmiotowego i przedmiotowego dyrektyw oraz procedur,
– wyboru procedury, 
– kryteriów wyboru oferty, 
– kryteriów kwalifikacji wykonawców1.

7. Poza przepisami Dyrektyw, bezpoÊrednie zastosowanie do procedur udzielenia
zamówienia majà ogólne postanowienia Traktatu2. Co wi´cej, b´dà one mia∏y
zastosowanie tak˝e do tych procedur, które (np. z uwagi na podprogowà wartoÊç
zamówienia), choç uregulowane w Pzp, nie majà oparcia w przepisach Dyrek-
tyw oraz tych procedur, które z ró˝nych wzgl´dów nie b´dà podlegaç przepisom
Pzp. Najwa˝niejsze z postanowieƒ Traktatu to: art. 6 (zakaz dyskryminacji ze
wzgl´du na narodowoÊç), art. 23–31 (stanowiàce zasad´ swobodnego przep∏ywu
towarów), art. 43–48 (stanowiàce swobod´ przedsi´biorczoÊci), art. 49–55 (sta-
nowiàce swobod´ przep∏ywu us∏ug), art. 82 (zakaz nadu˝ywania pozycji domi-
nujàcej na rynku), art. 86 (odnoszàcy si´ do przedsi´biorstw publicznych oraz
przedsi´biorstw, którym paƒstwo przyznaje szczególne i wy∏àczne prawa) oraz
art. 87 (dotyczàcy pomocy publicznej dla przedsi´biorców).3 Przyk∏adowo,
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1 Por. na ten temat publikacj´ Urz´du Zamówieƒ Publicznych „Zamówienia publiczne w Unii Euro-
pejskiej”, Warszawa 2001, s. 17.

2 Por. np. punkt 2 Preambu∏y do nowej dyrektywy klasycznej, w którym wyraênie stwierdzono: „Za-
wieranie umów w imieniu Paƒstwa, w∏adz regionalnych i lokalnych oraz innych podmiotów prawa
publicznego, podlega podstawowym zasadom Traktatu, w tym w szczególnoÊci zasadzie swobody
przep∏ywu towarów, zasadzie swobody przedsi´biorczoÊci oraz swobodzie Êwiadczenia us∏ug oraz
zasadom, które mo˝na z nich wywieÊç, w tym zasadzie równego traktowania, zasadzie niedyskrymi-
nacji, zasadzie wzajemnego uznania, zasadzie proporcjonalnoÊci oraz zasadzie przejrzystoÊci”.

3 Szerzej na ten temat zob. m.in. A. So∏tysiƒska „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, Zaka-
mycze 2004, s. 145 i nast. oraz publikacja Urz´du Zamówieƒ Publicznych pod tym samym tytu∏em,
s. 9–10. 



w orzeczeniach w sprawach Dundalk (C-45/87) oraz Storebaelt (C-243/89)
Trybuna∏ zakwestionowa∏ zgodnoÊç z przepisami Traktatu zawartych w zapro-
szeniach do sk∏adania ofert klauzul, który w ró˝ny sposób preferowa∏y produkty
pochodzàce z okreÊlonego paƒstwa cz∏onkowskiego (np. poprzez wprowadze-
nie wymogu zgodnoÊci z irlandzkà normà (Dundalk) albo poprzez wprowa-
dzenie wymogu korzystania w najwi´kszym mo˝liwym stopniu z duƒskich
surowców, dóbr i materia∏ów (Storebaelt). Odr´bnà kwestià jest to, w odnie-
sieniu do jakich podmiotów mo˝liwe jest powo∏ywanie si´ bezpoÊrednio na
postanowienia traktatu. W doktrynie przyjmuje si´ zasadniczo, ˝e dotyczy to
dzia∏aƒ wszystkich podmiotów zaliczonych do „zamawiajàcych” na gruncie
Dyrektyw klasycznych. Wydaje si´, ˝e tak˝e niektóre podmioty obj´te zakresem
zastosowania Dyrektywy sektorowej (organy w∏adzy publicznej oraz przedsi´-
biorstwa publiczne) mogà byç bezpoÊrednimi adresatami norm zawartych
w Traktacie1.

8. Wspólnota Europejska (w∏àczajàc wszystkie jej paƒstwa cz∏onkowskie) jest stro-
nà mi´dzynarodowej umowy dotyczàcej zamówieƒ publicznych tzw. Porozu-
mienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych (ang. Government Procurement
Agreement, skrót – GPA). Przepisy GPA oparte sà na zasadzie równego i niedy-
skryminacyjnego traktowania dostawców i wykonawców z poszczególnych
paƒstw – stron umowy. Przepisy Porozumienia dotyczà jednoczeÊnie jedynie
zamówieƒ o wartoÊciach przekraczajàcych progi wyra˝one w jednostce rozlicze-
niowej Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego – SDR2 (130 000 SDR,
200 000 SDR lub 5 000 000 SDR – progi te odpowiadajà co do zasady progom
przyj´tym w dyrektywach). Od 1 maja 2004 r., w zwiàzku z akcesjà do Unii
Europejskiej zamówienia publiczne udzielane w Polsce zosta∏y obj´te zakresem
postanowieƒ GPA. Poniewa˝ jednak w UE postanowienia GPA zosta∏y wdro˝o-
ne do porzàdku prawnego poprzez postanowienia Dyrektyw, obj´cie krajowych
procedur wymogami GPA nie b´dzie mia∏o wi´kszych praktycznych kon-
sekwencji3. Dodatkowym wià˝àcym si´ z tym wymogiem jest jedynie wskaza-
nie w og∏oszeniu czy zamówienie jest obj´te GPA4. To, czy dane zamówienie
b´dzie obj´te porozumieniem zale˝ne b´dzie od jego wartoÊci oraz od osoby
zamawiajàcego5.
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1 Szerzej na ten temat pisze A. So∏tysiƒska w „Zamówienia publiczne...”, s. 11 i nast.
2 Ang. special drawing rights.
3 Por. tak˝e punkt 7 Preambu∏y do nowej dyrektywy sektorowej oraz art. 5 tej dyrektywy.
4 Dotyczy to zarówno wst´pnych i okresowych og∏oszeƒ informacyjnych, jak i og∏oszeƒ o konkretnym

zamówieniu (por. wzory og∏oszeƒ stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ
Publicznych i Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich). 

5 Szczegó∏owe informacje na ten temat podaje D. Piasta w „Informacji na temat postanowieƒ Poro-
zumienia w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA) Âwiatowej Organizacji Handlu”, Informator UZP
nr 4/2004.



Art. 2. [Definicje]

Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) cenie – nale˝y przez to rozumieç cen´ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) dostawach – nale˝y przez to rozumieç nabywanie rzeczy, praw oraz
innych dóbr, w szczególnoÊci na podstawie umowy sprzeda˝y, dostawy,
najmu, dzier˝awy oraz leasingu; 

3) kierowniku zamawiajàcego – nale˝y przez to rozumieç osob´ lub organ,
który – zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, statutem lub umowà – jest
uprawniony do zarzàdzania zamawiajàcym, z wy∏àczeniem pe∏nomoc-
ników ustanowionych przez zamawiajàcego;

4) koncesji na roboty budowlane – nale˝y przez to rozumieç zamówienia
publiczne na roboty budowlane, z tym ˝e wynagrodzeniem za ich wyko-
nanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo
wraz z zap∏atà;

5) najkorzystniejszej ofercie – nale˝y przez to rozumieç ofert´, która przed-
stawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do
przedmiotu zamówienia publicznego albo ofert´ z najni˝szà cenà, a w przy-
padku zamówieƒ publicznych w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub nauko-
wej, których przedmiotu nie mo˝na z góry opisaç w sposób jednoznaczny
i wyczerpujàcy – ofert´, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia publicznego;

6) ofercie cz´Êciowej – nale˝y przez to rozumieç ofert´ przewidujàcà, zgod-
nie z treÊcià specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie
cz´Êci zamówienia publicznego;

7) ofercie wariantowej – nale˝y przez to rozumieç ofert´ przewidujàcà,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, odmienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wyko-
nania zamówienia publicznego;

8) robotach budowlanych – nale˝y przez to rozumieç wykonanie albo za-
projektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016), a tak˝e wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez osob´ trzecià, zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego;

9) Êrodkach publicznych – nale˝y przez to rozumieç Êrodki publiczne w ro-
zumieniu przepisów o finansach publicznych;

10) us∏ugach – nale˝y przez to rozumieç wszelkie Êwiadczenia, których
przedmiotem nie sà roboty budowlane lub dostawy;

11) wykonawcy – nale˝y przez to rozumieç osob´ fizycznà, osob´ prawnà
albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która
ubiega si´ o udzielenie zamówienia publicznego, z∏o˝y∏a ofert´ lub zawar-
∏a umow´ w sprawie zamówienia publicznego;
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12) zamawiajàcym – nale˝y przez to rozumieç osob´ fizycznà, osob´ prawnà
albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej obo-
wiàzanà do stosowania ustawy;

13) zamówieniach publicznych – nale˝y przez to rozumieç umowy odp∏atne
zawierane mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, których przedmiotem
sà us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane.

1. Art. 2 ustawy tworzy tzw. „s∏owniczek wyra˝eƒ ustawowych”. Zawarte sà w nim
definicje legalne najwa˝niejszych poj´ç wyst´pujàcych w przepisach Pzp. Tym
samym artyku∏ ten jest jednym z kluczowych narz´dzi umo˝liwiajàcych prawi-
d∏owà wyk∏adni´ ca∏oÊci przepisów ustawy. Definicje zawarte w „s∏owniczku”
dzielà si´ na dwie podstawowe kategorie. W cz´Êci przypadków ustawodawca
wprowadzi∏ definicje, które pewnym terminom nadajà autonomiczne znaczenie,
odr´bne od znaczenia nadanego im w przepisach innych ustaw, czy te˝ znacze-
nia wynikajàcego z praktyki gospodarczej (np. „dostawy”, „us∏ugi”). W innych
przypadkach uznano, ˝e niecelowe jest normatywne ustalanie nowych znaczeƒ
na potrzeby zamówieƒ publicznych (np. „cena”, „Êrodki publiczne”), bowiem sà
one wystarczajàco unormowane w innych aktach prawnych, do których ustawa
odsy∏a expressis verbis. Cz´Êç definicji, których charakter uzasadnia∏by ich
umieszczenie w s∏owniczku zosta∏a zawarta w dalszych przepisach Pzp. Rozwià-
zanie takie zosta∏o przyj´te poniewa˝ tak definiowane terminy majà zastosowa-
nie ograniczone do wybranych jednostek redakcyjnych ustawy (por. np. art. 99,
w którym zosta∏a zawarta definicja „konkursu” czy te˝ art. 124 ust. 2, w którym
zawarta zosta∏a definicja „umowy ramowej”)1.

2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach2 cenà jest wartoÊç wyra˝ona w jed-
nostkach pieni´˝nych, którà kupujàcy jest obowiàzany zap∏aciç przedsi´biorcy
za towar lub us∏ug´. W tak rozumianej cenie uwzgl´dnia si´ podatek od towarów
i us∏ug oraz podatek akcyzowy, je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów sprze-
da˝ towaru (us∏ugi) podlega obcià˝eniu podatkiem od towarów i us∏ug oraz po-
datkiem akcyzowym. Wspomniana ustawa definiuje tak˝e poj´cie ceny jednost-
kowej, pod którym rozumie si´ cen´ ustalonà za jednostk´ okreÊlonego towaru
(us∏ugi), którego iloÊç lub liczba jest wyra˝ona w jednostkach miar, w rozumie-
niu przepisów o miarach. Z przepisu tego wynika w zwiàzku z tym, ˝e co do za-
sady pod poj´ciem „ceny” nale˝y na gruncie przepisów Pzp rozumieç tzw. cen´
brutto (a wi´c z naliczonym podatkiem VAT). Oznacza to, ˝e takà cen´ zama-
wiajàcy powinien przyjàç na potrzeby oceny i porównania ofert. 
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1 Innego rodzaju definicje zawarte sà w poszczególnych przepisach ustawy – np. art. 5 ust. 1 zawiera
definicj´ terminu „Prezes Urz´du”, pod którym to poj´ciem rozumie si´ Prezesa Urz´du Zamówieƒ
Publicznych. Poniewa˝ jednak w tych przypadkach definicje wprowadzone sà jedynie dla uproszcze-
nia tekstu ustawy a nie w celu nadania pewnym terminom okreÊlonych znaczeƒ, definicji tych nie
zawarto w s∏owniczku.

2 Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z poên. zm.



3. Dokonujàc interpretacji definicji „ceny” zawartej w przepisach Pzp nale˝y pa-
mi´taç, ˝e poj´cia wyst´pujàce w ustawie o cenach nie sà to˝same z poj´ciami
wyst´pujàcymi na gruncie przepisów Prawa zamówieƒ publicznych. Dotyczy to
przesàdzenia w ustawie o cenach, i˝ cena jest wartoÊcià, „którà kupujàcy jest zo-
bowiàzany zap∏aciç za towar lub us∏ug´”. Sformu∏owanie to nie oznacza, i˝ de-
finicja ta mo˝e mieç zastosowanie jedynie do wybranych rodzajów dostaw (do-
staw towarów) lub us∏ug. Jest wr´cz przeciwnie, definicja „ceny” znajduje zasto-
sowanie do wszelkich rodzajów dostaw, us∏ug i robót budowlanych w rozumie-
niu przepisów Pzp. Podobnie, nie jest w∏aÊciwe uwzgl´dnianie w procesie inter-
pretacji tego fragmentu definicji, w którym mowa jest o kwocie, jakà „kupujàcy
obowiàzany zap∏aciç przedsi´biorcy za towar lub us∏ug´”. Definicja ceny b´dzie
mia∏a pe∏ne zastosowanie tak˝e do tych przypadków, w których wykonawcà za-
mówienia b´dzie podmiot nie b´dàcy przedsi´biorcà.

4. Jak wskazano powy˝ej cena o jakiej mowa w Pzp jest cenà brutto. W tym kon-
tekÊcie tak˝e ceny podane w ofertach b´dà cenami brutto. Tymczasem zgodnie
z art. 32 ust.1 Pzp podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest ca∏kowite sza-
cunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone
przez zamawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià. Ró˝nica pomi´dzy tymi poj´ciami
mo˝e mieç praktyczne znaczenie w przypadkach, w których wartoÊç zamówie-
nia (bez VAT) okreÊlona jest w wysokoÊci podprogowej, a cena oferty ze wzgl´-
du na podatek VAT i akcyz´ przekracza ten próg. W takim wypadku nie mo˝na
postawiç zamawiajàcemu zarzutu niezastosowania przepisów Pzp do udzielenia
zamówienia1. 

5. Pzp, podobnie jak to by∏o w przypadku ustawy o zamówieniach publicznych, za-
wiera autonomicznà definicj´ „dostaw”. Odbiega ona od poj´cia dostawy uregu-
lowanego w art. 605 Kc, zgodnie z którym „przez umow´ dostawy dostawca zo-
bowiàzuje si´ do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do
ich dostarczania cz´Êciami albo periodycznie, a odbiorca zobowiàzuje si´ do
odebrania tych rzeczy i do zap∏acenia ceny”. Rozbie˝noÊci dotyczà w pierwszej
kolejnoÊci braku obowiàzku wytworzenia rzeczy. Dlatego te˝ przepisom Pzp do-
tyczàcym dostaw podlega tak˝e dostarczanie produktów i innych dóbr zakupio-
nych u ich producentów, a dostarczanych przez poÊredników. Tym samym (po-
za szczególnymi wypadkami) nie jest dopuszczalne, co czasami ma miejsce
w praktyce zamówieƒ publicznych, ograniczanie kr´gu podmiotów, które mogà
si´ ubiegaç o zamówienie wy∏àcznie do wytwórców rzeczy (innego dobra). De-
finicja zawarta w Pzp nie akcentuje tak˝e wielokrotnoÊci dostarczania jako nie-
zb´dnego elementu dostawy. Stàd pod poj´ciem „dostawy” b´dà si´ mieÊciç za-
równo przypadki dokonywania pojedynczych zakupów, jak i zamówienia na co
najmniej kilkakrotne dostarczanie surowców, produktów i innych rzeczy. Po-
twierdzenie takiego rozumienia tego poj´cia mo˝na znaleêç np. w art. 34 ust. 1,
w którym okreÊlono metody obliczania wartoÊci zamówienia na „dostawy

19

1 Por. tak˝e komentarz do art. 32.



(i us∏ugi) powtarzajàce si´ okresowo”. A contrario, nale˝y uznaç, ˝e mogà wy-
st´powaç tak˝e dostawy, które si´ nie powtarzajà.

6. Kolejnà istotnà ró˝nicà jest to, i˝ przedmiotem kodeksowej „dostawy” mogà byç
wy∏àcznie rzeczy oznaczone co do gatunku. Przedmiotem dostawy w rozumie-
niu przepisów Pzp mogà byç natomiast rzeczy, prawa oraz inne dobra. Zgodnie
z art. 45 Kc rzeczami sà przedmioty materialne. Dodatkowo, cechà rzeczy jako
przedmiotów stosunków cywilnoprawnych jest ich wyodr´bnienie oraz mo˝li-
woÊç samodzielnego wyst´powania w obrocie. Za dostaw´ w rozumieniu prze-
pisów Pzp nale˝y tak˝e uznaç przeniesienie praw. Dotyczyç to b´dzie w szcze-
gólnoÊci autorskich praw majàtkowych. Kwestie zwiàzane z przeniesieniem tych
praw regulujà przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1. Do
„innych dóbr”, o jakich mowa w komentowanym przepisie nale˝y zaliczyç tyl-
ko te „przedmioty niematerialne”, które mogà uczestniczyç w obrocie. W grupie
tej znajdzie si´ przede wszystkim energia, np. elektryczna, jàdrowa, cieplna.
W uj´ciu Kc ró˝norodne postaci energii nie sà rzeczami, nie mogà byç zatem
przedmiotem w∏asnoÊci i innych praw rzeczowych. Poniewa˝ jednak majà cha-
rakter mierzalny, dlatego te˝ uczestniczà w obrocie cywilnoprawnym (zob. np.
art. 555 Kc, który nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o sprzeda˝y rze-
czy do sprzeda˝y energii)2.

7. Tak skonstruowana definicja dostaw jest zbli˝ona do definicji przyj´tej w Dyrek-
tywie 93/36/EWG, zgodnie z którà „zamówieniami publicznymi na dostawy sà
umowy o charakterze majàtkowym, zawierane w formie pisemnej pomi´dzy do-
stawcà a zamawiajàcym (...), których przedmiotem jest kupno, kupno na raty,
dzier˝awa, najem, leasing z opcjà lub bez opcji zakupu produktów”3. Definicja
zawarta w Dyrektywie wskazuje jednoczeÊnie, ˝e dostawa mo˝e obejmowaç
czynnoÊci zwiàzane z rozmieszczeniem i instalacjà. Na gruncie przepisów Pzp
problem ten reguluje art. 6 ust. 2, zgodnie z którym je˝eli zamówienie obejmuje
równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi polegajàce na rozmieszczeniu lub instalacji
dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje
si´ przepisy dotyczàce dostaw.

8. W definicji dostawy ustawodawca odwo∏a∏ si´ do szeregu umów, na podstawie
których mo˝na nabywaç rzeczy, prawa i inne dobra. Sà to umowy sprzeda˝y, do-
stawy, najmu, dzier˝awy oraz leasingu. Najcz´Êciej stosowanà umowà jest umo-
wa sprzeda˝y, przez którà sprzedawca zobowiàzuje si´ przenieÊç na kupujàcego
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1 Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, tekst jednolity.
2 Szczegó∏owe rozwa˝ania na temat poj´cia rzeczy i innych dóbr prowadzi w swoim komentarzu do

art. 45 Kc M. Bednarek (por. M. Bednarek, „Mienie. Komentarz do art. 44–55 Kc”, Zakamycze
1997). Por. tak˝e orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci w sprawie C-3/88, Komisja przeciwko
W∏ochom (Re Data Processing), które poÊwi´cone jest wyk∏adni poj´cia „towar” u˝ytego w defini-
cji „dostaw” zawartej w przepisach Dyrektyw.

3 Niemal identyczna definicja zawarta jest w art. 1 ust. 2 pkt (c) nowej dyrektywy klasycznej.



w∏asnoÊç rzeczy i wydaç mu rzecz, a kupujàcy zobowiàzuje si´ do odebrania
rzeczy i zap∏aty ceny (art. 535 Kc). Umowa dostawy zosta∏a ju˝ scharakteryzo-
wana powy˝ej. Na mocy umowy najmu wynajmujàcy zobowiàzuje si´ oddaç
rzecz najemcy do u˝ywania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najem-
ca zobowiàzuje si´ uiszczaç wynajmujàcemu umówiony czynsz (art. 659 Kc).
Na podstawie umowy dzier˝awy, wydzier˝awiajàcy zobowiàzuje si´ oddaç
rzecz do u˝ywania i pobierania po˝ytków przez czas oznaczony lub nieoznaczo-
ny, a dzier˝awca zobowiàzuje si´ do uiszczania umówionego czynszu (art. 693
Kc). Wreszcie poprzez umow´ leasingu finansujàcy zobowiàzuje si´, w zakre-
sie dzia∏alnoÊci swojego przedsi´biorstwa, nabyç rzecz od oznaczonego zbyw-
cy na warunkach okreÊlonych w tej umowie i oddaç t´ rzecz korzystajàcemu do
u˝ywania albo u˝ywania i pobierania po˝ytków przez czas oznaczony, a korzy-
stajàcy zobowiàzuje si´ zap∏aciç finansujàcemu, w uzgodnionych ratach, wyna-
grodzenie pieni´˝ne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu∏u naby-
cia rzeczy przez finansujàcego (art. 709 Kc)1. Jak widaç z powy˝szego zastawie-
nia, w ustawowym uj´ciu „dostaw” mieÊciç si´ b´dà zarówno przypadki, w któ-
rych na skutek zawartej umowy zamawiajàcy nabywa w∏asnoÊç przedmiotu
umowy, jak i sytuacje, w których do przejÊcia w∏asnoÊci na zamawiajàcego nie
dochodzi. 

9. Definicja dostawy zawarta w Pzp konstrukcyjnie ró˝ni si´ od analogicznej defi-
nicji zawartej w ustawie o zamówieniach publicznych („nabywanie rzeczy
i praw na podstawie umowy sprzeda˝y, dostawy, o dzie∏o, najmu, leasingu oraz
innych umów o podobnym charakterze”). O ile w definicji obowiàzujàcej na
gruncie „starych” przepisów istnia∏a pe∏na jasnoÊç, ˝e „nabycie”, o jakim mowa
w ustawie mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na podstawie umowy, o tyle na gruncie no-
wej definicji, z uwagi na sformu∏owanie „w szczególnoÊci na podstawie umo-
wy”, mo˝e powstaç wàtpliwoÊç, czy nale˝y objàç przepisami Pzp tak˝e i takie
sytuacje, w których do nabycia dochodzi w inny sposób ni˝ poprzez zawarcie
umowy (np. nabycie z mocy prawa). Z definicji zamówienia publicznego zawar-
tej w art. 2 pkt 13 wynika jednak w sposób wyraêny, ̋ e z zamówieniem publicz-
nym mo˝emy mieç do czynienia wy∏àcznie tam, gdzie zawarta zostaje umowa
odp∏atna. Sformu∏owanie „w szczególnoÊci na podstawie umowy” nale˝y
w zwiàzku z tym odnosiç wy∏àcznie do tego, ˝e w omawianej definicji zawarty
jest przyk∏adowy katalog umów, w oparciu o które mogà byç realizowane zamó-
wienia publiczne na dostawy.

10. Ustawa o zamówieniach publicznych pos∏ugiwa∏a si´ terminem „kierownik jed-
nostki”2. Termin ten zaczerpni´ty by∏ z przepisów ustawy o finansach publicz-
nych, co powodowa∏o pewne problemy interpretacyjne w przypadku zamawia-
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1 Por. tak˝e P. BanaÊ „Leasing w zamówieniach publicznych”, Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4
z 2003 r., str. 54 i nast.

2 Zgodnie z art. 20a ust. 4 tej ustawy, wyboru oferty najkorzystniejszej dokonywa∏ kierownik jednost-
ki lub osoba przez niego upowa˝niona, zatwierdzajàc propozycj´ komisji przetargowej.



jàcych innych ni˝ jednostki sektora finansów publicznych. Dla unikni´cia po-
dobnych kontrowersji Pzp pos∏uguje si´ terminem „kierownik zamawiajàcego”,
który bardziej przystaje do ró˝nych form prawnych, w jakich mogà funkcjono-
waç zamawiajàcy. Przepisy precyzujà jednoczeÊnie, ˝e jest to osoba lub organ,
który – zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, statutem lub umowà – jest
uprawniony do zarzàdzania zamawiajàcym. Mo˝na w zwiàzku z tym przyjàç, ̋ e
tak rozumianym kierownikiem zamawiajàcego mo˝e byç, w zale˝noÊci od kon-
kretnej sytuacji, zarówno okreÊlona osoba, jak i cia∏o kolegialne (organ). Przy-
k∏adowo, w przypadku organów samorzàdu terytorialnego na szczeblu powiatu,
kierownikiem zamawiajàcego b´dzie co do zasady zarzàd, który zgodnie z prze-
pisem art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzàdzie powiatowym1 odpowiada za go-
spodarowanie mieniem powiatu. Nie b´dzie to jednak dotyczyç zamówieƒ zwià-
zanych z bie˝àcym funkcjonowaniem starostwa powiatowego. W tym przypad-
ku funkcj´ kierownika zamawiajàcego pe∏niç b´dzie starosta, który kieruje bie-
˝àcymi sprawami powiatu (art. 34 ust. 1 wspomnianej ustawy) oraz jest kierow-
nikiem starostwa powiatowego (art. 35 ust. 2). Z kolei w przypadku urz´dów
(np. urz´dów centralnych) kierownikiem zamawiajàcego b´dzie w∏aÊciwy mini-
ster (kierownik urz´du centralnego), a nie np. dyrektor generalny urz´du. Wyni-
ka to z przepisów ustawy o s∏u˝bie cywilnej2, bowiem zgodnie z art. 20 ust. 1
dyrektor generalny podlega bezpoÊrednio kierownikowi urz´du centralnego.
Wy∏om od tej zasady stanowiç b´dà jedynie zamówienia zwiàzane bezpoÊred-
nio z gospodarowaniem mieniem urz´du, w tym zlecanie us∏ug i dokonywanie
zakupów dla urz´du, te bowiem sprawy przekazane zosta∏y do kompetencji dy-
rektora generalnego (art. 20 ust. 2 pkt 1 d). Jak wynika z powy˝szych rozwa˝aƒ,
w ka˝dym przypadku kluczowa jest kompetencja do „zarzàdzania” zamawiajà-
cym, a wi´c do podejmowania wszelkich decyzji zwiàzanych z bie˝àcym funk-
cjonowaniem zamawiajàcego w danym zakresie spraw. Jak ju˝ wspomniano,
kompetencja ta mo˝e wynikaç zarówno z przepisów prawa, jaki i ze statutu,
a nawet z zawartej umowy, co oznacza, ˝e dla okreÊlenia, kto jest w danym
przypadku „kierownikiem zamawiajàcego” konieczne mo˝e byç analizowanie
zarówno przepisów prawa, jak i postanowieƒ statutu (innych dokumentów o po-
dobnych charakterze), a nawet zawartych umów. Nale˝y zarazem przyjàç (cho-
cia˝by z uwagi na koniecznoÊç indywidualizacji odpowiedzialnoÊci), ˝e ka˝dy
zamawiajàcy mo˝e mieç wy∏àcznie jednego „kierownika”. Ma to istotne zna-
czenie zw∏aszcza w sytuacjach, w których kompetencja do zarzàdzania zama-
wiajàcym b´dzie mia∏a swoje êród∏o w zawartej umowie. W takich przypadkach
statutowy „kierownik zamawiajàcego” nie b´dzie pe∏niç tej funkcji, a w konsek-
wencji b´dzie tak˝e zwolniony z odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z wyst´powa-
niem w roli kierownika zamawiajàcego, o ile z zawartej umowy lub z przepisów
stanowiàcych podstaw´ do jej zawarcia nie b´dzie wynika∏o nic innego. 
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2 Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z póên. zm.



11. Mo˝liwoÊç zawarcia umowy o zarzàdzenie innym podmiotem przewiduje przy-
k∏adowo art. 7 Kodeksu spó∏ek handlowych. Jest to przepis regulujàcy stosunki
prawne w uk∏adzie holdingowym (pomi´dzy podmiotami powiàzanymi relacja-
mi zale˝noÊci i dominacji). Przepisy Ksh nie zawierajà jednoczeÊnie postano-
wieƒ które precyzowa∏yby, jaka ma byç treÊç zawartej umowy, poza kwestiami
odnoszàcymi si´ do odpowiedzialnoÊci spó∏ki zarzàdzajàcej. Nale˝y w zwiàzku
z tym przyjàç, ̋ e w przypadku zawarcia takiej umowy, o ile nic innego nie wyni-
ka∏oby z jej treÊci, zarzàd spó∏ki dominujàcej sta∏by si´ kierownikiem zamawia-
jàcego spó∏ki zale˝nej. Mo˝liwoÊç zawarcia umowy o zarzàdzanie przedsi´bior-
stwem paƒstwowym przewiduje z kolei art. 45a ustawy o przedsi´biorstwach
paƒstwowych1. Powierzenie zarzàdzania nast´puje w drodze umowy zawartej
na czas oznaczony, nie krótszy ni˝ trzy lata, mi´dzy Skarbem Paƒstwa reprezen-
towanym przez organ za∏o˝ycielski a zarzàdcà. Umowa o zarzàdzanie przedsi´-
biorstwem powinna okreÊlaç w szczególnoÊci obowiàzki zarzàdcy w zakresie
bie˝àcego zarzàdzania oraz zmian i usprawnieƒ w przedsi´biorstwie, zasady
wynagradzania zarzàdcy, kryteria oceny efektywnoÊci zarzàdzania oraz odpo-
wiedzialnoÊç za powierzone przedsi´biorstwo. Dodatkowo, je˝eli zarzàdcà jest
osoba prawna, umowa powinna przewidywaç kto w jej imieniu b´dzie dokony-
wa∏ czynnoÊci zarzàdu. Z postanowieƒ powo∏anej ustawy wynika, ̋ e w przypad-
ku zawarcia umowy o zarzàdzanie przedsi´biorstwem paƒstwowym funkcj´
kierownika jednostki b´dzie pe∏niç albo zarzàdca (osoba fizyczna) albo osoba
lub organ wskazany w umowie, je˝eli zarzàdcà b´dzie osoba prawna.

12. Przepisy Pzp przesàdzajà, ̋ e „kierownikiem zamawiajàcego” nie mo˝e byç i nie
jest osoba dzia∏ajàca jako pe∏nomocnik zamawiajàcego. Dotyczy to tak˝e pro-
kurentów, bowiem prokura jest rodzajem pe∏nomocnictwa (por. art. 1091 Kc).
Nie wy∏àcza to oczywiÊcie mo˝liwoÊci delegowania na podstawie pe∏nomocnic-
twa okreÊlonych kompetencji kierownika zamawiajàcego (uprawnienie takie
wynika wprost z art. 18 ust. 2). Zasadniczo ró˝niç si´ b´dà jednoczeÊnie konse-
kwencje prawne takiego post´powania. O ile w przypadku zawarcia umowy (np.
o zarzàdzanie), delegacji kompetencji towarzyszyç b´dzie tak˝e „delegacja” od-
powiedzialnoÊci, o tyle w przypadku delegacji okreÊlonych kompetencji na pod-
stawie pe∏nomocnictwa, odpowiedzialnoÊç w dalszym ciàgu spoczywa tak˝e na
kierowniku zamawiajàcego, co wynika wprost z treÊci wspomnianego powy˝ej
przepisu. 

13. Definicje terminu „kierownik jednostki” wyst´pujà na gruncie przepisów in-
nych ustaw. Zgodnie z art. 28a ustawy o finansach publicznych, kierownik jed-
nostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za ca∏oÊç gospodarki
finansowej, w tym za wykonywanie okreÊlonych ustawà obowiàzków w zakre-
sie kontroli finansowej. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia2,
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kierownikiem jednostki jest osoba lub organ przedsi´biorcy lub innej jednostki
organizacyjnej, uprawniony, zgodnie z przepisami prawa, statutem, umowà, do
zarzàdzania nià. W definicji tej za kierownika jednostki uznaje si´ równie˝
likwidatora lub syndyka. Zgodnie z art. 312 ustawy Prawo upad∏oÊciowe i na-
prawcze1, w razie og∏oszenia upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku upad∏e-
go mo˝liwe jest dalsze prowadzenie tego przedsi´biorstwa, je˝eli mo˝liwe jest
zawarcie uk∏adu z wierzycielami lub mo˝liwa jest sprzeda˝ przedsi´biorstwa
upad∏ego w ca∏oÊci lub jego zorganizowanej cz´Êci. Je˝eli syndyk prowadzi
przedsi´biorstwo upad∏ego, powinien, zgodnie z powo∏anym, przepisem, podjàç
wszelkie dzia∏ania zapewniajàce zachowanie przedsi´biorstwa w co najmniej
niepogorszonym stanie. Skoro zatem syndyk mo˝e prowadziç dalej przedsi´-
biorstwo, to, z braku wyraênego wy∏àczenia przedmiotowego, nale˝y uznaç, ˝e
jest zobowiàzany do stosowania przepisów Pzp przy zawieraniu zwiàzanych
z tym umów. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e w okreÊlonych przypadkach tak˝e syn-
dyk albo likwidator mogà pe∏niç funkcj´ kierownika zamawiajàcego. 

14. Przepisy Pzp wprowadzajà poj´cie „koncesji na roboty budowlane”. Koncesjà
na roboty budowlane jest zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym, ̋ e
wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budow-
lanego albo takie prawo wraz z zap∏atà. Przyj´te w ustawie rozwiàzanie oparte
jest na art. 1 pkt d Dyrektywy 93/37/EWG. Zgodnie z tym przepisem „konce-
sjà na roboty budowlane jest umowa, ró˝niàca si´ od umów, o których mowa
w pkt a (tj. umów o roboty budowlane) jedynie tym, ˝e wynagrodzeniem za ro-
boty, które majà byç wykonane, jest albo wy∏àczne prawo do eksploatacji obiek-
tu budowlanego, albo takie prawo wraz z p∏atnoÊcià2. Termin ten podkreÊla zna-
czenie upowa˝nienia (od ∏aciƒskiego terminu concessio, czyli zgoda) do korzy-
stania w celach komercyjnych z obiektów b´dàcych rezultatem wykonanych
prac. Koncesja na roboty budowlane stanowi w istocie szczególny rodzaj zamó-
wienia na roboty budowlane. O jego specyfice przesàdza forma wynagrodzenia
nale˝nego wykonawcy. Wynagrodzeniem tym jest „prawo do eksploatacji” wy-
konanego obiektu budowlanego. U˝ycie przez ustawodawc´ okreÊlenia „eks-
ploatacja obiektu” mo˝e byç mylàce. Pod poj´ciem eksploatacji rozumie si´
bowiem z regu∏y wykorzystywanie obiektu na potrzeby w∏asne. Tymczasem
istotà uzyskania koncesji jest mo˝liwoÊç czerpania po˝ytków z eksploatacji
obiektu w stosunkach z osobami trzecimi. Skoro bowiem eksploatacja obiektu
budowlanego ma stanowiç form´ wynagrodzenia, to w praktyce musi si´ ona
sprowadzaç do prawa wy∏àcznego zarzàdu tym obiektem, po∏àczonego z pra-
wem do czerpania korzyÊci ekonomicznych3. Taka konstrukcja wynagrodzenia

24

1 Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z póên. zm.
2 Podobnà definicj´ zawierajà nowe dyrektywy (por. np. art. 1 ust. 3 pkt a nowej dyrektywy klasycz-

nej). JednoczeÊnie w przepisach tych dyrektywy przewiduje si´ tak˝e mo˝liwoÊç udzielania konce-
sji na us∏ugi (por. np. art. 1 ust. 3 pkt b nowej dyrektywy klasycznej).

3 Nale˝y jednoczeÊnie pami´taç, ˝e godzàc si´ na wynagrodzenie w postaci po˝ytków z eksploatacji
obiektu budowlanego, wykonawca przyjmuje jednoczeÊnie ryzyko gospodarcze z tym zwiàzane,
które w normalnych warunkach spoczywa∏oby na zamawiajàcym. 



nale˝nego wykonawcy mieÊci si´ w ogólnej konstrukcji umowy o roboty bu-
dowlane wed∏ug polskiego prawa cywilnego. Jakkolwiek w art. 647 Kc nie de-
finiuje si´ bli˝ej poj´cia „wynagrodzenie” za wykonanie przewidzianego
w umowie obiektu (remontu), to jednoczeÊnie powszechnie przyjmuje si´, ̋ e do
wynagrodzenia przy robotach budowlanych stosowaç trzeba w drodze analogii
przepisy o wynagrodzeniu w ramach zbli˝onej do niej umowy o dzie∏o (art. 627
Kc). Natomiast na gruncie stosunków z umowy o dzie∏o panuje poglàd, ˝e wy-
nagrodzenie to nie musi przybieraç postaci Êwiadczenia pieni´˝nego. Funkcj´
wynagrodzenia mo˝e pe∏niç Êwiadczenie ka˝dego innego rodzaju, które ma
okreÊlonà wartoÊç majàtkowà i w zwiàzku z tym mo˝e stanowiç ekwiwalent
wartoÊci dzie∏a. Mo˝na w zwiàzku z tym przyjàç, i˝ bezpoÊrednio z przepisów
Kc wynika, ˝e wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane mo˝e mieç, przy-
najmniej w cz´Êci, postaç prawa do czerpania po˝ytków z wykonanego na rzecz
zamawiajàcego obiektu budowlanego. Pomimo tego wprowadzenie do Pzp
definicji „koncesji na roboty budowlane” mia∏o swoje uzasadnienie, bowiem
w art. 118–121 uregulowano szczegó∏owe zasady udzielenia i wykonywania
koncesji. Dla okreÊlenia zakresu ich zastosowania konieczne by∏o zdefiniowa-
nie koncesji na roboty budowlane.1

15. Pzp zawiera tak˝e definicj´ „najkorzystniejszej oferty”. Co do zasady, ofertà
najkorzystniejszà jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia publicznego
albo ofert´ z najni˝szà cenà. Jedynie w przypadku zamówieƒ publicznych w za-
kresie dzia∏alnoÊci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie mo˝na z gó-
ry opisaç w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy ofertà najkorzystniejszà jest
zawsze oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryte-
riów odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia publicznego (ustawodawca
wy∏àczy∏ tym samym w odniesieniu do takich zamówieƒ mo˝liwoÊç przyjmo-
wania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert). Przyk∏adowe, inne ni˝ cena
kryteria oceny ofert podane sà w art. 91 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem kryte-
riami oceny ofert mogà byç m.in. jakoÊç, funkcjonalnoÊç, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie oddzia∏ywania na
Êrodowisko, koszty eksploatacji, serwis, wp∏yw sposobu wykonania zamówie-
nia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania
zamówienia. Tak sformu∏owane kryteria oceny ofert powinny si´ jednoczeÊnie
odnosiç wy∏àcznie do przedmiotu zamówienia. Jedynie w przypadku zamówieƒ,
o których mowa w art. 5 mo˝liwe jest sformu∏owanie kryteriów oceny ofert od-
noszàcych si´ do w∏aÊciwoÊci wykonawcy.2
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1 Por. tak˝e komentarz do tych przepisów ustawy.
2 PodejÊcie takie od dawna ugruntowane jest tak˝e na gruncie prawa wspólnotowego. Przyk∏adowo,

w opinii Rzecznika Generalnego przed∏o˝onej ETS w sprawie w sprawie C-31/87 (Beentjjes) tak˝e
podkreÊla si´, ˝e „kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie odnoszà si´ do produktu,
a nie producenta, do jakoÊci towaru (us∏ugi, roboty budowlanej), a nie do jakoÊci wykonawcy”. Por.
tak˝e komentarz do art. 5 oraz do art. 91.



16. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych celowe jest dokonywanie
wyk∏adni poj´cia „oferta najkorzystniejsza” przez pryzmat art. 28 ustawy o fi-
nansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, wydatki publiczne powinny
byç dokonywane w sposób celowy i oszcz´dny, z zachowaniem zasady uzyski-
wania najlepszych efektów z danych nak∏adów, tak by mo˝liwa by∏a terminowa
realizacja zadaƒ oraz w wysokoÊci i terminach wynikajàcych z wczeÊniej za-
ciàgni´tych zobowiàzaƒ. Jednostki sektora finansów publicznych sà tak˝e zo-
bowiàzane do dokonywania wydatków zgodnie z przepisami dotyczàcymi
poszczególnych rodzajów wydatków oraz wy∏àcznie na cele i w wysokoÊci usta-
lonych w ustawie bud˝etowej, uchwale bud˝etowej jednostki samorzàdu teryto-
rialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 

17. Ustawa wprowadza nowe rozumienie „robót budowlanych”. W definicji tych
robót wyró˝nia si´ trzy sytuacje, w których b´dziemy mieli do czynienia z za-
mówieniem na roboty budowlane. Po pierwsze, kwalifikowaç w ten sposób
nale˝y wszelkie przypadki, w których zamówienie obejmowaç b´dzie wykony-
wanie jakichkolwiek pojedynczych prac zaliczanych do robót budowlanych,
a tak˝e sytuacje, w których nastàpi wykonanie obiektu budowlanego. Ponadto,
zamówienie zdefiniowane jako zamówienie na roboty budowlane mo˝e obej-
mowaç ∏àcznie us∏ugi projektowania oraz wykonanie robót budowlanych. Po∏à-
czenie us∏ugi projektowania z robotami budowlanymi mo˝e nastàpiç na pod-
stawie umowy o mieszanym charakterze (do us∏ug projektowania majà zastoso-
wanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczàce umowy o dzie∏o – art. 627 Kc,
przepisy reglamentujàce zawodowe Êwiadczenie us∏ug projektowania robót
budowlanych oraz przepisy prawa budowlanego). Poniewa˝ udzielenie takiego
kompleksowego zamówienia mo˝e nieÊç ze sobà okreÊlone ryzyka dla zama-
wiajàcego, celowe mo˝e byç zastosowanie zamówienia dwuetapowego warun-
kowego, tak, by uruchomienie zamówionych robót budowlanych nast´powa∏o
nie wczeÊniej ni˝ po odbiorze przez zamawiajàcego projektu budowlanego1.
W trzecim przypadku przedmiotem zamówienia b´dzie wykonanie robót bu-
dowlanych przez osob´ trzecià, zgodnie z wymaganiami okreÊlonym przez za-
mawiajàcego. WàtpliwoÊci w zakresie interpretacji tego przepisu budzi u˝ycie
przez ustawodawc´ okreÊlenia „wykonanie przez osob´ trzecià”. Nale˝y zak∏a-
daç, ˝e osobà trzecià jest podmiot inny ni˝ wykonawca, któremu udzielane jest
zamówienie. Jakà rol´ pe∏ni w zwiàzku z tym wykonawca? Odpowiedê mo˝na
znaleêç w definicji robót budowlanych funkcjonujàcej na gruncie przepisów
Dyrektywy 93/37/EWG. Zgodnie z art. 1 (a) tej Dyrektywy, „zamówieniami na
roboty budowlane sà umowy o charakterze majàtkowym, zawierane w formie
pisemnej pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym (...), których przedmiotem jest
albo wykonanie, albo zarówno wykonanie jak i zaprojektowanie robót (...) lub
obiektu budowlanego (....) albo wykonanie obiektu budowlanego odpowiadajà-
cego wymogom okreÊlonym przez zamawiajàcego”. Przyjmuje si´, ˝e ten ostat-
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ni przypadek obejmuje umowy zawierane z generalnym wykonawcà, który sam
nie anga˝uje si´ w wykonanie prac, lecz jedynie koordynuje ich wykonanie
przez podwykonawców1. Tym samym przepisom Pzp dotyczàcym robót bu-
dowlanych b´dà podporzàdkowane umowy z generalnym wykonawcà i innego
rodzaju umowy o zast´pstwo inwestycyjne, których treÊcià jest wykonanie na
rzecz zamawiajàcego konkretnych czynnoÊci organizatorskich majàcych za-
pewniç okreÊlony rezultat budowlany. Tak rozumiany inwestor zast´pczy (ge-
neralny wykonawca) dzia∏a we w∏asnym imieniu ale na rzecz zamawiajàcego2. 

18. Definicja „Êrodków publicznych” zawarta jest w art. 3 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych3. W rozumieniu przepisów tej ustawy Êrodkami publicznymi sà do-
chody publiczne, niepodlegajàce zwrotowi Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagra-
nicznych (z wyjàtkami wskazanymi w art. 2a i 2b powo∏anej ustawy), Êrodki po-
chodzàce z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej,
Êrodki pochodzàce z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, przychody bud˝etu paƒstwa i bud˝etów jednostek samorzà-
du terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych (pochodzàce ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych oraz z innych
operacji finansowych, z prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa oraz majàtku
jednostek samorzàdu terytorialnego, ze sp∏at po˝yczek udzielonych ze Êrodków
publicznych oraz z otrzymanych po˝yczek i kredytów), przychody jednostek za-
liczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w zwiàzku z prowadzo-
nà przez nie dzia∏alnoÊcià oraz pochodzàce z innych êróde∏. Zaliczenie pewnych
Êrodków do „Êrodków publicznych” ma szczególne znaczenie w przypadku pod-
miotów, które w normalnych warunkach nie majà statusu „zamawiajàcego”
i w zwiàzku z tym nie stosujà przepisów Pzp w prowadzonej dzia∏alnoÊci. Je˝eli
bowiem ponad 50% udzielanego przez te podmioty zamówienia pochodziç
b´dzie ze Êrodków publicznych w rozumieniu przepisów Pzp, zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt 5 komentowanego aktu prawnego, podmioty takie stanà si´ „zamawia-
jàcymi”, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

19. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku „dostaw” i „robót budowlanych”, Pzp
zawiera w∏asnà definicj´ „us∏ug”. Us∏ugami sà wszelkie Êwiadczenia, których
przedmiotem nie sà dostawy lub roboty budowlane. Konstrukcja taka, po-
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1 Tak M. Lemke „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, s. 41. Autor podaje, ˝e za takà inter-
pretacjà przepisu Dyrektywy opowiedzia∏ si´ tak˝e ETS w orzeczeniu w sprawie C-389/92 (Ballast). 

2 W identyczny sposób rozumie komentowany przepis R. Szostak. Por. „Przeglàd zmian... Cz´Êç I”, 
s. 5. Autor wskazuje jednoczeÊnie, ˝e przepisom Ustawy dotyczàcym robót budowlanych b´dà pod-
porzàdkowane tak˝e umowy zast´pstwa zleceniowego (w których wybrany wykonawca obs∏uguje
jedynie odr´bnie przez zamawiajàcego zawarty kontrakt z wykonawcà robót budowlanych). Z tezà
tà nie mo˝na si´ jednak zgodziç. W takim przypadku, kiedy odr´bnie zlecane sà roboty budowlane,
nale˝y przyjàç, ˝e podmiot, któremu zleca si´ obs∏ug´ kontraktu wykonuje pewnà us∏ug´ na rzecz
zamawiajàcego. O problemach zwiàzanych z wyk∏adnià definicji „robót budowlanych” zawartej
w przepisach prawa wspólnotowego pisze A. So∏tysiƒska w „Zamówienia publiczne...”, s. 29.

3 Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póên. zm.



wszechnie zresztà stosowana, w tym tak˝e w przepisach prawa wspólnotowego,
ma na celu zapobie˝enie sytuacjom unikania stosowania przepisów Pzp. Nie ma
bowiem w Êwietle definicji zawartej w komentowanym przepisie mo˝liwoÊci ta-
kiej kwalifikacji przedmiotu zamówienia, by nie by∏o ono ani „dostawà”, ani
„robotà budowlanà” ani „us∏ugà”. Je˝eli bowiem dane zamówienie nie daje si´
zakwalifikowaç do ̋ adnego z dwóch pierwszych rodzajów zamówieƒ, to z pew-
noÊcià stanowiç b´dzie trzeci z nich – us∏ug´ w∏aÊnie1.

20. Pzp zawiera bardzo szerokà definicj´ „wykonawcy”. Wykonawcà jest ka˝da
osoba lub jednostka organizacyjna, która ubiega si´ o udzielenie zamówienia
publicznego, z∏o˝y∏a ofert´ lub zawar∏a umow´ w sprawie zamówienia publicz-
nego. Taka szeroka definicja umo˝liwia odejÊcie od sytuacji wyst´pujàcej na
gruncie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w której pojawia∏y si´
terminy „dostawca lub wykonawca”, „uczestnik post´powania”, „oferent”.
Wprowadzenie jednolitego terminu „wykonawca” z pewnoÊcià przyczynia si´
do wi´kszej precyzji aktualnie obowiàzujàcych przepisów. Nie zmieni∏ si´ na-
tomiast katalog potencjalnych wykonawców. Mogà byç nimi osoby fizyczne,
osoby prawne, a tak˝e jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci
prawnej. Definicja ustawowa podkreÊla jednoczeÊnie, ˝e status wykonawcy ∏à-
czy si´ zawsze z pewnà formà uczestnictwa danego podmiotu w procedurze
udzielania zamówienia publicznego. W pierwszym okresie „ubiegania si´ o za-
mówienie” w przypadku procedur otwartych (np. przetarg nieograniczony) sta-
tus „wykonawcy” b´dzie przys∏ugiwa∏ ka˝demu podmiotowi, który w ten czy
inny sposób zadeklaruje zamawiajàcemu ch´ç uzyskania zamówienia (np. po-
bierajàc specyfikacj´, sk∏adajàc zapytanie lub protest). W przypadku procedur
ograniczonych (np. negocjacje bez og∏oszenia) status wykonawcy przys∏uguje
podmiotom zaproszonym do udzia∏u w post´powaniu. W kolejnym stadium po-
st´powania o udzielenie zamówienia publicznego (po up∏ywie terminu na sk∏a-
danie ofert) status wykonawcy przys∏uguje jedynie tym podmiotom, które z∏o-
˝y∏y oferty w post´powaniu. Po zakoƒczeniu post´powania status wykonawcy
przys∏uguje ju˝ tylko temu podmiotowi, który zawar∏ z zamawiajàcym umow´
w sprawie zamówienia.

21. „Zamawiajàcym” jest ka˝da osoba (fizyczna lub prawna) lub jednostka organi-
zacyjna, która jest zobowiàzana do stosowania przepisów Pzp. Nale˝y przyjàç,
choç nie wynika to bezpoÊrednio z treÊci komentowanego przepisu, ̋ e zakresem
jego zastosowania obj´te sà jedynie takie sytuacje, w których zobowiàzanie do
stosowania procedur zamówieƒ publicznych wynika z przepisu prawa i to rangi
ustawowej. Przepisy ni˝szego rz´du nie mogà nak∏adaç obowiàzków na pod-
mioty prawa, co dotyczyç musi tak˝e i obowiàzku stosowania przepisów Pzp.
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1 W tym zakresie przepisy ustawy majà szersze zastosowanie ni˝ przepisy prawa wspólnotowego,
które odnoszà si´ do tylko do wyraênie wskazanych us∏ug (w przypadku Dyrektywy 92/50 sà to
us∏ugi uj´te z za∏àcznikach IA i IB, w przypadku nowej dyrektywy klasycznej – us∏ugi uj´te w za-
∏àczniku II).



Status zamawiajàcego nie mo˝e tak˝e wynikaç z ró˝nego rodzaju klauzul
umownych, nie znajdujàcych oparcia w przepisach ustawy, nawet je˝eli b´dà
one przewidywaç dla jakiegoÊ podmiotu zobowiàzanie do stosowania przepi-
sów o zamówieniach publicznych1. Nale˝y tak˝e pami´taç, ̋ e ka˝dy z tych pod-
miotów zamawiajàcym jest tylko w ramach konkretnej procedury udzielenia za-
mówienia, kiedy to aktualizuje si´ obowiàzek stosowania przepisów Pzp
(z uwagi na spe∏nienie wszystkich przes∏anek warunkujàcych powstanie tego
obowiàzku). Inaczej rzecz ujmujàc – podmiot, który mieÊci si´ w katalogu za-
mawiajàcych wskazanych w art. 3, ale który jednoczeÊnie udziela zamówienia
o wartoÊci ni˝szej ni˝ 6000 euro, nie jest zamawiajàcym w rozumieniu komen-
towanego przepisu.

22. Wprowadzona zosta∏a nowa definicja „zamówienia publicznego”. Zmiana ta jest
wynikiem dostosowania do definicji zawartej w dyrektywach Unii Europejskiej.
Zamówieniami publicznymi sà umowy odp∏atne zawierane mi´dzy zamawia-
jàcym a wykonawcà, których przedmiotem sà us∏ugi, dostawy lub roboty bu-
dowlane. Definicja ta k∏adzie zatem nacisk na element odp∏atnej umowy jako
formalnoprawnej podstawy udzielenia zamówienia publicznego. Nie sà nato-
miast obj´te regulacjà przypadki Êwiadczenia us∏ug, dostaw lub robót budow-
lanych na innej podstawie ni˝ umowa odp∏atna np. na podstawie umowy u˝ycze-
nia lub darowizny. O ile, co do zasady, nie jest istotny charakter Êrodków, z ja-
kich nast´puje odp∏atnoÊç za wykonanie zamówienia (nie ma znaczenia czy sà to
Êrodki w∏asne zamawiajàcego czy np. Êrodki uzyskane w drodze kredytu czy po-
˝yczki), o tyle w pewnych przypadkach, ˝eby mo˝na by∏o mówiç o zamówieniu
publicznym, odp∏atnoÊç musi nast´powaç przy wykorzystaniu Êrodków o okre-
Êlonym pochodzeniu (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6). Odr´bnym problemem jest na-
tomiast to, czy w ka˝dym przypadku p∏atnoÊç za wykonanà us∏ug´, dostaw´ lub
robot´ budowlanà musi zostaç dokonana przez zamawiajàcego. Innymi s∏owy –
czy przepisami Pzp obj´te sà równie˝ sytuacje, w których zamawiajàcy otrzymu-
je Êwiadczenia, za które p∏aci ktoÊ inny, np. sytuacja, w której organ za∏o˝yciel-
ski zleca wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej, ale koszty analizy obcià˝ajà
prywatyzowany podmiot albo sytuacja, w której gmina zleca innemu podmioto-
wi usuwanie na parkingi miejskie nieprawid∏owo zaparkowanych samochodów,
ale koszty z tym zwiàzane pokrywane sà przez w∏aÊcicieli pojazdów. Wychodzàc
z przyj´tego w doktrynie prawa cywilnego rozumienia „umów odp∏atnych”,
zgodnie z którym odp∏atne czynnoÊci prawne to czynnoÊci, w których ka˝da ze
stron uzyskuje jakàÊ korzyÊç majàtkowà, niekoniecznie w postaci pieni´˝nej na-
le˝y uznaç, ˝e wspomniane powy˝ej sytuacje obj´te b´dà zakresem zastosowa-
nia przepisów Pzp. W ka˝dym bowiem przypadku zamawiajàcy uzyska korzyÊç
majàtkowà (w postaci wykonanej us∏ugi, dostawy lub roboty budowlanej). Ko-
rzyÊç majàtkowà uzyska tak˝e wykonawca zamówienia, z tym zastrze˝eniem, ˝e
wyp∏acone mu Êrodki pochodziç b´dà od podmiotu trzeciego. Dotyczyç to b´dzie
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zarówno sytuacji, w których Êrodki na wynagrodzenie wykonawcy zostanà prze-
kazane przez innego zamawiajàcego, jak i przypadków, w których Êrodki prze-
ka˝e podmiot nie zobowiàzany do stosowania przepisów Pzp.

Art. 3. [Zakres podmiotowy]

1. Ustaw´ stosuje si´ do udzielania zamówieƒ publicznych, zwanych dalej „za-
mówieniami”, przez: 
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finan-

sach publicznych;
2) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1, paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposia-

dajàce osobowoÊci prawnej;
3) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemajàcych charak-
teru przemys∏owego ani handlowego, je˝eli podmioty, o których mowa
w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio
lub poÊrednio przez inny podmiot:
a) finansujà je w ponad 50%, lub
b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, lub
c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym, lub
d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorcze-

go lub zarzàdzajàcego; 
4) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1–3, podmioty, je˝eli zamówienie jest udziela-

ne w celu wykonania jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 122, a dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana na podstawie praw szczegól-
nych lub wy∏àcznych albo je˝eli podmioty, o których mowa w pkt 1–3,
pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny pod-
miot wywierajà na nie dominujàcy wp∏yw, w szczególnoÊci:
a) finansujà je w ponad 50%, lub
b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, lub
c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym, lub 
d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorcze-

go lub zarzàdzajàcego;
5) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, podmioty, je˝eli ponad 50% wartoÊci

udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze Êrodków publicz-
nych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1–3; 

6) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, podmioty, je˝eli zamówienie jest finanso-
wane z udzia∏em Êrodków, których przyznanie jest uzale˝nione od zasto-
sowania procedury udzielania zamówienia okreÊlonej w ustawie;

7) podmioty, którym podmioty, o których mowa w pkt 1–3, udzieli∏y konce-
sji na roboty budowlane, w zakresie, w jakim udzielajà zamówienia w ce-
lu jej wykonania.

2. Prawami szczególnymi lub wy∏àcznymi, w rozumieniu ust. 1 pkt 4, sà prawa
przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej polegajàce na
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zastrze˝eniu wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci dla jednego lub wi´kszej
liczby podmiotów.

1. W art. 3 zawarty zosta∏ katalog podmiotów, które sà zobowiàzane do stosowania
procedur zamówieƒ publicznych. W miejsce enumeratywnych wyliczeƒ zama-
wiajàcych, jakie funkcjonowa∏y na gruncie przepisów uzp, wprowadzono ich ge-
neralne kategorie odpowiadajàce kategoriom funkcjonujàcym na gruncie przepi-
sów prawa wspólnotowego. Przyk∏adowo, nie zosta∏y wymienione, choç nadal
b´dà mia∏y obowiàzek stosowaç jej przepisy, wykonujàce zadania o charakterze
u˝ytecznoÊci publicznej paƒstwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz ich
jednostki zale˝ne, a tak˝e paƒstwowe agencje oraz jednostki publicznej radiofo-
nii i telewizji i ich jednostki zale˝ne. Podmioty te sà bowiem albo uznawane za
instytucje prawa publicznego w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej, albo
z racji prowadzonej dzia∏alnoÊci podlegajà re˝imowi zamówieƒ sektorowych.
W obydwu przypadkach podlegaç b´dà przepisom ustawy, w zwiàzku z tym nie
ma potrzeby ich wyszczególniania. W katalogu podmiotów zobowiàzanych do
stosowania Pzp nie wymieniono tak˝e spó∏dzielni, fundacji i stowarzyszeƒ1, bo-
wiem zasadà jest, ˝e prywatne podmioty majà obowiàzek stosowania procedur
zamówieƒ publicznych, je˝eli ponad 50% wartoÊci udzielanego przez nie zamó-
wienia jest finansowane ze Êrodków publicznych. Wprowadzanie odmiennych
uregulowaƒ dla spó∏dzielni, fundacji i stowarzyszeƒ nie mia∏o uzasadnienia.

2. Wyró˝niono dwie podstawowe grupy „zamawiajàcych”. W pierwszej kolejno-
Êci, w ust. 1 pkt 1 i 2 komentowanego przepisu, wskazano na podmioty szeroko
rozumianego sektora finansów publicznych. Sà one zobowiàzane do stosowania
przepisów ustawy bezwarunkowo i w najszerszym zakresie. W punktach 3–7
wskazano z kolei podmioty, na których obowiàzek stosowania przepisów Pzp
spoczywa tylko wówczas, kiedy spe∏nione sà warunki wskazane w treÊci oma-
wianego przepisu. Ten sam podmiot mo˝e spe∏niaç warunki okreÊlone w kilku
punktach i w zakresie ka˝dego z nich mieç status „zamawiajàcego” oraz zwiàza-
ny z tym obowiàzek stosowania przepisów ustawy. Przyk∏adowo, ten sam pod-
miot mo˝e byç zamawiajàcym w rozumieniu pkt 4 z uwagi na prowadzonà dzia-
∏alnoÊç sektorowà i byç zobowiàzany do udzielania zamówieƒ zwiàzanych z tà
dzia∏alnoÊcià zgodnie z przepisami Pzp, a jednoczeÊnie otrzymaç dotacj´ bezpo-
Êrednià na pokrycie ponad 50% kosztów innego zamówienia i w zwiàzku z tym
byç zobowiàzanym do stosowania przepisów Pzp na podstawie pkt 5. W takich
sytuacjach podstawa do stosowania ustawy rozstrzyga o zakresie stosowania jej
przepisów. W podanym przyk∏adzie ten sam podmiot, udzielajàc zamówienia
zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià sektorowà które finansuje np. ze Êrodków w∏asnych
lub kredytu, mo˝e udzieliç zamówienia w re˝imie sektorowym. W przypadku za-
mówienia finansowanego ze Êrodków publicznych (nawet je˝eli b´dzie ono
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1 Na gruncie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych podmioty te by∏y zobowiàzane do stoso-
wania procedur zamówieƒ publicznych w zakresie, w jakim dysponowa∏y Êrodkami publicznymi,
niezale˝nie od wysokoÊci udzia∏u tych Êrodków.



udzielane w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci sektorowej) b´dzie dzia∏aç w oparciu
o pkt 5 komentowanego przepisu, a tym samym b´dzie zobowiàzany do stoso-
wania Pzp w pe∏nym zakresie, bez mo˝liwoÊci skorzystania z udogodnieƒ prze-
widzianych w rozdziale sektorowym. 

3. W pierwszej kolejnoÊci do stosowania przepisów ustawy zobowiàzane sà jednost-
ki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicz-
nych. Zgodnie z art. 5 tej ustawy do sektora finansów publicznych zalicza si´:
– organy w∏adzy publicznej, organy administracji rzàdowej, organy kontroli

paƒstwowej i ochrony prawa, sàdy i trybuna∏y, a tak˝e jednostki samorzàdu te-
rytorialnego i ich organy oraz zwiàzki;

– jednostki bud˝etowe, zak∏ady bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze jedno-
stek bud˝etowych;

– fundusze celowe;
– paƒstwowe szko∏y wy˝sze;
– jednostki badawczo-rozwojowe;
– samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej;
– paƒstwowe lub samorzàdowe instytucje kultury;
– Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecz-

nego i zarzàdzane przez nie fundusze;
– Narodowy Fundusz Zdrowia;
– Polskà Akademi´ Nauk i tworzone przez nià jednostki organizacyjne;
– paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne utworzone na podstawie odr´b-

nych ustaw w celu wykonywania zadaƒ publicznych, z wy∏àczeniem przedsi´-
biorstw, banków i spó∏ek prawa handlowego.

4. Organami w∏adzy publicznej sà Sejm i Senat oraz Prezydent. Do organów admi-
nistracji rzàdowej nale˝y zaliczyç Rad´ Ministrów, przewodniczàcych okreÊlo-
nych w ustawach komitetów oraz kierowników urz´dów centralnych takich jak
Urzàd Zamówieƒ Publicznych, Urzàd Regulacji Energetyki, Urzàd Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, Urzàd S∏u˝by Cywilnej itd. Przedstawicielami Rady
Ministrów w województwie sà wojewodowie, których tak˝e nale˝y zaliczyç do
organów administracji rzàdowej. Najwy˝sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Oby-
watelskich i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sà z kolei organami kontroli
paƒstwowej i ochrony prawa. Wymiar sprawiedliwoÊci sprawujà w Polsce sàdy
oraz trybuna∏y (por. Rozdzia∏ VIII Konstytucji). W tym zakresie odr´bne jed-
nostki organizacyjne tworzà m.in. Sàd Najwy˝szy, Naczelny Sàd Administracyj-
ny oraz Trybuna∏ Konstytucyjny. Odr´bnymi jednostkami organizacyjnymi
(a tym samym odr´bnymi zamawiajàcymi) sà tak˝e sàdy powszechne, wojsko-
we oraz administracyjne. 

5. Jednostkami samorzàdu terytorialnego sà gminy, powiaty i województwa. Zgod-
nie z art. 65 ustawy o samorzàdzie gminnym1 zwiàzkom mi´dzygminnym przy-
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s∏uguje osobowoÊç prawna. Wykonujà one we w∏asnym imieniu zadania pu-
bliczne, nale˝y zatem uznaç je za samodzielnych zamawiajàcych. Pewne proble-
my interpretacyjne mogà si´ wiàzaç z wymienieniem organów jednostek sa-
morzàdu terytorialnego w przepisach ustawy o finansach publicznych. Nale˝y
przyjàç, ˝e organy te (np. rada gminy) nie sà co do zasady samodzielnymi zama-
wiajàcymi. Zamawiajàcym jest gmina, która dzia∏a przez swoje organy.

6. Terminy „paƒstwowa jednostka bud˝etowa”, „zak∏ad bud˝etowy”, „gospodar-
stwo pomocnicze” oraz „fundusz celowy” zdefiniowane sà w przepisach ustawy
o finansach publicznych. Zgodnie z art. 18 tego aktu prawnego paƒstwowà jed-
nostkà bud˝etowà jest jednostka, która pokrywa swoje wydatki bezpoÊrednio
z bud˝etu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek bud˝etu paƒstwa albo
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego, prowadzi gospodark´ finansowà
wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie o finansach publicznych oraz jako podsta-
w´ gospodarki finansowej traktuje plan dochodów i wydatków. Zak∏adem bu-
d˝etowym jest natomiast taka jednostka organizacyjna sektora finansów publicz-
nych, która zgodnie z art. 19 ustawy o finansach publicznych odp∏atnie wykonu-
je wyodr´bnione zadania, pokrywajàc koszty swojej dzia∏alnoÊci z przychodów
w∏asnych. Zgodnie z art. 20 tej ustawy z gospodarstwem pomocniczym mamy do
czynienia tam, gdzie z jednostki bud˝etowej wyodr´bniona zostaje pod wzgl´-
dem organizacyjnym i finansowym cz´Êç jej podstawowej dzia∏alnoÊci lub dzia-
∏alnoÊç uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej dzia∏alnoÊci
z uzyskiwanych przychodów w∏asnych, a z bud˝etu mo˝e otrzymywaç dotacje
przedmiotowe. Funduszem celowym jest, zgodnie z art. 22 ustawy o finansach
publicznych, fundusz ustawowo powo∏any przed dniem wejÊcia w ˝ycie tej usta-
wy, którego przychody pochodzà z dochodów publicznych, a wydatki przezna-
czane sà na realizacj´ zadaƒ wyodr´bnionych z bud˝etu paƒstwa. Fundusz celo-
wy mo˝e dzia∏aç jako osoba prawna lub stanowiç wyodr´bniony rachunek ban-
kowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzàcej fundusz. 

7. Dzia∏alnoÊç uczelni wy˝szych reguluje ustawa o szkolnictwie wy˝szym1. Zgodnie
z art. 10 tej ustawy utworzenie, przekszta∏cenie i zniesienie uczelni paƒstwowej
oraz po∏àczenie jej z innà uczelnià paƒstwowà nast´puje w drodze ustawy. Tylko
tak utworzone szko∏y wy˝sze b´dà mia∏y status zamawiajàcego. Statusu takiego
nie b´dà natomiast mia∏y niepaƒstwowe szko∏y wy˝sze utworzone zgodnie z art. 15
i nast. wspomnianej wy˝ej ustawy przez osoby fizyczne lub prawne. Uwaga ta do-
tyczy tylko statusu zamawiajàcego zgodnie z komentowanym przepisem – szko∏y
niepaƒstwowe mogà bowiem np. korzystaç z dotacji z bud˝etu paƒstwa, a tym
samym byç zobowiàzane do stosowania Pzp w oparciu o innà podstaw´ prawnà.

8. Jednostkami badawczo-rozwojowymi sà zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o jednost-
kach badawczo-rozwojowych2 paƒstwowe jednostki organizacyjne wyodr´bnione
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pod wzgl´dem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzo-
ne w celu prowadzenia badaƒ naukowych i prac rozwojowych, których wyniki
powinny znaleêç zastosowanie w okreÊlonych dziedzinach gospodarki narodo-
wej i ˝ycia spo∏ecznego. W szczególnoÊci, zgodnie z art. 2 wskazanej powy˝ej
ustawy, do jednostek badawczo-rozwojowych zalicza si´: instytuty naukowo-
-badawcze, oÊrodki badawczo-rozwojowe oraz centralne laboratoria. Tak rozu-
mianym jednostkom badawczo-rozwojowym przys∏uguje osobowoÊç prawna.

9. Dzia∏alnoÊç samodzielnych publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej uregulo-
wana jest w przepisach ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej1. Zgodnie z prze-
pisami tej ustawy zak∏adem opieki zdrowotnej jest wyodr´bniony organizacyj-
nie zespó∏ osób i Êrodków majàtkowych, utworzony i utrzymywany w celu
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych i promocji zdrowia lub w celu prowadzenia
badaƒ naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiàzaniu z udzielaniem
Êwiadczeƒ zdrowotnych i promocjà zdrowia albo realizacji zadaƒ dydaktycz-
nych i badawczych w powiàzaniu z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych i pro-
mocjà zdrowia. Do tak rozumianych zak∏adów opieki zdrowotnej zalicza si´
m.in. szpitale, zak∏ady opiekuƒczo-lecznicze, zak∏ady piel´gnacyjno-opiekuƒcze,
sanatoria, przychodnie, oÊrodki zdrowia, pogotowie ratunkowe. JednoczeÊnie
zgodnie z art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy publicznym zak∏adem opieki zdro-
wotnej jest zak∏ad, którego za∏o˝ycielem jest minister lub centralny organ admi-
nistracji rzàdowej, wojewoda albo jednostka samorzàdu terytorialnego. „Samo-
dzielne” sà natomiast tylko te zak∏ady zdrowotne, które sà odr´bnymi jednost-
kami organizacyjnymi i nie podlegajà innym jednostkom organizacyjnym. 

10. Zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kul-
turalnej2, dzia∏alnoÊç kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochro-
nie kultury. Uprawnienie do tworzenia instytucji kultury przys∏uguje zgodnie
z art. 8 tej ustawy, ministrom oraz kierownikom urz´dów centralnych (paƒstwo-
we instytucje kultury) oraz jednostkom samorzàdu terytorialnego (samorzàdo-
we instytucje kultury). Instytucje kultury uzyskujà osobowoÊç prawnà i mogà
rozpoczàç dzia∏alnoÊç z chwilà wpisu prowadzonego przez organizatora (art. 14
ust. 1 przywo∏ywanej ustawy). 

11. Zgodnie z art. 66 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych3 Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych jest paƒstwowà jednostkà organizacyjnà, posiadajàcà osobo-
woÊç prawnà, nad którà nadzór sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego. W sk∏ad Zak∏adu wchodzà centrala i terenowe jednostki
organizacyjne. Funduszami, jakimi zarzàdza Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
sà Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (art. 51 i nast. ustawy) oraz Fundusz Re-
zerwy Demograficznej (art. 58 i nast. ustawy). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
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2 Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póên. zm.
3 Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z póên. zm.



Spo∏ecznego, której prezes jest centralnym organem administracji paƒstwowej
podleg∏ym Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej, funkcjonuje
zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników1. Prezes
Kasy zarzàdza z urz´du Funduszem Sk∏adkowym Ubezpieczenia Spo∏ecznego
Rolników, który jest odr´bnà osobà prawnà (art. 76 ustawy).

12. Narodowy Fundusz Zdrowia utworzony zosta∏ z mocy przepisów ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia2. Fundusz jest
paƒstwowà jednostkà organizacyjnà posiadajàcà osobowoÊç prawnà (art. 36
ustawy). W sk∏ad Funduszu wchodzà centrala oraz oddzia∏y wojewódzkie. 

13. Polska Akademia Nauk jest paƒstwowà instytucjà naukowà, która dzia∏a po-
przez wy∏onionà w drodze wyborów korporacj´ uczonych oraz placówki nauko-
we zgodnie z przepisami ustawa o Polskiej Akademii Nauk3. Polskiej Akademii
Nauk przys∏uguje osobowoÊç prawna.

14. Status „paƒstwowych osób prawnych” przys∏uguje wi´kszoÊci agencji paƒstwo-
wych. Przyk∏adowo, paƒstwowymi osobami prawnymi sà Agencja Mienia Woj-
skowego, Agencja NieruchomoÊci Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. Innym przyk∏a-
dem osób prawnych utworzonych w celu wykonywania zadaƒ publicznych sà
kolumny transportu sanitarnego. Stosownie bowiem do treÊci art. 70b ust. 1
w zw. z art. 70a ust. 4 ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej4, kolumna trans-
portu sanitarnego jest jednostkà organizacyjnà posiadajàcà osobowoÊç prawnà,
tworzonà, przekszta∏canà i likwidowanà przez organ za∏o˝ycielski, którym jest
sejmik województwa. Ponadto, kolumna transportu wykonuje us∏ugi transportu
sanitarnego (art. 70c wspomnianej ustawy). 

15. Zakresem stosowania Pzp obj´te zosta∏y tak˝e „inne paƒstwowe jednostki orga-
nizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej”. Sà to instytucje paƒstwowe nie
zaliczone do sektora finansów publicznych, uznane za organy paƒstwowe
w rozumieniu dyrektyw 93/37/EWG, 93/36/EWG i 92/50/EWG. Zabieg ten
zakoƒczy∏ spory interpretacyjne dotyczàce obowiàzku stosowania ustawy o za-
mówieniach publicznych przez nie b´dàce jednostkami sektora finansów pu-
blicznych paƒstwowe jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci
prawnej. Do paƒstwowych jednostek organizacyjnych nie posiadajàcych osobo-
woÊci prawnej mo˝na zaliczyç np. jednostki organizacyjne Wojska5, Policji6 czy
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1 Dz. U. z 1998 r., Nr 7, poz. 25 z póên. zm.
2 Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm. Ustawa o NFZ utraci∏a moc obowiàzujàcà z dniem 1 paêdzier-

nika 2004 r., kiedy to w ˝ycie wesz∏y przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.

3 Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 469 z póên. zm.
4 Dz. U. z 1997 r. Nr 91, poz. 408 z póên. zm.
5 Por. przepisy ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczpospolitej Pol-

skiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 205 z póên. zm.). 
6 Por. przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58, z póên. zm.).



Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej1, a tak˝e Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy
Paƒstwowe2.

16. Ust. 1 pkt 1 i 2 przesàdzajà obj´cie przepisami prawa polskiego wszystkich
„organów paƒstwowych, samorzàdowych, instytucji prawa publicznego lub sto-
warzyszeƒ z∏o˝onych z jednego lub wi´kszej liczby takich organów lub instytu-
cji prawa publicznego”, które zgodnie z przepisami dyrektyw 93/37/EWG,
93/36/EWG, 92/50/EWG sà zobowiàzane do stosowania procedur zamówieƒ
publicznych (por. art. 1b ka˝dej z wymienionych powy˝ej dyrektyw). Dyrekty-
wy nie zawierajà definicji poj´cia „organów paƒstwowych i samorzàdowych”.
W doktrynie podkreÊla si´, ̋ e poj´cia te powinny byç interpretowane raczej roz-
szerzajàco ni˝ zaw´˝ajàco3. Poj´cie organu paƒstwowego powinno obejmowaç
wszystkie instytucje sprawujàce w∏adz´ ustawodawczà, wykonawczà, i sà-
downiczà, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Istotne dla wy-
k∏adni tego poj´cia jest orzeczenie Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
z 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-31/87 (Beentjes). W post´powaniu przed
sàdem krajowym powsta∏a wàtpliwoÊç, czy holenderski Komitet Konsolidacyj-
ny Terenów Lokalnych Waterland, nie b´dàcy formalnie cz´Êcià administracji
publicznej i niezale˝ny od w∏adzy wykonawczej, jednak˝e finansowany z bu-
d˝etu samorzàdu lokalnego, którego cele, sposób dzia∏ania i sposób powo∏ywa-
nia cz∏onków w∏adz okreÊla∏a ustawa, powinien stosowaç procedury udzielania
zamówieƒ zgodne z dyrektywà dotyczàcà zamówieƒ publicznych na roboty bu-
dowlane (jako organ paƒstwowy). ETS orzek∏, i˝ poj´cie paƒstwa nale˝y in-
terpretowaç funkcjonalnie. Oznacza to, ˝e ka˝da instytucja, której sk∏ad i funk-
cje sà okreÊlone przepisami prawa, której cz∏onków w∏adz powo∏ujà w∏adze
paƒstwowe lub w odniesieniu do której w∏adza paƒstwowa decyduje o zakresie
i sposobie realizacji zadaƒ, niezale˝nie od tego, czy formalnie jest cz´Êcià
administracji paƒstwowej czy nie, powinna byç traktowana jako organ w∏adzy
paƒstwowej. W opinii ETS przyj´cie odmiennej, w´˝szej i bardziej formalnej
interpretacji os∏abi∏oby skutecznoÊç Dyrektyw i umo˝liwi∏oby ich ∏atwe obcho-
dzenie. Intencjà takiej wyk∏adni by∏o tak˝e obj´cie procedurami zamówieƒ
publicznych nowych instytucji, o nieznanych wczeÊniej formach organizacyj-
nych. Powszechne jest bowiem zjawisko „decentralizacji” administracji przeja-
wiajàce si´ w zlecaniu cz´Êci jej tradycyjnych zadaƒ i uprawnieƒ. Taka prakty-
ka nie mo˝e jednak przes∏oniç faktu, ̋ e funkcjonalnie jednostki takie w dalszym
ciàgu wykonujà zadania publiczne. W orzecznictwie ETS podkreÊla si´ tak˝e,
˝e dla oceny, czy dana instytucja jest „organem paƒstwowym” w rozumieniu
Dyrektyw nie majà znaczenia przepisy krajowe. Jest to materia obj´ta wy∏àcz-
nie regulacjà prawa wspólnotowego. Tak wi´c nawet w przypadku przyj´cia
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3 Por. M. Lemke w „Zamówienia publiczne...”, s. 31.



przez przepisy prawa krajowego rozwiàzaƒ odbiegajàcych od postanowieƒ
Dyrektyw rozstrzygaç b´dzie prawo wspólnotowe, a nie krajowe1.

17. Poj´cie „osób prawnych utworzonych w szczególnym celu zaspokajania po-
trzeb o charakterze powszechnym, nie majàcych charakteru przemys∏owego ani
handlowego” nie funkcjonowa∏o w prawie polskim. Zosta∏o ono przeniesione
z przepisów Dyrektyw, w których podmioty takie stanowià odr´bnà kategori´
zamawiajàcych. Celem tej regulacji jest wdro˝enie do polskiego porzàdku
prawnego unijnego poj´cia „instytucji prawa publicznego”, które ma kluczowe
znaczenie przy okreÊlaniu zakresu zastosowania unijnych przepisów o zamó-
wieniach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 1b ka˝dej z Dyrektyw „klasycz-
nych” instytucjà prawa publicznego jest instytucja, która:
– zosta∏a ustanowiona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze

powszechnym, nie majàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego,
– posiada osobowoÊç prawnà 
oraz spe∏nia co najmniej jeden z poni˝szych warunków:
– jest finansowana, w ca∏oÊci lub przewa˝ajàcej cz´Êci, przez organy paƒstwo-

we, organy samorzàdowe lub inne instytucje prawa publicznego,
– podlega nadzorowi w odniesieniu do zarzàdu instytucji, ponad po∏ow´ sk∏a-

du jej organu kierowniczego, zarzàdzajàcego lub nadzorczego stanowià oso-
by mianowane przez organy paƒstwowe, samorzàdowe lub inne instytucje
prawa publicznego2.

Przy interpretacji tego przepisu celowe jest odwo∏anie si´ do dorobku orzecznic-
twa wspólnotowego, w tym szczególnie do orzecznictwa ETS. Kwestii tej Try-
buna∏ poÊwi´ci∏ obszerne orzeczenie w sprawie C-360/96 (Arnhem). Orzecze-
nie to dotyczy rozró˝nienia pomi´dzy potrzebami o charakterze powszechnym,
nie majàcymi charakteru handlowego lub przemys∏owego oraz potrzebami
o charakterze powszechnym, które majà charakter przemys∏owy lub handlowy.
ETS po∏o˝y∏ silny nacisk na stan konkurencji na okreÊlonym rynku. W opinii
Trybuna∏u, przynajmniej co do zasady, potrzeby o charakterze handlowym lub
przemys∏owym zaspokajane sà przez konkurujàcych przedsi´biorców. Jednak-
˝e sam fakt, ˝e na okreÊlonym rynku, na jakim zaspokajana jest pewna potrze-
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1 M. Lemke wskazuje tak˝e, ˝e wyk∏adnia funkcjonalna poj´cia organów paƒstwowych i samorzàdo-
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orzeczeniach Trybuna∏ uznawa∏ odpowiedzialnoÊç paƒstwa cz∏onkowskiego za naruszenia prawa
wspólnotowego przez organy, na których dzia∏alnoÊç paƒstwo cz∏onkowskie ma wp∏yw, którym zle-
ca wykonywanie okreÊlonych zadaƒ lub uprawnieƒ i za które ponosi odpowiedzialnoÊç, mimo, i˝ nie
sà one cz´Êcià administracji paƒstwowej (samorzàdowej). Jednak nie wszystkie organy, za które paƒ-
stwo ponosi odpowiedzialnoÊç wobec instytucji wspólnotowych, sà organami paƒstwowymi w rozu-
mieniu dyrektyw o zamówieniach publicznych.

2 Poj´cie instytucji prawa publicznego nie jest zwiàzane z poj´ciami wyst´pujàcymi w art. 86 Trakta-
tu Rzymskiego: przedsi´biorstwa publicznego (ust. 1) czy przedsi´biorstwa Êwiadczàcego us∏ugi
w ogólnym interesie gospodarczym (ust. 2). Na etapie prac legislacyjnych rozwa˝ano mo˝liwoÊç na-
wiàzania w dyrektywach dotyczàcych zamówieƒ publicznych do poj´ç Traktatowych, lecz zamiast
tego wprowadzono nowe poj´cie, nie wyst´pujàce w Traktacie Rzymskim.



ba, istnieje konkurencja, nie przesàdza jeszcze, ˝e potrzeba ta musi zostaç uzna-
na za „potrzeb´ o charakterze powszechnym majàcà charakter handlowy lub
przemys∏owy”. Przyj´cie takiego stanowiska musia∏oby byç bowiem równo-
znaczne z przyj´ciem, ˝e z zaspokajaniem potrzeb o charakterze powszechnym,
nie majàcych charakteru handlowego lub przemys∏owego, mamy do czynienia
tylko tam, gdzie nie dzia∏ajà przedsi´biorstwa prywatne. Teza taka jest w opinii
ETS b∏´dna, chocia˝by z tego wzgl´du, ˝e trudno by∏oby sobie w chwili obec-
nej wyobraziç dzia∏ania, które nie mog∏yby byç prowadzone przez przedsi´bior-
ców prywatnych. Taka interpretacja sprawia∏aby zatem, ˝e termin „instytucje
prawa publicznego” sta∏by si´ pusty. JednoczeÊnie w opinii Trybuna∏u istnienie
znaczàcej konkurencji na rynku (w tym istotnej konkurencji ze strony podmio-
tów prywatnych), mo˝e wskazywaç, ˝e konkretna potrzeba nie jest potrzebà
o charakterze powszechnym, nie majàcà charakteru handlowego lub przemys∏o-
wego. W innym orzeczeniu (sprawa C-44/96, Mannesmann) ETS uzna∏ za insty-
tucj´ prawa publicznego Austriackà Drukarni´ Paƒstwowà, która dzia∏ajàc pod
kontrolà paƒstwa zajmowa∏a si´ publikacjà, z zachowaniem wymogów poufno-
Êci i bezpieczeƒstwa, druków urz´dowych administracji paƒstwowej. W Êwietle
tego orzeczenia specyficzne potrzeby administracji paƒstwowej sensu stricto,
których realizacja jest tradycyjnie domenà paƒstwa, sà potrzebami o charakte-
rze powszechnym, nie majàcymi charakteru przemys∏owego lub handlowego. 

18. ETS dokona∏ rekapitulacji swojego orzecznictwa w omawianej kwestii w orze-
czeniu z 16 paêdziernika 2003 r. w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii (spra-
wa C-283/00). Orzeczenie dotyczy∏o statusu b´dàcej w∏asnoÊcià Skarbu Paƒ-
stwa spó∏ki Sociedad Estatal de Infrastructuras y Equipamientos Penitenciarios
S.A. (SIEPSA), której podstawowym zadaniem by∏o budowanie nowych budyn-
ków wi´ziennych na potrzeby paƒstwa. Poniewa˝ w omawianym orzeczeniu
Trybuna∏ przyjà∏ ostatecznie, ˝e SIEPSA jest „podmiotem utworzonym
w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie ma-
jàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego”, celowe jest omówienie
tych cech dzia∏alnoÊci spó∏ki, które w opinii ETS przesàdza∏y o jej szczególnym
charakterze. Decydujàce znaczenie mia∏o powo∏anie tego podmiotu dla reali-
zacji programów rzàdowych (w tym wypadku programów budowy zak∏adów
penitencjarnych). Wywiàzanie si´ przez SIEPSA z postawionych jej zadaƒ wa-
runkowa∏o w zwiàzku z tym wykonanie zadaƒ paƒstwa zwiàzanych z politykà
karnà, a tym samym mia∏o kluczowe znaczenie dla zapewnienia porzàdku pu-
blicznego. Z uwagi na jej szczególne zadania, paƒstwo zachowa∏o decydujàcy
wp∏yw na dzia∏alnoÊç SIEPSA – spó∏ka zajmowa∏a si´ realizacjà planów za-
twierdzonych przez Rad´ Ministrów, dzia∏ajàc zgodnie z wytycznymi organów
administracji paƒstwowej. Trybuna∏ podkreÊli∏ tak˝e, ˝e trudno by∏oby mówiç
o rynku na us∏ugi Êwiadczone przez SIEPSA, skoro w praktyce to wy∏àcznie
paƒstwo odpowiada za realizacj´ polityki karnej (nie ma innych nabywców
us∏ug zwiàzanych z budowà i planowaniem zak∏adów penitencjarnych). ETS nie
podzieli∏ tak˝e argumentów rzàdu hiszpaƒskiego odnoszàcych si´ do tych posta-
nowieƒ statutu SIEPSA, z których wynika∏o nastawienie tego podmiotu na zysk.
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Z ca∏okszta∏tu okolicznoÊci wynika∏o bowiem, ˝e osiàganie zysku przez tà spó∏-
k´ nie by∏o jej podstawowym zadaniem. Ma∏o prawdopodobne by∏o tak˝e by
paƒstwo hiszpaƒskie, jako jedyny udzia∏owiec SIEPSA dopuÊci∏o do jej upad∏o-
Êci. W konkluzji Trybuna∏ stwierdzi∏: „W powy˝szych okolicznoÊciach, jest mo˝-
liwe, ˝e w organizowanych przez siebie procedurach przetargowych SIEPSA
kierowaç si´ b´dzie wzgl´dami innymi ni˝ czysto ekonomiczne. To w∏aÊnie dla
ochrony przed takimi sytuacjami konieczne jest stosowanie postanowieƒ Dyrek-
tywy”. Ta konkluzja ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia omawianego prze-
pisu. Trybuna∏ jest gotów do jego szerokiej wyk∏adni. U jej podstaw le˝eç zaÊ
b´dzie ka˝dorazowo to, czy w Êwietle wszystkich okolicznoÊci faktycznych
i prawnych sprawy, w tym g∏ównie zadaƒ danego podmiotu i jego zwiàzków
z szeroko rozumianym paƒstwem, istnieje ryzyko, ̋ e podmiot ten, udzielajàc za-
mówieƒ b´dzie si´ kierowa∏ kryteriami innymi ni˝ kryteria czysto ekonomiczne.

19. Komentowany przepis akcentuje cel utworzenia okreÊlonego podmiotu, istotne
jest zatem ustalenie, jakie dokumenty mogà decydowaç o celu jego utworzenia.
Podstawowà kwestià jest odpowiedê na pytanie, czy w ka˝dym przypadku roz-
strzygaç ma treÊç statutu, czy faktycznie za∏o˝ony i realizowany profil wykony-
wanej dzia∏alnoÊci. Odpowiedê na to pytanie utrudnia przyj´ta w Dyrektywach
i w konsekwencji zastosowana przez polskiego ustawodawc´ technika legisla-
cyjna. TreÊç przepisu akcentuje historyczne podstawy utworzenia danego pod-
miotu, jednak dos∏owne brzmienie przepisu nie jest jednoznaczne. Sformu∏o-
wanie „osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
o charakterze (...)” nale˝y odnosiç przede wszystkim do faktycznego celu powo-
∏ania danej osoby prawnej, a nie wy∏àcznie do tego, co zosta∏o zapisane w doku-
mentach formalnoprawnych, tym bardziej, ˝e powszechna jest praktyka bardzo
szerokiego (cz´sto „na wyrost”) okreÊlania statutowego przedmiotu dzia∏alnoÊci
tworzonych podmiotów. Potwierdzenia dla powy˝szej interpretacji mo˝na szu-
kaç w orzecznictwie ETS. W szczególnoÊci, w wyroku C-470/99 wskazano, ˝e
podmiot, którego przedmiot dzia∏alnoÊci okreÊlony w statucie nie obejmuje
czynnoÊci obj´tych Dyrektywami, który faktycznie wykonuje te czynnoÊci, po-
winien stosowaç przepisy o zamówieniach publicznych. Natomiast w orzeczeniu
C-283/00 dokonujàc oceny charakteru prawnego danego podmiotu Trybuna∏
uwzgl´dni∏ zarówno okolicznoÊci prawne, jak i faktyczne. Mo˝na zatem przyjàç,
˝e w obu sprawach dokumenty formalnoprawne nie by∏y jedynym (ani decydu-
jàcym) wyznacznikiem celu, dla którego powo∏ano dany podmiot, choç odgry-
wa∏y wa˝nà rol´ przy jego ustalaniu. Dla okreÊlenia celu powo∏ania danego pod-
miotu nale˝y zatem uwzgl´dniaç nie tylko postanowienia jego statutu, ale tak˝e
innego rodzaju okolicznoÊci i dokumenty, pozwalajàce okreÊliç, jakie by∏y rze-
czywiste intencje „za∏o˝yciela”. Rzeczywisty cel powo∏ania spó∏ki powinien
mieç swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach odpowiedniej rangi, np.
w biznesplanach i innego rodzaju analizach tworzonych na potrzeby utworzenia
danego podmiotu. Dyrektywy zawierajà za∏àczniki wymieniajàce instytucje pra-
wa publicznego w poszczególnych krajach, spe∏niajàce okreÊlone w komentowa-
nym przepisie warunki i w zwiàzku z tym zobowiàzane do stosowania procedur
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zamówieƒ publicznych. Wykazy te majà charakter wy∏àcznie pomocniczy (zgod-
nie z art. 1 ka˝dej z Dyrektyw „sà na tyle wyczerpujàce, na ile jest to mo˝liwe”)
i nie sà wià˝àce. Rozstrzygajàce znaczenie ma w ka˝dym przypadku to, czy da-
na instytucja ma cechy instytucji prawa publicznego.

20. Przyk∏adem osób prawnych utworzonych w szczególnym celu zaspokajania po-
trzeb o charakterze powszechnym, nie majàcych charakteru przemys∏owego ani
handlowego mogà byç ró˝nego rodzaju fundacje1, których fundatorem jest
Skarb Paƒstwa i w odniesieniu do których Skarb Paƒstwa posiada prawo powo-
∏ywania wi´kszoÊci lub wszystkich cz∏onków organów fundacji. Fundacje takie
zaliczaç si´ b´dà do zamawiajàcych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp,
o ile powo∏ane zosta∏y do realizacji celów s∏u˝àcych ogó∏owi spo∏eczeƒstwa
(np. podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz pojednania i porozumienia mi´dzy naroda-
mi), ÊciÊle zwiàzanych z instytucjonalnà dzia∏alnoÊcià paƒstwa. Kolejnà istotnà
grupà podmiotów posiadajàcych cechy instytucji prawa publicznego sà agencje
rozwoju regionalnego lub lokalnego, na które dominujàcy wp∏yw wywierajà
w∏adze samorzàdowe, a powo∏ane w celu realizacji zadaƒ zwiàzanych z zaspo-
kajaniem potrzeb lokalnej spo∏ecznoÊci. Mo˝na w takich wypadkach uznaç, ˝e
za poÊrednictwem takich podmiotów paƒstwo realizuje cz´Êç swoich zadaƒ.
Tym samym, przy udzielaniu zamówieƒ s∏u˝àcych realizacji ich celów statuto-
wych, podmioty takie zobowiàzane sà do stosowania przepisów Pzp.

21. Z treÊci ust. 1 pkt 4 wynika, i˝ podstawowym kryterium zakwalifikowania okre-
Êlonego podmiotu do kategorii „zamawiajàcych” jest to, ˝e podmiot ten udziela
zamówienia w celu wykonania jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci, o których mowa
w art. 122 Pzp2. Dodatkowo, musi byç spe∏niony jeden z dwóch warunków: pod-
miot ten musi dzia∏aç na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych albo po-
zostawaç pod dominujàcym wp∏ywem zamawiajàcych wskazanych w punktach
1–3. Tak skonstruowany przepis obejmuje zarówno podmioty pozostajàce pod
wp∏ywem paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego, jak i podmioty w pe∏-
ni prywatne. Konstrukcja ta nawiàzuje do rozwiàzaƒ przyj´tych w Dyrektywie
Sektorowej i przeniesionych do nowej Dyrektywy Sektorowej, które to akty
prawne obejmujà swoim zakresem poza zamawiajàcymi sektora finansów pu-
blicznych tak˝e „przedsi´biorstwa publiczne” (ang. public undertakings) oraz
dzia∏ajàce na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych podmioty prywatne3. 

22. Definicj´ praw szczególnych lub wy∏àcznych zawiera art. 3 ust. 2, zgodnie z któ-
rym „prawami szczególnymi lub wy∏àcznymi sà prawa przyznane w drodze usta-
wy lub decyzji administracyjnej, polegajàce na zastrze˝eniu wykonywania okre-
Êlonej dzia∏alnoÊci dla jednego lub wi´kszej liczby podmiotów”. Poj´cie „praw
szczególnych lub wy∏àcznych” zosta∏o przeniesione do prawa polskiego z przepi-
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3 Por. art. 2 ust. 1 pkt (b) oraz art. 2 ust. 2 nowej dyrektywy sektorowej.



sów prawa wspólnotowego. Wyst´puje m.in. w przepisach zarówno „starej” jak
i nowej dyrektywy sektorowej1 oraz w innych przepisach prawa Unii Europej-
skiej, w tym m.in. w art. 86 Traktatu. W doktrynie wskazuje si´ na nast´pujàce ro-
zumienie praw szczególnych lub wy∏àcznych: „Podobna zale˝noÊç wobec w∏adzy
publicznej wyró˝nia takie przedsi´biorstwa, którym przyznaje ona „prawa spe-
cjalne lub wy∏àczne” (special or exclusive rights). O „prawach specjalnych” lub
„prawach wy∏àcznych” w rozumieniu art. 86 ust. 1 TWE mo˝na bowiem mówiç
wtedy, gdy indywidualnym przedsi´biorstwom przyznawane sà w trybie w∏adczym
uprawnienia, które – z jednej strony – sprawiajà, ˝e przedsi´biorstwa te uzyskujà
szczególnà pozycj´ w stosunku do innych przedsi´biorstw, z drugiej zaÊ – powo-
dujà, ˝e przedsi´biorstwa te podlegajà wp∏ywowi w∏adzy publicznej, jakiego nie
ma ona na inne przedsi´biorstwa. Do kategorii tej nale˝à niewàtpliwie wszystkie
takie sytuacje, w których paƒstwo monopolizuje, w pe∏ni lub cz´Êciowo, okreÊlo-
nà dziedzin´ gospodarki. Nie nale˝à natomiast wszelkie przypadki koncesjonowa-
nia jeÊli koncesj´ mo˝e otrzymaç ka˝dy, kto spe∏nia okreÊlone warunki ustawo-
we.2” Ostatnie zdanie obrazuje ewolucj´ rozumienia poj´cia „prawa szczególne
lub wy∏àczne”, jaka dokona∏a si´ g∏ównie za sprawà orzeczeƒ ETS. Kluczowe
znaczenie mia∏o w tym zakresie orzeczenie w sprawie C-302/943. W orzeczeniu
tym Trybuna∏ przesàdzi∏, ˝e prawami szczególnymi lub wy∏àcznymi sà tylko pra-
wa udzielone przez w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego jednemu lub kilku podmio-
tom w oparciu o kryteria, które nie sà obiektywne, proporcjonalne i niedyskrymi-
nacyjne. Tym samym przyznanie tych praw w istotny sposób wp∏ywa na zdolnoÊç
innych podmiotów do wykonywania okreÊlonych us∏ug (w tym wypadku us∏ug te-
lekomunikacyjnych). Trybuna∏ wskaza∏, ̋ e prawami szczególnymi lub wy∏àczny-
mi nie sà koncesje (zezwolenia), o ile mo˝e je uzyskaç ka˝dy podmiot, który spe∏-
nia obiektywne kryteria. W orzeczeniu podkreÊlono te˝, i˝ sam fakt przyznania
okreÊlonym podmiotom uprawnieƒ do np. wyw∏aszczania nieruchomoÊci na cele
zwiàzane z budowà sieci nie jest równoznaczny z przyznaniem im praw szczegól-
nych. Wreszcie, w opinii ETS tylko tam, gdzie przyznanie praw szczególnych lub
wy∏àcznych przez paƒstwo cz∏onkowskie ogranicza w istotny sposób konkuren-
cj´ na rynku okreÊlonych us∏ug, mogà mieç zastosowanie szczególne instrumen-
ty prawne przewidziane dyrektywà, których celem jest w∏aÊnie zapobieganie ne-
gatywnym skutkom dla konkurencji. Istotna jest równie˝ kwestia, czy o obowiàz-
ku stosowania przepisów Pzp przesàdza posiadanie przez konkretny podmiot
praw szczególnych lub wy∏àcznych, czy te˝ wystarczajàcy jest w tym zakresie
sam fakt prowadzenia dzia∏alnoÊci lub przygotowywania si´ do prowadzenia
dzia∏alnoÊci, która co do zasady prowadzona mo˝e byç wy∏àcznie przez podmio-
ty, które uzyska∏y prawa szczególne lub wy∏àczne. Z cytowanych powy-
˝ej orzeczeƒ ETS oraz przepisów Dyrektyw wynika, ˝e prawo wspólnotowe
dopuszcza sytuacje, w których okreÊlonym podmiotom przyznaje si´ prawa
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s. 261–262. Por. tak˝e M. Nestereowicz w „Konkurencja”, Warszawa 2004, s. 309–310.
3 The Queen v Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecomunications.



szczególne lub wy∏àczne, ale w konsekwencji dzia∏alnoÊç tych podmiotów pod-
daje si´ okreÊlonym, dodatkowym rygorom. Istnieje zatem w ka˝dym przypadku
Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy prawem przyznanym konkretnemu podmiotowi i ogra-
niczeniami jakie si´ na ten podmiot nak∏ada. Tam natomiast, gdzie nie ma mowy
o prawach szczególnych lub wy∏àcznych nie mo˝e byç tak˝e mowy o szczegól-
nych ograniczeniach w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, zw∏aszcza w od-
niesieniu do prywatnych przedsi´biorców. Oznacza to, ˝e obowiàzek stosowania
przepisów Pzp powstaje z momentem uzyskania przez konkretny podmiot prawa
szczególnego lub wy∏àcznego.

23. Kolejnà kategori´ zamawiajàcych stanowià inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, pod-
mioty, je˝eli ponad 50% wartoÊci udzielanego przez nie zamówienia jest finan-
sowane ze Êrodków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt
1–3. Definicja „Êrodków publicznych” zosta∏a omówiona w komentarzu do art.
2. Ka˝dy podmiot, niezale˝nie od jego formy prawnej, w∏asnoÊci itp., który spe∏-
nia warunki okreÊlone w pkt 5 jest zobowiàzany do stosowania przepisów usta-
wy. W zwiàzku z tym ka˝dy podmiot, który otrzymuje Êrodki publiczne bàdê
otrzymuje Êrodki od podmiotów wskazanych w punktach 1–3 komentowanego
przepisu i zamierza z wykorzystaniem tych Êrodków sfinansowaç okreÊlone za-
mówienie, powinien okreÊliç przedmiot tego zamówienia i jego szacunkowà
wartoÊç zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29–35. Do tak okreÊlonej sza-
cunkowej wartoÊci zamówienia powinna nast´pnie zostaç odniesiona wartoÊç
Êrodków publicznych. Dopiero od wyniku tak przeprowadzonej operacji powin-
na zale˝eç decyzja o zastosowaniu bàdê nie stosowaniu przepisów Pzp, chyba
˝e w konkretnej sytuacji mo˝na z góry przesàdziç, czy próg 50% zostanie czy
te˝ nie zostanie przekroczony. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e komentowany przepis
znajdzie zastosowanie w sytuacji, w której ∏àczny udzia∏ Êrodków publicznych
i Êrodków przekazanych przez zamawiajàcych, o których mowa w punktach
1–3, przekroczy 50% wartoÊci zamówienia. Z „przekazaniem Êrodków” b´dzie-
my mieli do czynienia wy∏àcznie w sytuacji, w której to przekazanie b´dzie mia-
∏o charakter wspó∏finansowania okreÊlonego przedsi´wzi´cia. Nie jest nato-
miast „przekazaniem Êrodków” op∏acenie przez podmiot z sektora finansów pu-
blicznych us∏ugi Êwiadczonej przez inny podmiot. Wyp∏acone w formie wyna-
grodzenia Êrodki stajà si´ bowiem Êrodkami w∏asnymi wykonawcy i przy ich
wydatkowaniu nie ma on obowiàzku stosowania przepisów Pzp1. Przyk∏adem
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1 Podobny poglàd prezentowany by∏ w opiniach prawnych Urz´du. Przyk∏adowo, w opinii dotyczàcej
statusu niepublicznych zak∏adów opieki zdrowotnej stwierdzono: „przychody tych podmiotów,
otrzymywane jako wynagrodzenie z tytu∏u wykonywania umowy z Kasà Chorych o udzielenie
Êwiadczeƒ zdrowotnych, w myÊl art. 3 ustawy o finansach publicznych, nie sà Êrodkami publiczny-
mi. Powy˝sze oznacza, i˝ finansowanie ponad 50% wartoÊci zamówienia ze Êrodków otrzymywa-
nych jako wynagrodzenie z tytu∏u wykonywania umowy z Kasà Chorych o udzielenie Êwiadczeƒ
zdrowotnych nie zobowiàzuje niepublicznego zak∏adu opieki zdrowotnej, indywidualnej i grupowej
praktyki lekarskiej oraz piel´gniarskiej do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych”. Cyto-
wana opinia sformu∏owana zosta∏a na gruncie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, nale-
˝y jednak uznaç, ˝e zachowuje ona swojà aktualnoÊç tak˝e na gruncie przepisów Pzp (z tym zastrze-
˝eniem, ˝e w chwili obecnej Kasy Chorych zosta∏y zastàpione przez Narodowy Fundusz Zdrowia).



takiej partycypacji finansowej, która rodzi obowiàzek stosowania przepisów
ustawy jest sytuacja wspólnoty mieszkaniowej, w której udzia∏ finansowy ma
podmiot sektora finansów publicznych. Je˝eli wspólnota mieszkaniowa udziela
zamówienia na us∏ug´, dostaw´ lub robot´ budowlanà, której ponad 50% war-
toÊci finansowane jest ze Êrodków publicznych, jest zobowiàzana do stosowania
procedur Pzp. Ârodki publiczne mogà pochodziç z partycypacji w kosztach
utrzymania nieruchomoÊci wspólnej podmiotu b´dàcego jej wspó∏w∏aÊcicielem,
który jednoczeÊnie jest zamawiajàcym w rozumieniu ustawy1.

24. Do stosowania przepisów Pzp b´dà tak˝e zobowiàzane inne, ni˝ okreÊlone 
w pkt 1 i 2, podmioty, je˝eli udzielane przez nie zamówienie jest finansowane
z udzia∏em Êrodków, których przyznanie jest uzale˝nione od zastosowania pro-
cedury udzielania zamówienia okreÊlonej w ustawie. W odró˝nieniu od prze-
s∏anki wskazanej w pkt 5, nie jest w tym przypadku istotny procentowy udzia∏
przyznanych Êrodków. Je˝eli zamówienie b´dzie finansowane z ich choçby mi-
nimalnym udzia∏em, stosowanie procedur przewidzianych w Pzp b´dzie ko-
nieczne. Nale˝y zarazem pami´taç, ̋ e przyznanie Êrodków (a wi´c decyzja o ich
przekazaniu) musi byç uzale˝nione od stosowania procedur przewidzianych
w ustawie. Je˝eli przyznanie Êrodków b´dzie uzale˝nione od zastosowania pro-
cedur odmiennych od przewidzianych w Pzp, zamówienie nie b´dzie podlegaç
jej przepisom (por. komentarz do art. 4 ust. 1 pkt (a)). 

25. Ostatnià kategorià zamawiajàcych sà podmioty, którym podmioty, o których
mowa w pkt 1–3, udzieli∏y koncesji na roboty budowlane w zakresie, w jakim
udzielajà zamówienia w celu jej wykonania. Problematyka udzielania koncesji
na roboty budowlane oraz zasady udzielania zamówieƒ zwiàzanych z wykona-
niem koncesji przez koncesjonariusza uregulowano w art. 118–121. 

Art. 4. [Wy∏àczenia]

Ustawy nie stosuje si´ do:
1) zamówieƒ udzielanych na podstawie:

a) procedury organizacji mi´dzynarodowej lub mi´dzynarodowej insty-
tucji finansowej, je˝eli zamówienie ma byç finansowane z udzia∏em
Êrodków, których przyznanie jest uzale˝nione od zastosowania proce-
dur odmiennych ni˝ okreÊlone w ustawie,

b) umów zawieranych mi´dzy rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej i rzàda-
mi paƒstw cz∏onkowskich Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego dotyczàcych
stacjonowania wojsk, je˝eli umowy te przewidujà inne ni˝ ustawa
procedury udzielania zamówieƒ,
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Nr 80, poz. 903 z póên. zm.).



c) umowy mi´dzynarodowej, której stronà jest Rzeczpospolita Polska,
dotyczàcej wdro˝enia lub realizacji przedsi´wzi´cia przez strony tej
umowy, je˝eli umowa ta przewiduje inne ni˝ ustawa procedury udzie-
lania zamówieƒ;

2) zamówieƒ Narodowego Banku Polskiego zwiàzanych z:
a) wykonywaniem zadaƒ dotyczàcych realizacji polityki pieni´˝nej,

a w szczególnoÊci zamówieƒ na us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà,
sprzeda˝à, kupnem i transferem papierów wartoÊciowych lub innych
instrumentów finansowych,

b) obrotem papierami wartoÊciowymi emitowanymi przez Skarb Paƒ-
stwa,

c) obs∏ugà zarzàdzania d∏ugiem krajowym i zad∏u˝eniem zagranicznym,
d) emisjà znaków pieni´˝nych i gospodarkà tymi znakami;
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarzàdzaniem tymi rezerwami,
f gromadzeniem z∏ota i metali szlachetnych,

g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem banko-
wych rozliczeƒ pieni´˝nych;

3) zamówieƒ, których przedmiotem sà:
a) us∏ugi arbitra˝owe lub pojednawcze,
b) us∏ugi Narodowego Banku Polskiego,
c) us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczone drogà satelitarnà,
d) us∏ugi telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne, 
e) us∏ugi w zakresie badaƒ naukowych i prac rozwojowych, z wyjàtkiem

us∏ug w ca∏oÊci op∏acanych przez zamawiajàcego, zamawianych w ce-
lu prowadzenia jego w∏asnej dzia∏alnoÊci, których rezultaty stanowià
wy∏àcznie jego w∏asnoÊç,

f) uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzy-
narodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. 
Nr 41, poz. 365, Nr 77, poz. 676 i Nr 89, poz. 804),

g) nabycie praw do transmisji programów przez nadawców radiowych
lub telewizyjnych,

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie w∏asnoÊci i innych praw do nieruchomoÊci,
j) us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, obrotem lub transferem papie-

rów wartoÊciowych;
4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) zawierania przez pracodawc´ umów o wnoszenie przez pracodawc´

sk∏adek pracowników do pracowniczego programu emerytalnego;1
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5) zamówieƒ obj´tych tajemnicà paƒstwowà zgodnie z przepisami o ochro-
nie informacji niejawnych albo, je˝eli wymaga tego istotny interes bez-
pieczeƒstwa paƒstwa;

6) zamówieƒ na us∏ugi udzielane innemu zamawiajàcemu, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji
administracyjnej, wy∏àczne prawo do Êwiadczenia tych us∏ug;

7) przyznawania dotacji ze Êrodków publicznych, je˝eli dotacje te sà przy-
znawane na podstawie ustaw; 

8) zamówieƒ i konkursów, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci kwoty 6000 euro,

9) zamówieƒ udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 5 i 6, finansowanych z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej przeznaczonych na modernizacj´ gospo-
darstw rolnych.1

1. W komentowanym artykule zawarto katalog wy∏àczeƒ przedmiotowych. Nale˝y
przyjàç, ˝e z uwagi na istotne konsekwencje jego zastosowania, przepis ten nie
powinien byç interpretowany rozszerzajàco. Wy∏àczenia majà zastosowanie
w ka˝dym przypadku, niezale˝nie od osoby zamawiajàcego. W art. 129 i 130 Pzp
zawarte sà wy∏àczenia, które majà zastosowanie tylko do zamówieƒ udzielanych
przez tzw. zamawiajàcych sektorowych. 

2. Rozstrzygni´cia wymaga kwestia zamówieƒ „mieszanych”, tzn. obejmujàcych
swoim zakresem zamówienia podlegajàce przepisom ustawy oraz zamówienia
wy∏àczone. W doktrynie2 postuluje si´ rozstrzyganie tego problemu z uwzgl´d-
nieniem podstaw wy∏àczenia. Kluczowe jest to, czy istniejà „pozytywne” prze-
s∏anki wy∏àczenia okreÊlonych zamówieƒ, co dotyczy np. zamówieƒ na us∏ugi
w zakresie arbitra˝u i mediacji, zamówieƒ zwiàzanych z obronnoÊcià bàdê za-
mówieƒ obj´tych tajemnicà paƒstwowà, których natura nie pozwala na obj´cie
ich przepisami dotyczàcymi zamówieƒ publicznych, czy te˝ mo˝e brak jest jedy-
nie dostatecznych przes∏anek uzasadniajàcych koniecznoÊç obj´cia tego typu
zamówieƒ szczegó∏owà regulacjà. W pierwszym przypadku, o ile tylko podzia∏
zamówienia mieszanego na cz´Êci nie b´dzie mo˝liwy, ca∏e zamówienie miesza-
ne pozostawaç powinno poza zakresem zastosowania przepisów dotyczàcych
zamówieƒ publicznych. W drugim przypadku, decydujàce znaczenie powinna
mieç wartoÊç tej cz´Êci zamówienia, która podlega przepisom Pzp. Je˝eli war-
toÊç zamówienia nie wy∏àczonego przekracza progi, powy˝ej których zamówie-
nie to powinno byç udzielone zgodnie z przepisami Pzp, ca∏e zamówienie mie-
szane powinno byç udzielone zgodnie z jego przepisami.
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(Dz. U. Nr 96, poz. 959).

2 Por. np. A. So∏tysiƒska „Zamówienia publiczne...”, s. 31.



3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ udzielanych na podstawie pro-
cedury organizacji mi´dzynarodowej lub mi´dzynarodowej instytucji finanso-
wej, je˝eli zamówienie ma byç finansowane z udzia∏em Êrodków, których przy-
znanie jest uzale˝nione od zastosowania procedur odmiennych od procedur
przewidzianych w Pzp. Z brzmienia pkt 1 lit. a wynika, ˝e dla zastosowania
zwolnienia muszà zostaç spe∏nione ∏àcznie trzy przes∏anki: (1) zamówienie mu-
si byç udzielane na podstawie procedury organizacji mi´dzynarodowej lub mi´-
dzynarodowej instytucji finansowej; (2) zastosowanie tej procedury musi byç
warunkiem przyznania Êrodków, z udzia∏em których ma byç finansowane zamó-
wienie; poniewa˝ w Pzp mowa jest o „udziale” Êrodków, nale˝y uznaç, ˝e dla
spe∏nienia tej przes∏anki wystarczajàcy b´dzie ka˝dy udzia∏ takich Êrodków (tzn.,
˝e nie ma procentowej granicy, której przekroczenie umo˝liwia∏oby zamawia-
jàcemu skorzystanie ze zwolnienia); (3) procedura, wed∏ug której ma byç udzie-
lone zamówienie musi byç odmienna od procedur przewidzianych w Pzp. W za-
kresie tego ostatniego warunku mo˝liwe sà dwie interpretacje. Po pierwsze
mo˝na uznaç, ˝e „odmiennoÊç” procedury musi mieç charakter istotny, a zatem
istnienie pewnych ró˝nic (np. terminologicznych) nie b´dzie wystarczajàcà prze-
s∏ankà uznania, ˝e mamy do czynienia z odmiennà procedurà. W szczególnoÊci
sytuacja taka nie wystàpi wsz´dzie tam, gdzie procedury organizacji mi´dzyna-
rodowej lub mi´dzynarodowej instytucji finansowej b´dà oparte na przepisach
Dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych, z którymi zgodne sà przepisy
Pzp. Druga dopuszczalna interpretacja zak∏ada∏aby, i˝ o odmiennoÊci procedury
decyduje sam fakt, ˝e nie jest to procedura przewidziana Pzp, nawet je˝eli pro-
cedura ta jest w istocie zgodna z jego przepisami (np. odpowiada przepisom
o przetargu nieograniczonym). Za prawid∏owà uznaç nale˝y drugà interpretacj´
– „odmiennoÊç” procedury mo˝e mieç charakter wy∏àcznie formalny. W ka˝dym
przypadku decydujàca b´dzie w zwiàzku z tym praktyka podmiotu przyznajàce-
go Êrodki. 

4. Wy∏àczenie przewidziane w pkt 1 lit. b dotyczy sytuacji, w których zamówienie
udzielane jest na podstawie umowy zawartej przez rzàd Rzeczypospolitej Pol-
skiej i rzàdy innych paƒstw – cz∏onków Sojuszu Pó∏nocnoatlantyckiego
(NATO), której przedmiotem jest stacjonowanie wojsk, niezale˝nie od tego, czy
konkretne zamówienie ma zwiàzek ze stacjonowaniem wojsk na terenie naszego
kraju. Wy∏àczenie nie b´dzie natomiast obejmowaç zamówieƒ udzielanych na
podstawie umów o innym przedmiocie. Udzielanie zamówieƒ w ramach NATO
oparte jest na zasadzie zaopatrywania w towary i us∏ugi z najtaƒszych êróde∏ do-
st´pnych w krajach cz∏onkowskich Sojuszu, pod warunkiem, ˝e towary lub us∏u-
gi spe∏niajà okreÊlone minimalne wymogi wojskowe1. Dopiero w sytuacji, kiedy
towary lub us∏ugi nie mogà byç dostarczone z krajów cz∏onkowskich w wyma-
ganej jakoÊci i iloÊci mogà byç pozyskane z innych êróde∏. Zamówienia
w NATO udzielane sà w nast´pujàcych trybach:
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– drobny zakup gotówkowy (petty cash),
– zakup jednorazowy (single tender),
– przetarg ograniczony (restricted bidding),
– przetarg zwyk∏y (formal bidding), 
– przetarg mi´dzynarodowy (international bidding). 
Mo˝liwoÊç skorzystania z poszczególnych trybów uzale˝niona jest od wartoÊci
zamówienia.

5. Przepisów ustawy nie stosuje si´ tak˝e do zamówieƒ udzielanych na podstawie
umowy mi´dzynarodowej, której stronà jest Rzeczpospolita Polska, dotyczàcej
wdro˝enia lub realizacji przedsi´wzi´cia przez strony tej umowy, je˝eli umowa
ta przewiduje inne ni˝ Pzp procedury udzielania zamówieƒ. W prawie mi´dzy-
narodowym publicznym definiuje si´ umow´ mi´dzynarodowà jako zgodne
oÊwiadczenie woli dwu lub wi´cej podmiotów prawa mi´dzynarodowego, które
rodzi prawa i obowiàzki skuteczne w prawie mi´dzynarodowym. W art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych1, zawarta jest
definicja, zgodnie z którà umowa mi´dzynarodowa to porozumienie mi´dzy
Rzeczypospolità Polskà a innym podmiotem lub podmiotami prawa mi´dzyna-
rodowego, regulowane przez prawo mi´dzynarodowe, niezale˝nie od tego, czy
jest uj´te w jednym dokumencie, czy w wi´kszej liczbie dokumentów, bez
wzgl´du na jego nazw´ oraz bez wzgl´du na to, czy jest zawierane w imieniu
paƒstwa, rzàdu czy ministra kierujàcego dzia∏em administracji rzàdowej w∏aÊci-
wego do spraw, których dotyczy umowa mi´dzynarodowa. Przyk∏adem umowy
mi´dzynarodowej przewidujàcej odr´bne procedury udzielania zamówieƒ jest
Wieloletnia Umowa Finansowa zawarta dnia 21 stycznia 2001 r. mi´dzy Komi-
sjà Wspólnot Europejskich a rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej2. OkreÊla ona m.
in. zasady dokonywania zakupów w ramach realizacji projektów przez benefi-
cjentów programu i pozwala na uzyskanie cz´Êciowej refundacji kosztów ze
Êrodków programu SAPARD, na które sk∏adajà si´ Êrodki pomocowe pocho-
dzàce z Unii Europejskiej oraz Êrodki z bud˝etu paƒstwa przekazywane na rzecz
beneficjentów programu przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w omawianej umowie mi´dzy-
narodowej wszelkie procedury dokonywania zamówieƒ przez beneficjentów
publicznych muszà byç przeprowadzane zgodnie z instrukcjà Komisji Europej-
skiej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie udzielania zamówieƒ na us∏ugi, do-
stawy i roboty budowlane. Przyk∏ad tej umowy obrazuje jednoczeÊnie istot´
wy∏àczenia. Mo˝na bowiem przyjàç, ̋ e procedury przewidywane we wspomnia-
nej instrukcji Komisji Europejskiej sà zgodne z Dyrektywami, a tym samym, ˝e
nie zachodzà istotne ró˝nice pomi´dzy procedurami przyj´tymi w Instrukcji
a procedurami przewidzianymi w Pzp. „Odr´bnoÊç” procedur sprowadza si´ za-
tem w tym wypadku nie tylko do kwestii merytorycznych (istnienia rozbie˝no-
Êci mi´dzy procedurami), co do samego faktu, ˝e w danym przypadku istnieje
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koniecznoÊç stosowania okreÊlonej procedury przewidzianej w umowie mi´dzy-
narodowej1.

6. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ Narodowego Banku Polskiego,
a wi´c do zamówieƒ udzielanych przez ten bank2. Zwolnienie innych podmiotów
z obowiàzku stosowania przepisów Pzp w zakresie, w jakim podmioty te korzy-
stajà z us∏ug NBP zawarte jest w pkt 3 lit. b komentowanego przepisu. NBP zo-
sta∏ zwolniony z obowiàzku stosowania przepisów Pzp tylko w odniesieniu do
konkretnych zamówieƒ, które pozostajà w zwiàzku z okreÊlonà dzia∏alnoÊcià
tego podmiotu. W pozosta∏ym zakresie, NBP jest zobowiàzany stosowaç przepi-
sy ustawy.

7. Z obowiàzku stosowania przepisów Pzp zosta∏y wy∏àczone zamówienia na okre-
Êlone kategorie us∏ug. Zgodnie z pkt 3 lit. a wy∏àczeniem obj´te sà us∏ugi arbi-
tra˝owe i pojednawcze. Przyczynà tego jest charakter tych us∏ug – zainteresowa-
ni decydujà si´ na skorzystanie z us∏ug konkretnego sàdu arbitra˝owego (kon-
kretnego mediatora) i to w wielu wypadkach jeszcze przed powstaniem sporu.

8. Wy∏àczeniu podlegajà us∏ugi Narodowego Banku Polskiego. Literalna wyk∏adnia
przepisu nakazuje szeroko traktowaç omawiane wy∏àczenie i przyjàç, ˝e obejmu-
je ono wszelkie us∏ugi Êwiadczone przez ten bank, nawet tam, gdzie móg∏by si´
on spotykaç z konkurencjà ze strony innych podmiotów prowadzàcych dzia∏al-
noÊç bankowà. Choç taka interpretacja prowadzi do uprzywilejowania NBP
w stosunku do innych banków, które podobne zlecania mogà uzyskiwaç tylko
w drodze procedur o udzielenie zamówienia publicznego, brak jest w przepisach
Pzp podstaw do jej kwestionowania. Zakres us∏ug, które mogà byç Êwiadczone
przez NBP okreÊlony jest w przepisach ustawy o Narodowym Banku Polskim.

9. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do okreÊlonych rodzajów us∏ug telekomunika-
cyjnych. Wy∏àczenie obejmuje w pierwszym rz´dzie us∏ugi telekomunikacyjne
Êwiadczone drogà satelitarnà. Zgodnie z art. 2 pkt 48 ustawy Prawo telekomu-
nikacyjne3 us∏ugà telekomunikacyjnà jest us∏uga polegajàca g∏ównie na przeka-
zywaniu sygna∏ów w sieci telekomunikacyjnej; nie stanowi tej us∏ugi us∏uga
poczty elektronicznej. Sieç telekomunikacyjnà stanowà z kolei systemy transmi-
syjne oraz urzàdzenia komutacyjne lub przekierowujàce, a tak˝e inne zasoby,
które umo˝liwiajà nadawanie, odbiór lub transmisj´ sygna∏ów za pomocà prze-
wodów, fal radiowych, optycznych lub innych Êrodków wykorzystujàcych ener-
gi´ elektromagnetycznà, niezale˝nie od ich rodzaju. (art. 2 pkt 35 wspomnianej
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poz. 938 z póên. zm.).

3 Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800.



ustawy). Z zestawienia wskazanych powy˝ej definicji ustawowych wynika, ˝e
zakresem wy∏àczenia obj´ta jest tylko cz´Êç us∏ug telekomunikacyjnych, a mia-
nowicie te us∏ugi, w których sieç telekomunikacyjna jest siecià satelitarnà. 

10. Z obowiàzku stosowania przepisów ustawy wy∏àczone zosta∏y tak˝e us∏ugi te-
lefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne. Inaczej ni˝ w przypadku szeroko
poj´tych us∏ug telekomunikacyjnych, w tym przypadku wy∏àczenie ma charak-
ter generalny i ma zastosowanie do wszelkich us∏ug tego typu, niezale˝nie od te-
go z wykorzystaniem jakiej sieci sà one Êwiadczone. Prawo telekomunikacyjne
definiuje poj´cie „publicznie dost´pnej us∏ugi telefonicznej”. Zgodnie z art. 2
pkt 30 tej ustawy, pod poj´ciem tym nale˝y rozumieç „us∏ug´ telekomunikacyj-
nà dost´pnà dla ogó∏u u˝ytkowników, w celu inicjowania i odbierania po∏àczeƒ
krajowych i mi´dzynarodowych oraz uzyskania dost´pu do s∏u˝b ustawowo po-
wo∏anych do niesienia pomocy, za pomocà numeru lub numerów ustalonych
w krajowym lub mi´dzynarodowym planie numeracji telefonicznej, która po-
nadto mo˝e obejmowaç zapewnienie pomocy konsultanta dostawcy us∏ug przy
korzystaniu z us∏ug telekomunikacyjnych, uzyskanie informacji o numerach
telefonicznych, dost´p do spisów abonentów, dost´p do aparatów publicznych,
korzystanie z us∏ug na szczególnych warunkach, korzystanie ze specjalnych
udogodnieƒ przez osoby niepe∏nosprawne, korzystanie z po∏àczeƒ z numerami
niegeograficznymi”. Tak wi´c termin „us∏ugi telefoniczne” obejmuje zarówno
us∏ugi telefonii stacjonarnej, jak i us∏ugi Êwiadczone przez operatorów telefonii
komórkowej. Poniewa˝ us∏ugi SMS/MMS korzystajà z tych samych zasobów
technicznych, ∏àczy sygnalizacyjnych oraz zasobów dost´powych co us∏uga
telefoniczna, tak˝e us∏ugi SMS/MMS nale˝y zaliczyç do us∏ug telefonicznych
obj´tych omawianym wy∏àczeniem.

11. Ustawodawca zwolni∏ z obowiàzku stosowania przepisów ustawy podmioty,
które zamawiajà us∏ugi w zakresie badaƒ naukowych i prac rozwojowych. De-
finicje „badaƒ naukowych” oraz „badaƒ rozwojowych” zawarte sà w przepisach
ustawy o Komitecie Badaƒ Naukowych1. Zgodnie z przepisami tego aktu praw-
nego badania naukowe to badania podstawowe, obejmujàce dzia∏alnoÊç badaw-
czà – eksperymentalnà lub teoretycznà – podejmowanà w celu zdobycia nowej
wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowanà na bezpoÊrednie zastosowa-
nie w praktyce oraz badania stosowane, obejmujàce dzia∏alnoÊç badawczà, po-
dejmowanà w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowanà na bezpoÊrednie
zastosowanie w praktyce. Z kolei prace rozwojowe definiowane sà jako prace
wykorzystujàce dotychczasowà wiedz´, uzyskanà w wyniku dzia∏alnoÊci ba-
dawczej lub doÊwiadczeƒ praktycznych, prowadzone w celu wytworzenia
nowych lub udoskonalenia istniejàcych materia∏ów, wyrobów, urzàdzeƒ, us∏ug,
procesów lub metod. Nale˝y w zwiàzku z tym przyjàç, ˝e us∏ugi „w zakresie
badaƒ naukowych i rozwojowych” obejmowaç b´dà us∏ugi wykonywane z za-
stosowaniem odpowiednich, przyj´tych przy analizowaniu danego rodzaju
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zjawisk metod naukowych, których celem b´dzie zdobycie nowej wiedzy o zja-
wiskach i faktach. Wy∏àczenie nie b´dzie natomiast obejmowaç ró˝nego ro-
dzaju us∏ug o charakterze doradczo-eksperckim czy konsultingowym, Êwiad-
czonych np. przez placówki naukowo-badawcze. Dla okreÊlenia zakresu wy∏à-
czenia istotne jest tak˝e to, ˝e nie obejmuje ono us∏ug w ca∏oÊci op∏acanych
przez zamawiajàcego, zamawianych w celu prowadzenia jego w∏asnej dzia∏al-
noÊci, których rezultaty stanowià wy∏àcznie jego w∏asnoÊç. Nie ma bowiem uza-
sadnienia dla wy∏àczenia tych przypadków, w których Êwiadczone us∏ugi majà
czysto komercyjny charakter, a ich wyniki s∏u˝yç b´dà wy∏àcznie zamawiajàce-
mu. Nale˝y tak˝e uznaç, ˝e wy∏àczenie nie b´dzie mia∏o zastosowania w sytu-
acjach, w których us∏ugi, na warunkach wskazanych powy˝ej, b´dzie zlecaç
wi´cej ni˝ jeden podmiot (rezultaty prac b´dà stanowi∏y wy∏àcznà w∏asnoÊç
wi´cej ni˝ jednego zamawiajàcego). 

12. Przepisy Pzp nie majà zastosowania do dostaw uzbrojenia w rozumieniu prze-
pisów ustawy o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´-
dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw1.
Zgodnie z tym aktem prawnym uzbrojeniem jest broƒ, amunicja, materia∏y wy-
buchowe, wyroby, ich cz´Êci i technologie, o ile zosta∏y uj´te w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 omawianej ustawy. Przepis ten zawiera delegacj´
dla ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki do okreÊlenia, w drodze rozporzà-
dzenia, wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie. Wykaz
taki zosta∏ zawarty w za∏àczniku nr 3 i 4 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym2. Tym samym, udziela-
nie zamówieƒ na uzbrojenie okreÊlone w za∏àczniku nr 3 i 4 powy˝szego rozpo-
rzàdzenia wy∏àczone jest spod stosowania ustawy Prawo zamówieƒ publicz-
nych3. W pozosta∏ym zakresie zamówienia, których przedmiotem jest dostawa
uzbrojenia nie b´dà wy∏àczone z zakresu zastosowania przepisów Pzp, przynaj-
mniej, o ile nie zajdà inne okolicznoÊci uzasadniajàce wy∏àczenia (np. koniecz-
noÊç obj´cia zamówienia tajemnicà paƒstwowà). 

13. Zgodnie z pkt 3 lit. g z zakresu stosowania przepisów ustawy wy∏àczone jest
„nabycie praw do transmisji programów przez nadawców radiowych i telewi-
zyjnych”. W pkt 3 lit. h wy∏àczono „zakup czasu antenowego.” Poniewa˝ oby-
dwie kategorie wy∏àczeƒ wià˝à si´ ze specyfikà dzia∏alnoÊci w zakresie produk-
cji telewizyjnej, zostanà omówione wspólnie. Przepisy Pzp zawierajà w´˝sze
wy∏àczenia przedmiotowe odnoszàce si´ do zamówieƒ zwiàzanych z produkcjà
telewizyjnà ni˝ Dyrektywa Rady 92/50/EWG. Jednà z kategorii wy∏àczonych
z zakresu zastosowania Dyrektywy sà bowiem „umowy, których przedmiotem
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jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja programów przez
nadawców radiowych i telewizyjnych, jak równie˝ zakup czasu antenowego”
(art. 1 (a) (iv) Dyrektywy). Oznacza to, ˝e pewne us∏ugi, które nie sà obj´te
regulacjà prawa wspólnotowego i nie sà uj´te w definicji „zamówienia publicz-
nego na us∏ugi” zawartej w Dyrektywie sà obj´te przepisami Pzp. Sytuacja taka
nie powoduje jednak niezgodnoÊci przepisów prawa polskiego z przepisami pra-
wa wspólnotowego. Zgodnie bowiem z ugruntowanym orzecznictwem ETS,
dyrektywy majà ograniczony cel, jakim jest wprowadzenie minimalnych wspól-
nych regu∏ udzielania zamówieƒ publicznych (powy˝ej okreÊlonych progów),
gwarantujàc realizacj´ fundamentalnych zasad swobody prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej, swobody przep∏ywu towarów i us∏ug oraz równego trakto-
wania i zakazu dyskryminacji. W pozosta∏ym zakresie paƒstwa cz∏onkowskie
dysponujà swobodà ustanawiania krajowych procedur i regulacji udzielania za-
mówieƒ publicznych, pod warunkiem ich niesprzecznoÊci z ca∏oÊcià prawa
wspólnotowego (por. orzeczenie z 9 lipca 1987 r. w po∏àczonych sprawach 
C-27-29 CEI and Bellini). W interesujàcym zakresie nie wyst´puje druga prze-
s∏anka, która umo˝liwia∏aby ewentualne kwestionowanie zgodnoÊci omawia-
nego przepisu z prawem wspólnotowym w postaci sprzecznoÊci przyj´tej regu-
lacji z podstawowymi zasadami prawa wspólnotowego. 

14. Ustalenie zakresu przedmiotowego wy∏àczenia w zakresie nabycia praw do
transmisji programów wymaga zdefiniowania kluczowych terminów. Zgodnie
z art. 4 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji1, „programem” jest uporzàdkowany
zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam i innych przekazów, re-
gularnie rozpowszechniany oraz pochodzàcy od jednego nadawcy. Wspomnia-
na ustawa zawiera tak˝e definicj´ audycji – audycjà jest cz´Êç programu radio-
wego lub telewizyjnego, stanowiàca odr´bnà ca∏oÊç ze wzgl´du na treÊç, form´,
przeznaczenie lub autorstwo (art. 4 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji).
W przepisach omawianego aktu prawnego bark jest natomiast definicji terminu
„transmisja”. Uprawnione jest w zwiàzku z tym pos∏u˝enie si´ posi∏kowo jego
powszechnie przyj´tym znaczeniem. Pomocna mo˝e byç definicja zawarta
w S∏owniku J´zyka Polskiego PWN, zgodnie z którà transmisja to „przesy∏anie,
przekazywanie na odleg∏oÊç dêwi´ków, obrazów, sygna∏ów za poÊrednictwem
fal elektromagnetycznych”. W zakresie transmisji radiowych i telewizyjnych
poj´cie „transmisja” odnosi si´ do „przekazywania do studia programów radio-
wych i telewizyjnych spoza studia, np. z sali koncertowej, z teatru, z stadionu
sportowego”. Powy˝sze rozumienie poj´cia „transmisja” znajduje swoje od-
zwierciedlenie w przepisach ustawy o radiofonii i telewizji. W art. 20b ust. 1 tej
ustawy wspomina si´ o „transmisji z wydarzeƒ o zasadniczym znaczeniu spo-
∏ecznym”, natomiast w pkt 2 tego ust´pu – mi´dzy innymi o umowach nabycia
prawa do transmisji danego wydarzenia. Uwzgl´dniajàc powy˝sze nale˝y przy-
jàç, ˝e zakresem omawianego zwolnienia obj´te jest nabywanie praw do prze-
kazywania do studia materia∏ów programowych (audycji) z danego wydarzenia.

51

1 Dz. U. z 2001 r., Nr 101, poz. 1114 z poên. zm.



Przedmiotem umowy mogà byç bowiem wy∏àcznie okreÊlone elementy (audy-
cje) sk∏adajàce si´ na „program”, nie zaÊ „program” jako zestaw wszystkich
sk∏adajàcych si´ naƒ elementów, pochodzàcy od jednego nadawcy. Zwolnienie
jest tak˝e ograniczone podmiotowo, mogà z niego korzystaç wy∏àcznie nadaw-
cy radiowi i telewizyjni, a wi´c podmioty, które tworzà lub zestawiajà progra-
my i rozpowszechniajà je lub przekazujà innym osobom w celu rozpowszech-
nienia w ca∏oÊci i bez zmian (art. 4 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji). 

15. Ustawa o radiofonii i telewizji nie zawiera definicji „czasu antenowego”. W jej
przepisach mowa jest jedynie o „czasie trwania programu”. Nale˝y w zwiàzku
z tym uznaç, ˝e „czasem antenowym” b´dzie czas w trakcie trwania programu
pochodzàcego od konkretnego nadawcy. Zawarcie umowy, na mocy której je-
den podmiot uzyska prawo do wykorzystania (np. na reklamy) okreÊlonej cz´-
Êci czasu trwania programu przygotowywanego przez okreÊlonego nadawc´ nie
b´dzie w zwiàzku z tym podlegaç przepisom ustawy.

16. Przepisy Pzp nie majà zastosowania do nabycia w∏asnoÊci i innych praw do nie-
ruchomoÊci. Brak ograniczenia wy∏àczenia do praw rzeczowych do nierucho-
moÊci oznacza, ˝e wy∏àczenie ma zastosowanie do nabycia wszelkich praw do
nieruchomoÊci, zarówno ograniczonych praw rzeczowych oraz u˝ytkowania
wieczystego, jaki i praw o charakterze obligacyjnym1.” Regulacje dotyczàce
obrotu nieruchomoÊciami zosta∏y zawarte w Dyrektywie Rady z dnia 18 czerw-
ca 1992 r. dotyczàcej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówieƒ
publicznych na us∏ugi (92/50/EWG). Zgodnie z art. 1 a) iii) powy˝szej dyrekty-
wy „zamówieniami publicznymi na us∏ugi sà umowy o charakterze majàtko-
wym, zawierane pomi´dzy us∏ugodawcà a zamawiajàcym w formie pisemnej,
z wy∏àczeniem umów, których przedmiotem jest, bez wzgl´du na sposób finan-
sowania, nabycie, najem lub dzier˝awa gruntów, istniejàcych budynków i in-
nych nieruchomoÊci lub praw do nich.” Tak˝e w punkcie nr 26 preambu∏y Dy-
rektywy Rady z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczàcej koordynacji procedur udzie-
lania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i telekomunikacji (93/38/EWG) wskazano, i˝ „umowy
dotyczàce nabycia, najmu lub dzier˝awy nieruchomoÊci lub praw do nich wyka-
zujà cechy powodujàce, i˝ stosowanie do nich przepisów o zamówieniach nie
jest w∏aÊciwe.” Wy∏àczenie z zakresu zastosowania przepisów Pzp wszelkich
praw do nieruchomoÊci jest w zwiàzku z tym uzasadnione tak˝e na gruncie pra-
wa unijnego.
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17. Przepisy Pzp nie znajdujà zastosowania do us∏ug finansowych zwiàzanych
z emisjà, obrotem lub transferem papierów wartoÊciowych. Definicj´ „papieru
wartoÊciowego” zawiera art. 9216 Kc. Zgodnie natomiast z art. 3 ustawy Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi1, papierami wartoÊciowymi sà
m.in.:
– akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje,

listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, jak równie˝ inne papiery wartoÊcio-
we wyemitowane na podstawie w∏aÊciwych przepisów prawa polskiego lub
obcego oraz zbywalne prawa majàtkowe wynikajàce z papierów wartoÊcio-
wych wskazanych powy˝ej;

– inne prawa majàtkowe, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od
ceny papierów wartoÊciowych wskazanych powy˝ej (prawa pochodne),
a w szczególnoÊci kontrakty terminowe i opcje;

– inne prawa majàtkowe pod warunkiem, ˝e zostanà zarejestrowane w depozy-
cie papierów wartoÊciowych (od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu
papierami wartoÊciowymi).

Pod poj´ciem „emisji” tak rozumianych papierów wartoÊciowych nale˝y rozu-
mieç tzw. obrót pierwotny tymi papierami, tzn. ich pierwsze wprowadzenie do
obrotu. Z kolei „obrotem” tak rozumianymi papierami b´dà wszelkie czynnoÊci
zwiàzane z transakcjami kupna-sprzeda˝y papierów wartoÊciowych wprowa-
dzonych do obrotu. „Transferem” papierów wartoÊciowych b´dà czynnoÊci
zwiàzane z przeniesieniem praw do tych papierów. CzynnoÊci takie mogà byç,
przynajmniej w zakresie publicznego obrotu papierami wartoÊciowymi, doko-
nywane wy∏àcznie za poÊrednictwem banków, domów maklerskich i innych in-
stytucji finansowych. Podmioty zlecajàce dokonywanie czynnoÊci zwiàzanych
z papierami wartoÊciowymi instytucjom finansowym wskazanym powy˝ej
zwolnione b´dà z obowiàzku stosowania przepisów Pzp. Do us∏ug finansowych
domów maklerskich nale˝y zaliczyç czynnoÊci wskazane w art. 30 Prawa o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. Zwolnienie przewidziane w usta-
wie obejmuje tak˝e czynnoÊci nie zwiàzane z publicznym obrotem papierami
wartoÊciowymi i nie uregulowane w przepisach prawa o publicznym obrocie,
o ile sà to us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, obrotem i transferem papierów
wartoÊciowych. 

18. Przepisy Pzp nie majà zastosowania do umów z zakresu prawa pracy. Pos∏u˝e-
nie si´ przez ustawodawc´ terminem „umowy z zakresu prawa pracy”, w miej-
sce terminu „umowy o prac´” sugeruje, ˝e wy∏àczenie ma stosunkowo szeroki
zakres i dotyczy nie tylko umowy o prac´ sensu stricte (art. 25 Kodeksu pracy2),
ale tak˝e innych umów „z zakresu prawa pracy”. Dotyczyç to b´dzie m.in.
umów, których przedmiotem jest wykonywanie pracy tymczasowej, zawiera-
nych za poÊrednictwem agencji pracy tymczasowej trudniàcych si´ tzw. leasin-
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giem personelu1. Zakresem zwolnienia nie b´dà obj´te umowy cywilnoprawne
(zlecenie, umowa o dzie∏o), na podstawie których cz´sto wykonywane sà czyn-
noÊci zbli˝one do czynnoÊci wykonywanych w ramach stosunku pracy. Umowy
te nie podlegajà bowiem regulacji kodeksu pracy, a tym samym nie sà „umo-
wami z zakresu prawa pracy”, o jakich mowa w Pzp. Zakresem omawianego
wy∏àczenia nie b´dà tak˝e obj´te umowy, których przedmiotem sà ró˝nego
rodzaju Êwiadczenia na rzecz pracowników (np. umowy o badanie lekarskie pra-
cowników).

19. Nowelizacja Pzp dokonana na mocy przepisów ustawy o pracowniczych progra-
mach emerytalnych2 wy∏àczy∏a z zakresu zastosowania jej przepisów zawiera-
nie przez pracodawc´ umów o wnoszenie przez pracodawc´ sk∏adek pracowni-
ków do pracowniczego programu emerytalnego. Wy∏àczenie to nie stanowi no-
wej regulacji merytorycznej, a jedynie potwierdza istniejàcy stan prawny. Nale-
˝y bowiem pami´taç, ˝e sk∏adki wnoszone przez pracodawc´ do pracownicze-
go programu emerytalnego pochodzà z wynagrodzeƒ pracowników (por. art. 24
ustawy o pracowniczych programach emerytalnych). Tym samym stronà umo-
wy nie jest pracodawca, ale pracownik (podmiot niezobowiàzany do stosowania
przepisów Pzp). Przesàdza to, ˝e przy braku stosownego wy∏àczenia wskazane
umowy nie by∏yby obj´te zakresem zastosowania przepisów ustawy.

20. W punkcie 5 wy∏àczono zamówienia dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, zamó-
wienia, które obj´te sà tajemnicà paƒstwowà w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie informacji niejawnych3. Zgodnie z przepisami tej ustawy, tajemnic´
paƒstwowà stanowià informacje niejawne okreÊlone w wykazie rodzajów infor-
macji niejawnych, stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do ustawy, których nieupraw-
nione ujawnienie mo˝e spowodowaç istotne zagro˝enie dla podstawowych in-
teresów Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnoÊci dla niepodleg∏oÊci lub
nienaruszalnoÊci terytorium, interesów obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa
i obywateli, albo naraziç te interesy na co najmniej znacznà szkod´. Tak rozu-
miane tajemnice paƒstwowe mogà byç oznaczone klauzulà „ÊciÊle tajne”
(w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mog∏oby spowodowaç istotne
zagro˝enie dla niepodleg∏oÊci, nienaruszalnoÊci terytorium albo polityki zagra-
nicznej lub stosunków mi´dzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej albo za-
gra˝aç nieodwracalnymi lub wielkimi stratami dla interesów obronnoÊci, bez-
pieczeƒstwa paƒstwa i obywateli lub innych istotnych interesów paƒstwa, albo
naraziç je na szkod´ w wielkich rozmiarach) albo „tajne” (w przypadku gdy ich
nieuprawnione ujawnienie mog∏oby spowodowaç zagro˝enie dla mi´dzynaro-
dowej pozycji paƒstwa, interesów obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa i oby-
wateli, innych istotnych interesów paƒstwa albo naraziç je na znacznà szkod´).
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Tajemnice paƒstwowe przeciwstawione sà tajemnicy s∏u˝bowej, którà stanowià
informacje niejawne nie b´dàce tajemnicà paƒstwowà, uzyskane w zwiàzku
z czynnoÊciami s∏u˝bowymi albo wykonywaniem prac zleconych, których nie-
uprawnione ujawnienie mog∏oby naraziç na szkod´ interes paƒstwa, interes pu-
bliczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej.
Wspomniana ustawa okreÊla tak˝e procedur´ nadawania informacjom niejaw-
nym klauzuli tajnoÊci. Zgodnie z art. 21 tej ustawy klauzul´ tajnoÊci przyznaje
osoba, która jest upowa˝niona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego
ni˝ dokument materia∏u. Osoba taka ponosi odpowiedzialnoÊç za przyznanie
klauzuli tajnoÊci i bez jej zgody albo zgody jej prze∏o˝onego klauzula nie mo˝e
byç obni˝ona lub zniesiona. Przepisy ustawy zawierajà jednoczeÊnie zakaz za-
wy˝ania lub zani˝ania klauzuli tajnoÊci. Z przepisów ustawy o ochronie infor-
macji niejawnych wynika w zwiàzku z tym, ˝e o wy∏àczeniu danego zamówie-
nia z zakresu zastosowania przepisów Pzp decydowaç b´dzie mog∏a jedynie
osoba posiadajàca stosowne uprawnienia, która ponosiç b´dzie odpowiedzial-
noÊç za ewentualne nieuprawnione zastosowanie klauzuli tajnoÊci w celu unik-
ni´cia stosowania jego przepisów. Ustawa nie daje ˝adnych wskazaƒ dotyczà-
cych post´powania w przypadku zamówieƒ, które obj´to tajemnicà s∏u˝bowà.
Brak wy∏àczenia stosowania Pzp w tym przypadku oznacza, ˝e jego przepisy
powinny byç stosowane, o ile nie zaistnia∏y inne, szczególne przes∏anki wymie-
nione w art. 4.

21. Ustawie nie podlegajà zamówienia, je˝eli wymaga tego istotny interes bezpie-
czeƒstwa paƒstwa. W przepisie tym mamy do czynienia z poj´ciem nieostrym,
jakim jest „istotny interes bezpieczeƒstwa paƒstwa”. Jak si´ wydaje wy∏àczenie
to b´dzie przede wszystkim dotyczyç zamówieƒ, przy których ujawnienie infor-
macji poufnych powodowa∏oby szkod´ dla interesów bezpieczeƒstwa paƒstwa,
ale ju˝ nie tam, gdzie szkoda dotyczy∏aby innych interesów paƒstwa)1. Decyzj´
o skorzystaniu z tej przes∏anki ka˝dorazowo podejmuje zamawiajàcy, analizujàc
okolicznoÊci udzielenia zamówienia i wystàpienie zagro˝enia istotnego interesu
bezpieczeƒstwa paƒstwa, które mog∏oby mieç miejsce w przypadku zastosowa-
nia do udzielenia zamówienia procedury Pzp. Zagro˝enie to mog∏oby wynikaç
z zastosowania zawartych w ustawie zasad jawnoÊci i powszechnoÊci dost´pu
do wykonywanych zamówieƒ. Zagro˝enie to musi mieç przy tym charakter rze-
czywisty, a rozszerzajàca interpretacja wy∏àczenia jest niedopuszczalna. Nie
mo˝na bez wàtpienia uznaç za zagro˝enie „istotnego interesu bezpieczeƒstwa
paƒstwa” ujawnienia informacji lub pozyskania wiadomoÊci, które mo˝na uzy-
skaç z innych powszechnie dost´pnych êróde∏. 

22. Przepisy ustawy nie znajdujà zastosowania do zamówieƒ na us∏ugi udzielane
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 w zakresie, w jakim pod-
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miotom tym przyznano wy∏àczne prawo Êwiadczenia tych us∏ug. Tak sformu∏o-
wany zakres wy∏àczenia uniemo˝liwia odstàpienie od stosowania przepisów
Pzp, gdy prawa wy∏àczne przys∏ugujà podmiotom innym ni˝ wymienione w tym
przepisie. W istotnej cz´Êci przypadków mo˝liwe b´dzie w tym zakresie skorzy-
stanie z trybu zamówienia z wolnej r´ki.

23. Z obowiàzku stosowania przepisów ustawy wy∏àczono przyznawanie dotacji 
ze Êrodków publicznych, je˝eli sà one przyznawane na podstawie ustaw. Zgod-
nie z art. 69 ust. 4 ustawy o finansach publicznych „dotacjami” sà podlega-
jàce szczególnym zasadom rozliczania, wydatki bud˝etu paƒstwa. WÊród tak
rozumianych dotacji wyró˝nia si´ m.in. dotacje „celowe” (przeznaczone na
realizacj´ okreÊlonych zadaƒ), „podmiotowe” (przeznaczone na dofinanso-
wanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej ustawowo wskazanego podmiotu) oraz „przed-
miotowe” (przeznaczone na dop∏aty do okreÊlonych rodzajów wyrobów lub
us∏ug, kalkulowanych wed∏ug stawek jednostkowych). Przyk∏adem dotacji
udzielanych „na podstawie ustaw” mogà byç m.in. dotacje dla przedsi´bior-
ców, udzielane w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, zgod-
nie ze szczegó∏owymi warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Rady Mi-
nistrów w sprawie szczegó∏owych zasad finansowania inwestycji z bud˝etu
paƒstwa1. 

24. W wielu aktach prawnych przyjmuje si´ pewien próg bagatelnoÊci, poni˝ej któ-
rego przepisy tych aktów nie znajdujà zastosowania. Z regu∏y uzasadnia si´ to
tym, ˝e ewentualne korzyÊci wynikajàce z rozszerzenia zakresu stosowania
przepisów danego aktu prawnego na czynnoÊci „bagatelne” nie równowa˝y∏oby
kosztów, wysi∏ku organizacyjnego itp. wdro˝enia pewnych rozwiàzaƒ. Podob-
nie jest w przypadku przepisów Pzp. Z zakresu ich zastosowania wy∏àczono te
zamówienia, których szacunkowa wartoÊç nie przekracza równowartoÊci w z∏o-
tych polskich kwoty 6000 euro. Zamawiajàcy, chcàc uniknàç ryzyka zarzutu na-
ruszenia przepisów ustawy powinien ka˝dorazowo zastosowaç dla okreÊlenia
przedmiotu zamówienia i jego szacunkowej wartoÊci art. 29–35. Gdy w rezulta-
cie tych czynnoÊci ustali, ˝e wartoÊç zamówienia nie jest wy˝sza ni˝ równowar-
toÊç 6000 euro mo˝e poniechaç stosowania Pzp.

25. Na mocy art. 107 ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej2

dokonana zosta∏a nowelizacja Pzp. Przepis ten wprowadzi∏ z dniem 1 maja 
2004 r. zmian´ polegajàcà na dodaniu w art. 4 nowego punktu oznaczonego nu-
merem 9. Zwolni∏ on z obowiàzku stosowania ustawy podmioty wskazane 
w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 w zakresie, w jakim udzielajà zamówieƒ finansowanych
z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
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przeznaczonych na modernizacj´ gospodarstw rolnych. Bez takiego wy∏àczenia
podmioty wydatkujàce Êrodki tego Funduszu mog∏yby byç zobowiàzane do sto-
sowania przepisów Pzp, poniewa˝ zgodnie z art. art. 3 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, Êrodkami publicznymi sà m.in. „Êrodki pochodzàce z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej”.

26. Przedmiotowe ograniczenie zakresu stosowania przepisów Pzp przewidziano
tak˝e w innych aktach prawnych. Przyk∏adowo, w przepisach ustawy o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej1 wy∏àczono stosowanie Pzp do zamówieƒ na Êwiadcze-
nia zdrowotne. Definicj´ Êwiadczeƒ zdrowotnych zawiera art. 3 tej ustawy.
Z kolei w myÊl art. 54a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym2

w zwiàzku z art. 70d ust. 5 ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej, przepisów
Pzp nie stosuje si´ do udzielania zamówieƒ na Êwiadczenie us∏ug transportu sa-
nitarnego. Zgodnie z brzmieniem art. 70d ust. 2 ustawy o zak∏adach opieki zdro-
wotnej, umowy o wykonywanie us∏ug transportu sanitarnego zawierane przez
Kasy Chorych i publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej muszà byç poprzedzone
konkursem ofert, którego szczegó∏owe zasady okreÊla rozporzàdzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na
Êwiadczenia zdrowotne3. 

27. Choç przepisy Pzp nie przesàdzajà tego w sposób jednoznaczny (brak jest wy∏à-
czenia, które zawarte by∏o w przepisach uzp), nale˝y uznaç, ̋ e procedury zamó-
wieƒ publicznych nie znajdà zastosowania do zamówieƒ udzielanych w∏asnym
gospodarstwom pomocniczym lub zak∏adom bud˝etowym przez zamawiajà-
cych b´dàcych jednostkami organizacyjnymi Skarbu Paƒstwa lub jednostkami
samorzàdu terytorialnego. Do takiej konkluzji prowadzi definicja legalna za-
mówienia publicznego zawarta w art. 2 pkt 13. Zgodnie z tym przepisem przez
zamówienia publiczne nale˝y rozumieç umowy odp∏atne zawierane mi´dzy za-
mawiajàcym a wykonawcà, których przedmiotem sà us∏ugi, dostawy lub roboty
budowlane. Oznacza to, ˝e o zamówieniu publicznym mo˝na mówiç wy∏àcznie
w sytuacji, gdy umowa zawierana jest pomi´dzy dwoma niezale˝nymi podmio-
tami. Tymczasem w omawianym przypadku „zamówienie” udzielane jest w ra-
mach jednego podmiotu (Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialne-
go), co wy∏àcza mo˝liwoÊç stosowania przepisów ustawy. Nale˝y pami´taç, ˝e
regu∏a ta nie znajdzie zastosowania tam, gdzie zamówienie udzielane b´dzie
paƒstwowej lub komunalnej osobie prawnej (np. spó∏ce prawa handlowego),
a tak˝e w sytuacji, w której mamy do czynienia z jednostkami organizacyjnymi
ró˝nych podmiotów (np. udzielenie przez gmin´ zamówienia zak∏adowi bud˝e-
towemu utworzonemu przez innà gmin´). 
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Art. 5. [Wy∏àczenia dotyczàce us∏ug]

1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem sà us∏ugi:
1) w zakresie ochrony, z wyjàtkiem zwiàzanych z konwojowaniem pieni´-

dzy i kosztownoÊci;
2) socjalne;
3) hotelarskie; 
4) restauracyjne;
5) transportu kolejowego;
6) transportu morskiego i ˝eglugi Êródlàdowej;
7) prawnicze;
8) w zakresie doradztwa personalnego;
9) w zakresie szkolenia;

10) zdrowotne;
11) w zakresie kultury;
12) w zakresie sportu i rekreacji;
13) detektywistyczne

– zamawiajàcy mo˝e nie stosowaç przepisów ustawy dotyczàcych wst´pnych
og∏oszeƒ informacyjnych, terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów
oceny ofert na podstawie w∏aÊciwoÊci wykonawcy oraz innych ni˝ dotyczà-
ce wartoÊci zamówienia przes∏anek wyboru trybu negocjacji z og∏oszeniem,
negocjacji bez og∏oszenia, zapytania o cen´, a dla zamówieƒ okreÊlonych
w pkt 3–13 równie˝ przes∏anek wyboru trybu zamówienia z wolnej r´ki oraz
obowiàzku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urz´du
Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”.

2. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie us∏ugi, o których mowa w ust. 1,
oraz inne us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia
stosuje si´ przepisy dotyczàce tego przedmiotu zamówienia, którego warto-
Êciowy udzia∏ w danym zamówieniu jest najwi´kszy.

3. Zamawiajàcy nie mo˝e w celu unikni´cia procedur udzielania zamówieƒ
okreÊlonych ustawà ∏àczyç innych zamówieƒ z us∏ugami, o których mowa
w ust. 1.

1. Komentowany artyku∏ wprowadza daleko idàcà liberalizacj´ zasad udzielania
zamówieƒ na pewne rodzaje us∏ug. Jest on oparty na rozwiàzaniach przyj´tych
w art. 8 i 9 Dyrektywy 92/50/EWG. Przepisy te wyró˝niajà „us∏ugi prioryteto-
we” (ang. „priority services”), do których majà zastosowanie wszystkie przepi-
sy Dyrektywy oraz pozosta∏e, niepriorytetowe us∏ugi (ang. „non-priority servi-
ces”), do których poza przepisami ogólnymi majà zastosowanie wy∏àcznie prze-
pisy Dyrektywy dotyczàce specyfikacji technicznych (art. 14) oraz publikacji
og∏oszenia o wyniku zamówienia (art. 16). Us∏ugi niepriorytetowe wymienione
sà w za∏àczniku I B do Dyrektywy. Ich wykaz jest w du˝ej mierze zbie˝ny z li-
stà us∏ug zawartà w art. 5. W za∏àczniku I B do dyrektywy zawarta jest tak˝e po-
zycja „inne us∏ugi”, co teoretycznie otwiera mo˝liwoÊç zaliczania do us∏ug nie-
priorytetowowych wszelkich us∏ug nie wymienionych wyraênie na liÊcie us∏ug
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priorytetowych (stanowiàcej za∏àcznik IA do Dyrektywy). Tymczasem wykaz
us∏ug wymienionych w art. 5 jest zamkni´ty. Nie ma zatem mo˝liwoÊci udziela-
nia na zasadach przewidzianych w komentowanym przepisie zamówieƒ na jakie-
kolwiek inne us∏ugi. 

2. Ró˝ne jest tak˝e podejÊcie ustawodawcy polskiego do zasad udzielania zamó-
wieƒ na us∏ugi wskazane w art. 5. Jak ju˝ wskazano powy˝ej, przepisy Dyrekty-
wy 92/50/EWG nakazujà stosowaç do nich jedynie postanowienia dotyczàce
specyfikacji technicznych oraz og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. Zakres za-
stosowania przepisów Pzp jest szerszy, choç w dalszym ciàgu swoboda zama-
wiajàcych w odniesieniu do tych us∏ug jest daleko posuni´ta. 

3. Do udzielania zamówieƒ na us∏ugi wymienione w art. 5 majà zastosowanie prze-
pisy dotyczàce np. zamawiajàcych i wykonawców (tak˝e w zakresie warunków
udzia∏u w post´powaniu i kryteriów wykluczenia), opisu przedmiotu zamówie-
nia i ustalania jego szacunkowej wartoÊci (w tym przepisy dotyczàce zamówieƒ
na us∏ugi powtarzajàce si´ okresowo), trybów udzielania zamówienia (z wy∏à-
czeniem przepisów dotyczàcych przes∏anek wyboru trybu, terminów oraz wa-
dium), dokumentowania post´powaƒ, Êrodków odwo∏awczych itp. Nad udziela-
niem tego typu zamówieƒ kontrola Prezesa Urz´du nie zosta∏a wy∏àczona. Art. 5
daje zamawiajàcemu mo˝liwoÊç wyboru stosowania albo nie stosowania okre-
Êlonych przepisów Pzp. Mo˝liwoÊç wyboru ustaje jednak z chwilà wszcz´cia po-
st´powania. Je˝eli zamawiajàcy podejmie decyzj´ o stosowaniu pewnych prze-
pisów (np. umieszczajàc pewne postanowienia w specyfikacji), nie mo˝e decy-
zji tej w sposób dowolny zmieniaç w trakcie post´powania, np. wprowadzajàc
dodatkowe podmiotowe kryteria oceny ofert w trakcie post´powania. Takie dzia-
∏ania zamawiajàcego z jednej strony sprzeczne by∏yby z zasadami udzielania za-
mówieƒ (np. zasadà uczciwej konkurencji, zasadà równego traktowania wyko-
nawców), z drugiej – z konkretnymi przepisami Pzp (np. art. 38 ust. 5, zabrania-
jàcy zmiany kryteriów oceny ofert zawartych w specyfikacji).

4. Udzielajàc zamówienia na us∏ugi wskazane w ust. 1 zamawiajàcy ma mo˝liwoÊç
niestosowania przepisów dotyczàcych terminów. Nale˝y przyjàç, ̋ e zwolnienie to
dotyczy terminów, jakie muszà up∏ynàç od momentu og∏oszenia o zamówieniu do
daty sk∏adania ofert – zamawiajàcy ma mo˝liwoÊç wyznaczenia zarówno krótsze-
go jak i d∏u˝szego terminu sk∏adania ofert (por. np. art. 43). Podobnie, zamawia-
jàcy mo˝e wyznaczyç dowolny termin, w jakim wykonawcy b´dà zwiàzani ofer-
tà (por. art. 85). Podejmujàc decyzj´ w tym zakresie zamawiajàcy jest zwiàzany
jedynie ogólnymi zasadami udzielania zamówieƒ publicznych, w tym w szczegól-
noÊci zasadami okreÊlonymi w art. 7 ust. 1. Ustalenie terminów nierealistycznych
(zw∏aszcza zbyt krótkich na przygotowanie oferty) mog∏oby zostaç potraktowane
jako naruszenie tych zasad. Nie mo˝na natomiast uznaç, ˝e komentowany przepis
mo˝e odnosiç si´ do terminów proceduralnych, w tym zw∏aszcza terminów na
wniesienie i rozpatrzenie protestów. Przyj´cie takiego rozwiàzania by∏oby bo-
wiem równoznaczne z praktycznym pozbawieniem wykonawców ochrony praw-



nej, co – jak nale˝y zak∏adaç – nie by∏o intencjà ustawodawcy. Mo˝liwoÊç niesto-
sowania przepisów dotyczàcych wadium oznacza, ˝e zamawiajàcy ma mo˝liwoÊç
odstàpienia od stawiania takiego wymogu i nie pobrania wadium od wykonawców
bioràcych udzia∏ w post´powaniu. Je˝eli jednak zamawiajàcy nie korzysta z tego
uprawnienia i ˝àda wadium od wykonawców, jest zwiàzany przepisami regulujà-
cymi instytucj´ wadium (por. art. 45 i art. 46). Zamawiajàcy ma tak˝e mo˝liwoÊç
ustalenia kryteriów oceny ofert na podstawie w∏aÊciwoÊci wykonawcy. Oznacza
to, ˝e poza kryteriami oceny ofert wskazanymi w art. 91 ust. 2, zamawiajàcy mo-
˝e ustaliç kryteria oceny ofert odnoszàce si´ przyk∏adowo do wiedzy i doÊwiad-
czenia czy te˝ potencja∏u technicznego wykonawcy. Tak˝e i w tym zakresie gra-
nice swobody zamawiajàcego wyznaczajà ogólne zasady udzielania zamówieƒ
publicznych, w tym przede wszystkim zasada równego traktowania oferentów
oraz zasada zapewnienia uczciwej konkurencji. 

5. Zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ na us∏ugi wskazane w omawianym przepi-
sie majà mo˝liwoÊç swobodnego stosowania trybów udzielenia zamówienia in-
nych ni˝ tryby podstawowe, niezale˝nie od wyst´powania przes∏anek stosowa-
nia tych trybów oraz bez koniecznoÊci uzyskiwania zgody Prezesa Urz´du.
W przypadku zamówieƒ wskazanych w punktach 3 do 13 dotyczy to tak˝e trybu
zamówienia z wolnej r´ki. Je˝eli w zwiàzku z tym, pomimo braku obowiàzku
uzyskania zgody Prezesa UZP, zamawiajàcy o takà zgod´ wystàpi, post´powa-
nie zostanie umorzone na podstawie art. 105 § 1 Kpa.

6. W ust. 2 unormowano post´powanie w przypadku zamówieƒ wielorodzajowych
(zwanych tak˝e mieszanymi), w sk∏ad których wchodzi tak˝e zamówienie na
us∏ugi obj´te art. 5 ust. 1. Ustawodawca wprowadzi∏ regu∏´ stosowanà powszech-
nie – o tym, jaki re˝im przepisów nale˝y zastosowaç decyduje wartoÊciowy
udzia∏ poszczególnych przedmiotów zamówienia w ca∏kowitej wartoÊci zamó-
wienia (por. tak˝e komentarz do art. 6). Z uwagi na daleko idàcà liberalizacj´ za-
sad rzàdzàcych udzielaniem zamówieƒ, o których mowa w ust. 1, w ust. 3 komen-
towanego przepisu wprowadzono generalny zakaz ∏àczenia zamówieƒ na us∏ugi
wskazane w ust. 1 z innymi zamówieniami. Zakaz ten ma przeciwdzia∏aç sztucz-
nemu ∏àczeniu zamówieƒ, dokonywanemu w celu unikni´cia stosowania pro-
cedur przewidzianych w ustawie. W ka˝dym wypadku zamawiajàcy powinien
wykazaç, ˝e za po∏àczeniem konkretnych, ró˝norodzajowych zamówieƒ przema-
wiajà okreÊlone wzgl´dy. W braku nale˝ytego uzasadnienia ∏àczenia zamówieƒ
dojdzie do naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówieƒ. Gdy ∏àczenie
b´dzie mia∏o na celu unikni´cie stosowania przepisów Pzp, konsekwencjà takich
poczynaƒ mo˝e staç si´ uniewa˝nienie post´powania (art. 93 ust. 1 pkt 7).

7. Dla zamawiajàcych szczególnie istotne jest ustalenie, czy w konkretnym przy-
padku mamy do czynienia z us∏ugà obj´tà omawianym przepisem. Zamawiajàcy
mogà si´ w tym zakresie kierowaç za∏àcznikiem IB do Dyrektywy 92/50/EWG,
w którym zawarta jest tabela korelacji pomi´dzy poszczególnymi us∏ugami nie-
priorytetowymi a numerami CPC. Podstawowe znaczenie nale˝y przypisaç
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postanowieniom CPV, przy pomocy których, zgodnie z art. 30 ust. 4, zamawia-
jàcy powinni okreÊliç przedmiot zamówienia oraz przepis prawa krajowego do-
tyczàcy wykonywania okreÊlonych rodzajów dzia∏alnoÊci. Tylko odwo∏ujàc si´
do tych dwóch êróde∏ zamawiajàcy b´dà mogli rozstrzygnàç ewentualne wàtpli-
woÊci co do mo˝liwoÊci obj´cia okreÊlonego zamówienia re˝imem art. 5. Wska-
zana wy˝ej technika (odwo∏ujàca si´ do przepisów prawa krajowego i kodów
CPV) zostanie zastosowana w komentarzu. 

8. Pierwszà kategorià us∏ug, które wymagajà zdefiniowania sà us∏ugi w zakresie
ochrony. Us∏ugi te, wraz z us∏ugami detektywistycznymi, stanowià odr´bnà gru-
p´ CPV, oznaczonà kodem 74600000-5. WÊród kategorii tych us∏ug, S∏ownik
wymienia m.in. us∏ugi nadzoru przy u˝yciu alarmu, us∏ugi dozoru, us∏ugi w za-
kresie nadzoru oraz us∏ugi patrolowe. W prawie polskim kwestie zwiàzane ze
Êwiadczeniem us∏ug ochroniarskich uregulowane sà w ustawie z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia1. W art. 2 tej ustawy zdefiniowano ochron´ osób
(jako dzia∏ania majàce na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa ˝ycia, zdrowia i nie-
tykalnoÊci osobistej) oraz ochron´ mienia (jako dzia∏ania zapobiegajàce prze-
st´pstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a tak˝e przeciwdzia∏ajàce po-
wstawaniu szkody wynikajàcej z tych zdarzeƒ oraz nie dopuszczajàce do wst´pu
osób nieuprawnionych na teren chroniony). Zgodnie z art. 3 tej ustawy, ochrona
osób i mienia realizowana jest w formie bezpoÊredniej ochrony fizycznej: (1) sta-
∏ej i doraênej, (2) polegajàcej na sta∏ym dozorze sygna∏ów przesy∏anych, groma-
dzonych i przetwarzanych w elektronicznych urzàdzeniach i systemach alarmo-
wych oraz (3) polegajàcej na konwojowaniu wartoÊci pieni´˝nych oraz innych
przedmiotów wartoÊciowych lub niebezpiecznych. Ochrona fizyczna mo˝e byç
tak˝e realizowana w formie zabezpieczenia technicznego, polegajàcego na 
(1) monta˝u elektronicznych urzàdzeƒ i systemów alarmowych, sygnalizujàcych
zagro˝enie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napra-
wach w miejscach ich zainstalowania oraz (2) monta˝u urzàdzeƒ i Êrodków me-
chanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach
i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. Wskazane powy˝ej us∏ugi
(formy ochrony osób i mienia) nie podlegajà przepisom ustawy, z wyjàtkiem
us∏ug polegajàcych na konwojowaniu wartoÊci pieni´˝nych oraz innych przed-
miotów wartoÊciowych lub niebezpiecznych2.

9. Poj´cie „us∏ugi socjalne” nie jest definiowane w przepisach prawa. Powszechnie
przyjmuje si´, ˝e w jego zakresie b´dà mieÊciç si´ wszelkiego rodzaju us∏ugi 

1 Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740 z póên. zm.
2 W ramach odr´bnego dzia∏u CPV wymienia si´ np. „us∏ugi ochrony wystaw” oraz „us∏ugi ochrony

obiektów i budynków historycznych”. W Êwietle postanowieƒ S∏ownika nie jest wi´c jasne, czy tak-
˝e i te us∏ugi mogà korzystaç ze szczególnego re˝imu udzielania zamówieƒ przewidzianego w art. 5
ustawy. Jak si´ wydaje, odpowiedzi nale˝y w takich wypadkach szukaç w przepisach prawa krajo-
wego. Je˝eli us∏ugi ochrony muzeum wykonywane sà przez agencj´ ochrony, to nie ma podstaw do
tego, by tylko z uwagi na ich wyodr´bnienie w ramach CPV traktowane by∏y w sposób odmienny od
pozosta∏ych us∏ug ochroniarskich.



dotyczàce wypoczynku, dzia∏alnoÊci kulturalno-oÊwiatowej i sportowo-rekrea-
cyjnej, które finansowane sà przez pracodawców z zak∏adowego funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych1. Pomocne w interpretacji tego poj´cia mo˝e byç tak˝e
odwo∏anie si´ do znaczenia przypisywanego mu na gruncie j´zyka powszechne-
go. Pod terminem „socjalny” rozumie si´ „majàcy na celu zaspokojenie potrzeb
bytowych i kulturalnych”2. Takie rozumienie pozwala zaliczyç do us∏ug socjal-
nych m.in. us∏ugi opiekuƒcze. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy o pomocy spo-
∏ecznej3, celem pomocy spo∏ecznej jest m.in. zaspokajanie niezb´dnych potrzeb
˝yciowych osób i rodzin. Art. 10 ust. 2 wspomnianej ustawy zalicza do zadaƒ
gminy w zakresie pomocy spo∏ecznej m.in. Êwiadczenie us∏ug opiekuƒczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

10. „Us∏ugi hotelarskie i restauracyjne” stanowià odr´bny Dzia∏ CPV (kod
55000000-0), zaÊ „us∏ugi hotelarskie” odr´bnà grup´ us∏ug w ramach tego Dzia-
∏u (kod 55100000-1). Do us∏ug hotelarskich zalicza si´ zgodnie z CPV poza
us∏ugami hotelarskimi sensu stricte tak˝e us∏ugi w zakresie m.in. pól kempingo-
wych, schronisk m∏odzie˝owych, oraz domów wypoczynkowych (CPV nie wy-
ró˝nia w ramach tego dzia∏u kategorii – najni˝szà jednostkà klasyfikacji sà kla-
sy). Zasady Êwiadczenia „us∏ug hotelarskich” okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych4. Ustawa ta definiuje us∏ugi hote-
larskie jako krótkotrwa∏e, ogólnie dost´pne wynajmowanie domów, mieszkaƒ,
pokoi, miejsc noclegowych, a tak˝e miejsc na ustawienie namiotów lub przy-
czep samochodowych oraz Êwiadczenie, w obr´bie obiektu, us∏ug z tym zwià-
zanych. Zgodnie z jej art. 35 us∏ugi te mogà byç Êwiadczone w obiektach hote-
larskich, do których zalicza si´: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campin-
gi), domy wycieczkowe, schroniska m∏odzie˝owe, schroniska oraz pola biwako-
we. Âwiadczenie us∏ug hotelarskich w innego rodzaju obiektach jest mo˝liwe
pod warunkiem wype∏nienia wymogów w zakresie wyposa˝enia, wymogów sa-
nitarnych, wymogów przeciwpo˝arowych itp. 

11. Jak ju˝ wspomniano, „us∏ugi hotelarskie i restauracyjne” stanowià odr´bny
dzia∏ CPV, w ramach którego funkcjonuje grupa „Us∏ugi restauracyjne i doty-
czàce podawania posi∏ków” (kod 55300000-3). Do kategorii tak rozumianych
„us∏ug restauracyjnych” CPV zalicza m.in. restauracyjne us∏ugi kelnerskie dla
ograniczonej grupy klientów, us∏ugi przygotowywania posi∏ków, us∏ugi goto-
wania posi∏ków, us∏ugi prowadzenia bufetów, oraz us∏ugi rozwo˝enia posi∏ków.
Przepisy prawa nie definiujà „us∏ug restauracyjnych”. W ustawie o warunkach
zdrowotnych ̋ ywnoÊci i ˝ywienia mowa jest jedynie o zak∏adach ̋ ywienia zbio-
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1 Por. przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. 
z 1996 r., Nr 335, poz. 170). CPV nie wyró˝nia „us∏ug socjalnych”. MieÊciç si´ jednak one b´dà
w znaczàcej cz´Êci w us∏ugach rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, które tak˝e obj´te sà re˝i-
mem art. 5 ustawy.

2 Por. A. Markowski (red.) „Nowy s∏ownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1999, s. 943.
3 Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z póên. zm.
4 Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 578 z póên. zm.
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rowego, tzn. miejscach prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zorganizowanego
˝ywienia konsumentów oraz zak∏adach ˝ywienia zbiorowego typu zamkni´te-
go, tzn. miejscach prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zorganizowanego ˝y-
wienia w szczególnoÊci w szpitalach, zak∏adach opiekuƒczo-wychowawczych,
˝∏obkach, przedszkolach, szko∏ach, internatach, zak∏adach pracy, okreÊlonych
grup konsumentów, z wy∏àczeniem ˝ywienia w samolotach i innych Êrodkach
przewozu. 

12. Towarowy transport kolejowy stanowi odr´bnà kategori´ CPV, wchodzàcà
w sk∏ad dzia∏u pod nazwà „Us∏ugi transportu làdowego oraz przesy∏ za pomocà
rurociàgów” (kod kategorii – 60121000-2). W prawie polskim zasady Êwiadcze-
nia us∏ug transportu kolejowego okreÊlone sà w przepisach ustawy o transporcie
kolejowym1. „Us∏ugi transportu wodnego” stanowià odr´bny Dzia∏ CPV (kod
6100000-5), w ramach którego nie wyró˝nia si´ transportu morskiego i Êródlà-
dowego. Z kolei w prawie polskim zasady Êwiadczenia transportu morskiego
regulujà przepisy ustawy Kodeks morski2. Kwestie zwiàzane z ˝eglugà Êródlà-
dowà regulujà przepisy ustawy o ˝egludze Êródlàdowej3.

13. „Us∏ugi prawnicze” stanowià odr´bnà klas´ wchodzà w sk∏ad dzia∏u zatytu∏o-
wanego „Us∏ugi w zakresie prawa, ksi´gowoÊci, audytu, dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, zarzàdzania i podobne” (kod klasy – 74110000-3). WÊród kategorii us∏ug
prawniczych CPV wymienia m.in.: us∏ugi w zakresie doradztwa prawnego i re-
prezentacji prawnej oraz us∏ugi w zakresie dokumentów (us∏ugi uwierzytelnia-
nia). W Polsce us∏ugi prawnicze Êwiadczone sà przede wszystkim przez adwo-
katów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze4, notariuszy, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o notariacie5 oraz radców prawnych, zgodnie z prze-
pisami ustawy o radcach prawnych6.

14. Termin „us∏ugi w zakresie doradztwa personalnego” nale˝y, jak si´ wydaje, in-
terpretowaç przez pryzmat za∏àcznika IB do Dyrektywy 92/50/EWG, w którym
mowa jest o „us∏ugach rekrutacyjnych i rozmieszczeniu pracowników”. Us∏ugi
te w CPV obj´te sà grupà o kodzie 74500000-4. Zalicza si´ do nich m.in. us∏u-
gi poszukiwania pracy, us∏ugi w zakresie relokacji pracowników oraz us∏ugi re-
krutacyjne. Zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie doradztwa personal-
nego przez agencje zatrudnienia okreÊlajà przepisy ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy7.

1 Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z poên. zm. 
2 Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545 z póên. zm.
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 z póên. zm.
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z póên. zm.
5 Dz. U. z 2002 r, Nr 42, poz. 369 z póên. zm.
6 Dz. U. z 2002 r. Nr123, poz. 1059 z póên. zm. 
6 Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001.



15. W sk∏ad dzia∏u pod nazwà „Us∏ugi edukacyjne” wchodzi odr´bna klasa pod na-
zwà „Us∏ugi szkoleniowe” (kod 80420000-4). WÊród kategorii tej klasy wyró˝-
nia si´ m.in. us∏ugi szkolenia specjalistycznego, placówki szkoleniowe, us∏ugi
szkolenia w zakresie: Êrodowiska naturalnego, bezpieczeƒstwa, zdrowia
i pierwszej pomocy. W sk∏ad klasy nie wchodzà natomiast np. us∏ugi szkó∏ na-
uki jazdy, pilota˝u, ˝eglowania, nurkowania itp. Z za∏àcznika I B do Dyrektywy
92/50/EWG wynika, ˝e zwolnieniem powinny byç obj´te równie˝ te us∏ugi.
Wchodzà one bowiem w sk∏ad „us∏ug edukacyjnych i szkolenia zawodowego”,
zaliczanego do us∏ug niepriorytetowych.

16. CPV wyró˝nia odr´bny dzia∏ pod nazwà „Us∏ugi w zakresie zdrowia i opieki
spo∏ecznej” (kod 85000000-9). WÊród kategorii us∏ug wchodzàcych w sk∏ad te-
go dzia∏u wyró˝nia si´ m.in. us∏ugi szpitalne, ogólne us∏ugi lekarskie, us∏ugi sto-
matologiczne, us∏ugi ambulatoryjne oraz us∏ugi analizy medycznej. Kwestie
zwiàzane z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych regulujà przepisy ustawy o za-
k∏adach opieki zdrowotnej1. Zgodnie z przepisami tej ustawy „Êwiadczeniem
zdrowotnym” jest dzia∏anie s∏u˝àce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i po-
prawie zdrowia oraz inne dzia∏ania medyczne wynikajàce z procesu leczenia lub
przepisów odr´bnych regulujàcych zasady ich wykonywania. W ustawie zawar-
ty jest tak˝e katalog przyk∏adowych Êwiadczeƒ zdrowotnych. W art. 32e ust. 1
przywo∏ywanej ustawy zdefiniowano natomiast poj´cie „us∏ugi medycznej”.
Rozumie si´ przez nie Êwiadczenia zdrowotne i zwiàzane z ich udzielaniem
us∏ugi, udzielane w publicznych zak∏adach opieki zdrowotnej oraz przez pod-
mioty udzielajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach ustawy, podlegajàce rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie ewidencyj-
no-informatycznym, zwanym dalej „rejestrem us∏ug medycznych”. Powstaje
pytanie, jaka jest wzajemna relacja mi´dzy „Êwiadczeniami zdrowotnymi”
i „us∏ugami medycznymi”, o jakich mowa w przepisach ustawy o Êwiadczeniach
zdrowotnych, a „us∏ugami zdrowotnymi”, o jakich mowa w przepisach Pzp.
„Âwiadczenia zdrowotne” realizowane sà na rzecz „ludnoÊci” (ogó∏u pacjen-
tów) i majà charakter powszechnie dost´pny. W konsekwencji, przepisy ustawy
o zak∏adach opieki zdrowotnej przewidujà specjalne tryby ich zamawiania,
z wy∏àczeniem przepisów Pzp (por. art. 35 ust. 3). „Us∏ugi zdrowotne”, o któ-
rych mowa w Pzp nale˝à natomiast do grupy „us∏ug medycznych” zamawianych
przez konkretnego zamawiajàcego, który dokonuje ich zakupu na swojà rzecz
(np. opieka zdrowotna nad pracownikami zamawiajàcego).

17. „Us∏ugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe” stanowià odr´bny dzia∏ CPV (kod
9200000-1). Zalicza si´ do nich m.in. us∏ugi kinematograficzne oraz wideo,
us∏ugi radiowe i telewizyjne, us∏ugi rozrywkowe, us∏ugi Êwiadczone przez bi-
blioteki, archiwa, muzea i inne us∏ugi kulturalne oraz us∏ugi sportowe. Termin
„us∏ugi kulturalne” nie ma w przepisach prawa jednolitej i precyzyjnej definicji.
Za us∏ugi w tym zakresie nale˝y uznaç w szczególnoÊci us∏ugi Êwiadczone przez
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1 Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z póên. zm.
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podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç kulturalnà, przez którà zgodnie z art. 1 ust. 1
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej1, nale˝y rozu-
mieç dzia∏alnoÊç polegajàcà na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Tak rozumianà dzia∏alnoÊç kulturalnà mogà prowadziç osoby prawne, osoby fi-
zyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej,
w szczególnoÊci w formach organizacyjnych wymienionych w art. 2 cytowanej
ustawy, takich jak: teatry, opery, filharmonie, opery, operetki, orkiestry, kina,
muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz oÊrod-
ki badaƒ i dokumentacji w ró˝nych dziedzinach kultury. Kluczowe kwestie
zwiàzane z uprawianiem sportu oraz rekreacjà ruchowà regulujà przepisy usta-
wy o kulturze fizycznej2.

Art. 6. [Zamówienia wielorodzajowe]

1. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi albo roboty
budowlane oraz us∏ugi, do udzielenia zamówienia stosuje si´ przepisy doty-
czàce tego przedmiotu zamówienia, którego wartoÊciowy udzia∏ w danym
zamówieniu jest najwi´kszy.

2. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi polegajàce
na rozmieszczeniu lub instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do
udzielenia takiego zamówienia stosuje si´ przepisy dotyczàce dostaw.

3. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie roboty budowlane oraz dostawy
niezb´dne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si´
przepisy dotyczàce robót budowlanych. 

1. Art. 6 dotyczy tzw. zamówieƒ wielorodzajowych (zwanych tak˝e „mieszany-
mi”), tzn. zamówieƒ na Êwiadczenia w∏aÊciwe dla ró˝nych rodzajów zamówieƒ
(dostaw, us∏ug lub robót budowlanych). Zawarte w nim wytyczne pozwalajà roz-
strzygnàç, czy udzielenie zamówienia wielorodzajowego odbywaç si´ b´dzie na
zasadach przewidzianych dla dostaw, us∏ug czy te˝ mo˝e robót budowlanych3.
Jest to istotne z punktu widzenia przepisów ustawy dotyczàcych m.in.:
– og∏oszeƒ o zamówieniach (art. 13, art. 40 ust. 3 i 4, art. 95 ust. 2);
– przed∏u˝enia terminu na sk∏adanie ofert w przypadku modyfikacji SIWZ 

(art. 38 ust. 7);
– terminów na sk∏adnie ofert (np. art. 43 ust. 3) albo wniosków o dopuszczenie

do udzia∏u w post´powaniu (np. art. 49 ust. 3);

1 Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123.
2 Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z poên. zm.
3 Regulacja zawarta w Pzp jest pod tym wzgl´dem szersza ni˝ regulacja zawarta w ustawie o zamó-

wieniach publicznych. Art. 3b, który dotyczy∏ tej w∏aÊnie kwestii, zawiera∏ tylko jednà generalnà
norm´ kolizyjnà, która w przypadku wszystkich zamówieƒ wielorodzajowych nakazywa∏a stosowaç
przepisy dotyczàce tego przedmiotu zamówienia, którego wartoÊciowy udzia∏ w wartoÊci ca∏ego za-
mówienia by∏ najwi´kszy.



– wymogu uzyskania zgody Prezesa Urz´du na zastosowanie trybu udzielenia
zamówienia (np. art. 55 ust. 2) albo przes∏anek zastosowania trybu udzielenia
zamówienia (np. art. 67 ust. 1 pkt 7);

– iloÊci podmiotów, jakie nale˝y zaprosiç do udzia∏u w post´powaniu (np. 57
ust. 1);

– wymogu powiadomienia Komisji Europejskiej o okreÊlonych zdarzeniach
(art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4);

– obowiàzku stosowania przepisów Pzp w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia
(art. 123 ust. 1 i 2);

– stosowania preferencji wspólnotowych (art. 132 pkt 2);
– obowiàzku stosowania zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy (art. 147

ust. 3);
– stosowania tzw. re˝imu zaostrzonego dla zamówieƒ o najwi´kszej wartoÊci

(por. np. art. 167 ust. 2 Pzp);
– wysokoÊci kary pieni´˝nej nak∏adanej przez Prezesa Urz´du (art. 201 ust. 2).

2. Regu∏y zawartej w art. 6 nie stosuje si´ do art. 29–35. W tych ostatnich unormo-
wano regu∏y oznaczania przedmiotu zamówienia i ustalania jego szacunkowej
wartoÊci. Przepisy tych artyku∏ów nale˝y zastosowaç w pierwszej kolejnoÊci, bo-
wiem przy ich pomocy mo˝liwe jest zdefiniowanie zakresu ka˝dego z rodzajów
zamówienia wielorodzajowego (dostaw, us∏ug, robót budowlanych) oraz ich sza-
cunkowej wartoÊci. Dopiero po takim zabiegu mo˝na stosowaç art. 6. Regu∏y ko-
lizyjne zawarte w tym artykule majà zastosowanie wy∏àcznie do post´powania
o zamówienie, w ˝aden sposób nie determinujà natomiast kwalifikacji umowy
o zamówienie wielorodzajowe – umow´ t´ nale˝y kwalifikowaç jako tzw. umo-
w´ mieszanà, nie zaÊ traktowaç jako umow´ typowà (o roboty budowlane, sprze-
da˝y, dostaw itp.). 

3. Ustawa wprowadza generalnà zasad´, zgodnie z którà w przypadku zamówieƒ
obejmujàcych równoczeÊnie dostawy lub us∏ugi do udzielenia zamówienia sto-
suje si´ przepisy dotyczàce tego rodzaju zamówienia, którego wartoÊciowy
udzia∏ w danym zamówieniu jest najwi´kszy. Analogicznie sytuacja wyglàda
w przypadku zamówieƒ obejmujàcych równoczeÊnie roboty budowlane oraz
us∏ugi. Od wskazanej wy˝ej regu∏y przewidziano dwa wyjàtki. W pierwszym
wyjàtku, je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi pole-
gajàce na rozmieszczeniu lub instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra, 
do udzielenia takiego zamówienia stosuje si´ przepisy dotyczàce dostaw, nieza-
le˝nie od tego jaka jest relacja wartoÊci dostaw i wartoÊci towarzyszàcych im
us∏ug. We wszystkich pozosta∏ych przypadkach (na przyk∏ad w sytuacji, w któ-
rej dostawie towarzyszyç b´dà innego rodzaju us∏ugi – choçby zwiàzane ze
szkoleniem personelu zamawiajàcego w zakresie obs∏ugi dostarczonego sprz´tu)
stosuje si´ regu∏´ zawartà w ust. 1 omawianego przepisu. Drugi wyjàtek to sy-
tuacja, w której zamówienie obejmuje równoczeÊnie roboty budowlane oraz
dostawy niezb´dne do ich wykonania. Do udzielenia takiego zamówienia stosu-
je si´ przepisy dotyczàce robót budowlanych, niezale˝nie od tego, czy w danym
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przypadku wi´ksza jest wartoÊç dostaw czy robót budowlanych. Powstaje
w zwiàzku z tym pytanie, jakie zasady powinny rzàdziç przypadkiem, w którym
przedmiotem jednego zamówienia powinny byç roboty budowlane oraz dosta-
wy, które nie sà niezb´dne do wykonania zamówienia. Sytuacja taka nie jest
obj´ta ani dyspozycjà ust. 1, ani dyspozycjà ust. 3 art. 6. Je˝eli przyjàç, ˝e za∏o-
˝eniem ustawodawcy by∏o uregulowanie wszystkich mo˝liwych przypadków,
nale˝y dojÊç do wniosku, ˝e takie po∏àczenie dostaw i robót budowlanych jest
nieuprawnione. Stanowi ono naruszenie zakazu okreÊlonego w art. 29 ust. 2 (opis
przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwà konkurencj´ pomi´dzy wyko-
nawcami).

Rozdzia∏ 2
Zasady udzielania zamówieƒ

Art. 7 [Podstawowe zasady]

1. Zamawiajàcy przygotowuje i przeprowadza post´powanie o udzielenie za-
mówienia w sposób zapewniajàcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców.

2. CzynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem post´powa-
nia o udzielenie zamówienia wykonujà osoby zapewniajàce bezstronnoÊç
i obiektywizm.

3. Zamówienia udziela si´ wy∏àcznie wykonawcy wybranemu zgodnie z prze-
pisami ustawy.

1. Przepis komentowanego artyku∏u w ust´pie pierwszym statuuje fundamentalne
zasady prawa zamówieƒ publicznych. Przy zmienionej redakcji powtórzono
w nim treÊç art. 16 uzp. Zamawiajàcy ma obowiàzek przestrzegania zasady za-
chowania uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców.
Zasada równego traktowania wykonawców okreÊlana jest tak˝e jako zasada
„sprawiedliwego traktowania oferentów”.

2. Zamawiajàcy ma obowiàzek przestrzegania wskazanych zasad tak w fazie
przygotowywania, jak i prowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego. Opracowujàc specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia, przy-
gotowujàc warunki konkursu, powo∏ujàc komisj´ przetargowà lub sàd kon-
kursowy zamawiajàcy musi wi´c post´powaç tak by zapewniç zachowanie
uczciwej konkurencji i w przysz∏oÊci równo traktowaç wszystkich wyko-
nawców. Obowiàzek przestrzegania omawianych zasad cià˝y tak˝e na zama-
wiajàcym w trakcie przeprowadzania post´powania zamówieniowego (w ka˝-
dym trybie). Przygotowanie post´powania uregulowano w art. 29–38, prowa-
dzenia post´powania dotyczà art. 39–81 (Tryby udzielania zamówieƒ) oraz
dalsze przepisy, w szczególnoÊci dotyczàce wyboru najkorzystniejszej oferty
(art. 82–95).



3. Zasada zachowania uczciwej konkurencji znajduje rozwini´cie w dalszych prze-
pisach ustawy. Szczególne znaczenie majà w tym zakresie art. 22 ust. 2, art. 29
ust 2 i 3, art. 89 ust 1, 3 i 4 oraz art. 90. Zamawiajàcy obowiàzany jest przestrze-
gaç nie tylko powo∏ane przepisy, ale tak˝e przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 oraz przepisy ustawy z 15 grud-
nia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2. Przepisy ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji definiujà poj´cie czynu nieuczciwej konkurencji.
Jest nim dzia∏anie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, je˝eli zagra˝a
ono lub narusza interes innego przedsi´biorcy lub klienta (art. 3 ust. 1). W prze-
pisie art. 3 ust. 2 wskazanej ustawy przyk∏adowo wskazano czyny nieuczciwej
konkurencji. Sà nimi np. wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie przedsi´biorstwa,
fa∏szywe lub oszukaƒcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub
us∏ug, wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie towarów lub us∏ug, naruszenie tajem-
nicy przedsi´biorstwa, nak∏anianie do rozwiàzania lub niewykonania umowy,
naÊladownictwo produktów, pomówienie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnia-
nie dost´pu do rynku, przekupstwo osoby pe∏niàcej funkcj´ publicznà, a tak˝e
nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzeda˝y lawi-
nowej. W procedurach zamówieniowych czynem nieuczciwej konkurencji
o szczególnym znaczeniu jest utrudnianie innym wykonawcom dost´pu do ryn-
ku przez sprzeda˝ towarów lub us∏ug poni˝ej kosztów ich wytworzenia lub
Êwiadczenia albo ich odsprzeda˝ poni˝ej kosztów zakupu w celu eliminacji in-
nych wykonawców (dumping – art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji). Z kolei przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów przewidujà m. in. zakaz porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´ oraz
zakaz nadu˝ywania pozycji dominujàcej (art. 5–8). Skutkiem naruszenia zaka-
zów jest wydanie przez Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
decyzji o uznaniu praktyki za ograniczajàcà konkurencj´ i nakazujàcej zaniecha-
nie jej stosowania3.

4. Zamawiajàcy ma kompetencj´ do samodzielnego ustalania czy dzia∏ania wyko-
nawcy stanowià czyn nieuczciwej konkurencji. Przepisy Pzp regulujà szczegó-
∏owo procedur´ weryfikowania dumpingu (por. uwagi do art. 90). Jak mo˝na sà-
dziç równie˝ w innych przypadkach zamawiajàcy mo˝e dokonywaç w tym za-
kresie samodzielnych ustaleƒ. Skutkiem stwierdzenia pope∏nienia przez wyko-
nawc´ czynu nieuczciwej konkurencji jest odrzucenie oferty tego wykonawcy
(patrz komentarz do art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4).

5. Zasada równego traktowania ubiegajàcych si´ o zamówienie oznacza, ˝e bez
wp∏ywu na dokonany wybór powinien pozostawaç status prawny wykonawcy.
Równe prawa s∏u˝à zatem wszystkim przedsi´biorcom: przedsi´biorstwom ku-
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1 Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, tekst jednolity.
2 Dz. U. z 2003 r., Nr 170, poz. 1652, tekst jednolity.
3 Szerzej patrz El˝bieta Modzelewska – Wàchal Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – ko-

mentarz, Warszawa 2002, s. 63–124.
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pieckim, spó∏kom osobowym i kapita∏owym, spó∏dzielniom, przedsi´biorstwom
paƒstwowym itp. Zamawiajàcy nie mo˝e dyskryminowaç podmiotu uczestniczà-
cego w procedurze zamówieniowej (poszczególnych wykonawców) ze wzgl´du
na jego status prawny czy struktur´1. W niektórych przypadkach wykonawca
musi mieç jednak okreÊlone przymioty (kwalifikacje) – por. przepisy ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej2. Za aktualnà nale˝y uznaç tez´ przyj´tà
w wyroku SN z 13 grudnia 1999r.3. Sàd Najwy˝szy stwierdza, i˝ z regu∏ równo-
Êci i uczciwej konkurencji wynika, ˝e o zamówienie publiczne zasadniczo mo˝e
ubiegaç si´ ka˝dy, nawet osoba nie prowadzàca zawodowej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, jeÊli tylko spe∏nia ustawowe lub indywidualnie wyznaczone przez zama-
wiajàcego warunki. Natomiast dostrzegalne ograniczenia w zakresie statutowej
dzia∏alnoÊci wyst´pujà ju˝ po stronie jednostek zamawiajàcych.

6. Z zasady równego traktowania wykonawców wyp∏ywa zakaz dyskryminacji
podmiotów ubiegajàcych si´ o zamówienie ze wzgl´du na siedzib´ wykonawcy
i jego w∏aÊciwoÊci. Pzp – odmiennie ani˝eli wczeÊniejsza ustawa – nie prze-
widuje mo˝liwoÊci stosowania tzw. preferencji krajowych. Wykonawcy inni 
ni˝ krajowi majà zatem takie same prawa, jak wykonawcy majàcy siedzib´
w Polsce. Zasada równoÊci jest tak˝e jednà z podstawowych zasad prawa unij-
nego. Stanowi ona w∏aÊciwie tyle, ˝e niedopuszczalne jest czynienie ró˝nic mi´-
dzy podmiotami prawnymi paƒstw cz∏onkowskich, które znajdujà si´ w to˝-
samych sytuacjach, albo równoprawne ich traktowanie, gdy znajdujà si´ w sy-
tuacjach ró˝nych, chyba ˝e znajduje to obiektywne uzasadnienie. Cudzoziemcy
pochodzàcy z Unii Europejskiej nie mogà byç traktowani gorzej ni˝ obywatele
danego paƒstwa cz∏onkowskiego (art. 12 (b) TWE). Chodzi przy tym zarówno
o zakaz tzw. dyskryminacji bezpoÊredniej, jak i zakaz tzw. dyskryminacji po-
Êredniej. Zasada równego traktowania obowiàzuje jedynie w ramach Unii Euro-
pejskiej albowiem TWE nie zawiera ˝adnej ogólnej regu∏y dotyczàcej niedy-
skryminacyjnego traktowania podmiotów spoza Wspólnoty4. Co wi´cej, w ogra-
niczonym zakresie Pzp wprost nakazuje stosowaç preferencje wspólnotowe
w grupie zamówieƒ sektorowych (por. uwagi do art. 132 ust. 1 pkt 2). Ustawa nie
przewiduje tak˝e, co do zasady, mo˝liwoÊci stosowania tzw. preferencji lokal-
nych lub te˝ preferencji regionalnych. Zgodnie jednak z art. 91 ust. 2 kryterium
oceny ofert mo˝e stanowiç „wp∏yw sposobu wykonania zamówienia na rynek
pracy w miejscu wykonywania zamówienia”. Problem tzw. preferencji regional-
nych by∏ przedmiotem orzecznictwa ETS. Trybuna∏ w licznych orzeczeniach
uzna∏, ˝e przepisy rezerwujàce cz´Êç zamówieƒ dla okreÊlonych przedsi´bior-

1 Por. P. Szustakiewicz, „Zasady Prawa zamówieƒ publicznych”, Radca Prawny zeszyt Nr 3 z 2004 r. 
s. 106.

2 Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807.
3 III CKN 478/98 Samorzàd Terytorialny 2001 Nr 6, s 68–71.
4 Szerzej patrz A. So∏tysiƒska, „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, Kraków 2004 r., s. 130

i nast.



ców sà sprzeczne z prawem unijnym1. Zakaz dyskryminacji wykonawców ze
wzgl´du na w∏aÊciwoÊci wykonawcy zosta∏ expressis verbis wyra˝ony w art. 91
ust. 3. W myÊl tego przepisu kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç w∏aÊciwo-
Êci wykonawcy, a w szczególnoÊci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicz-
nej lub finansowej (patrz uwagi do wskazanego przepisu). Gwarancje poszano-
wania zasady równoÊci zawierajà liczne przepisy ustawy. Poza powo∏anymi wy-
˝ej chodzi w szczególnoÊci o art. 38 ust 2, 4 i 6, art. 89 ust 2, art. 181 ust. 3.
Orzecznictwo zespo∏ów arbitrów dowodzi, ˝e zarzuty naruszenia zasady równo-
Êci lub zasady ochrony uczciwej konkurencji sà bardzo cz´sto przyczynà wyst´-
powania z protestami i odwo∏aniami. Zasada równego traktowania znalaz∏a wy-
raz w dyrektywach. Przepisy art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/50/EEC, art. 5 ust 7 dy-
rektywy 93/36/EEC, art. 6 ust. 6 dyrektywy 93/37/EEC expressis verbis nak∏a-
dajà na zamawiajàcych obowiàzek prowadzenia post´powaƒ zamówieniowych
w taki sposób, by wszyscy ubiegajàcy si´ o zamówienie nie byli w jakikolwiek
sposób dyskryminowani. T´ fundamentalnà zasad´ powtórzono w nowych dy-
rektywach (patrz art. 2 Dyrektywy Klasycznej i art. 10 Dyrektywy Sektorowej2).

7. W ust. 2 przewiduje si´, ˝e czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz przepro-
wadzeniem post´powania o udzielenie zamówienia mogà dokonywaç tylko oso-
by zapewniajàce bezstronnoÊç i obiektywizm. W istocie komentowany przepis
uzupe∏nia treÊç ust. 1, objaÊniajàc znaczenie zasady równego traktowania wyko-
nawców. Instytucjonalne gwarancje bezstronnoÊci i obiektywizmu przygotowa-
nia i przeprowadzenia procedur zamówieniowych zawarto w art. 17.

8. Ust. 3 w pewnej mierze powtarza treÊç art. 12a uzp. Normatywny sens obu wska-
zanych przepisów mo˝e wywo∏ywaç pewne wàtpliwoÊci. W braku tego przepisu
zamawiajàcy obowiàzany by∏by równie˝ do udzielenia zamówienia wy∏àcznie
wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Nakazywanie zamawia-
jàcemu w odr´bnej normie post´powania zgodnego z prawem mo˝e wydawaç si´
zb´dne. Zak∏adajàc racjonalnoÊç prawodawcy trzeba w tej sytuacji uznaç, ˝e
w komentowanym przepisie zawarto zakaz dokonywania cesji praw lub przej´-
cia d∏ugów na rzecz podmiotów lub przez podmioty nieuczestniczàce w post´po-
waniu zamówieniowym. Oznacza to, i˝ wykonawca nie mo˝e – nawet za zgodà
zamawiajàcego – przenieÊç praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy w spra-
wie zamówienia publicznego na osob´ trzecià. Warto odnotowaç zmian´ uj´cia
art. 12a uzp i art. 7 ust. 3 Pzp. W myÊl dawnych przepisów zamawiajàcy móg∏
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1 Patrz orzecznictwo Trybuna∏u, orzeczenie z 20.03.1990 r. w sprawie C-21/88 Du Pont de Nemours
Halina Spa przeciwko Unita Sanitaria Locale No. 2 di Carrari orzeczenie z 11.07.1991 r. w sprawie
C-351/88 Laboratori Bruneau Srl przeciwko Unita Sanitaria Locale RM/24 di Monterando w Za-
mówienia Publiczne w Unii Europejskiej – orzecznictwo Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, Warszawa
2000 r., s 21–25.

2 Directive 2004/18/EC z 31 marca 2004 on the coordination of procedures for the award of public
works contracts, public supply contracts and public service contracts oraz Directive 2004/17/EC 
z 31 marca 2004 coordinate the procurement procedures of entities operating in the water, energy,
transport and postal services sectors.
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udzieliç zmówienia. Aktualnie ma obowiàzek udzielenia zamówienia wykonaw-
cy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Z zasady legalizmu dzia∏ania za-
mawiajàcego mo˝na wywieÊç nakaz powierzania wykonania zamówienia tylko
takiemu wykonawcy, który uczestniczy∏ w post´powaniu oraz nakaz powierza-
nia wykonania zamówienia wykonawcy, który zosta∏ wy∏oniony zgodnie z prze-
pisami ustawy.

9. Naruszenie art. 7 przez zamawiajàcego daje wykonawcom Êrodki ochrony praw-
nej przewidziane w Dziale VI Pzp. Ponadto, w przypadku wyboru oferty z ra˝à-
cym naruszeniem ustawy lub naruszeniem przepisów ustawy, gdy mia∏o to
wp∏yw na wynik post´powania, umowa w sprawie zamówienia publicznego jest
niewa˝na (art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6). W przypadku uniewa˝nienia post´powania
z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego np. z powodu naruszenia art. 7,
wykonawcom, którzy z∏o˝yli oferty nie podlegajàce odrzuceniu, przys∏uguje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post´powaniu,
w szczególnoÊci kosztów przygotowania oferty (art. 93 ust. 4). W przypadku na-
ruszenia art. 7 przez zamawiajàcego wykonawca mo˝e tak˝e dochodziç – nie-
zale˝nie od Êrodków ochrony przewidzianych w Pzp – s∏u˝àcych mu roszczeƒ
cywilnoprawnych. Wydaje si´, ˝e podstaw´ takich roszczeƒ stanowiç mogà
przepisy o odpowiedzialnoÊci Skarbu Paƒstwa, gdy zamawiajàcym jest jed-
nostka organizacyjna Skarbu Paƒstwa nie wyposa˝ona w osobowoÊç prawnà
(art. 417 i nast. Kc). Gdy zamawiajàcym jest paƒstwowa osoba prawna, podsta-
w´ odpowiedzialnoÊci stanowi art. 420 Kc w zwiàzku z przepisami poprzedzajà-
cymi. Gdy zaÊ zamawiajàcym jest jednostka samorzàdu terytorialnego podstaw´
odpowiedzialnoÊci mogà stanowiç art. 4201, 4202 i 421 Kc. Gdy szkoda wynika
z czynu innego podmiotu zobowiàzanego do stosowania Pzp podstaw´ odpowie-
dzialnoÊci mogà stanowiç dalsze przepisy regulujàce odpowiedzialnoÊç delikto-
wà, bowiem przepis art. 93 ust. 4 nie wy∏àcza zastosowania w∏aÊciwych przepi-
sów Kc o odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej.

Art. 8 [Zasada jawnoÊci]

1. Post´powanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiajàcy mo˝e ograniczyç dost´p do informacji zwiàzanych z post´po-

waniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach okreÊlonych w usta-
wie.

1. W art. 8 wprowadzono zasad´ jawnoÊci prowadzenia post´powania o zamówie-
nie publiczne. W ustawie o zamówieniach publicznych w brzmieniu z 10 czerw-
ca 1994 r. zasady jawnoÊci procedowania nie wypowiedziano wprost, choç od-
noszàce si´ do niej regulacje znalaz∏y si´ w wielu przepisach. Dope∏nienie tej za-
sady wprowadzi∏a nowela z dnia 22 listopada 2002 r.1 przewidujàca, ˝e umowy

1 Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 16.



w sprawach zamówieƒ publicznych sà jawne i podlegajà udost´pnieniu na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o dost´pie do informacji publicznej (art. 74a).
Podobny przepis zawarto w Pzp. W myÊl art. 139 ust. 3 umowy w sprawie zamó-
wieƒ publicznych sà jawne i podlegajà udost´pnieniu na zasadach okreÊlonych
w przepisach o dost´pie do informacji publicznych. Warte podkreÊlenia jest to,
i˝ w art. 8 nie zawarto odes∏ania do ustawy o dost´pie do informacji publicznej1.
Odes∏anie takie wyst´puje wy∏àcznie w art. 139 ust. 3. Zasada jawnoÊci obejmu-
je nie tylko samo post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego, lecz rów-
nie˝ efekt tego post´powania w postaci umowy cywilno-prawnej zawartej przez
zamawiajàcego z wykonawcà, aczkolwiek zakres jawnoÊci (zarazem konfiden-
cjonalnoÊci) jest w obu przypadkach ró˝ny2. 

2. Zasada jawnoÊci mo˝e byç rozpatrywana w ró˝nych aspektach. W pierwszym
chodzi o ujawnianie informacji o planowanych i podejmowanych procedurach
zamówieniowych. W tym uj´ciu zasad´ jawnoÊci realizuje si´ przez obowiàzek
og∏oszeƒ, obejmujàcy obowiàzek og∏oszeƒ informacyjnych o planowanych za-
mówieniach, obowiàzek og∏oszeƒ o konkretnych procedurach zamówieniowych
oraz obowiàzek og∏oszeƒ o udzieleniu zamówienia. Og∏oszenia dotyczàce za-
mówieƒ publicznych publikuje si´ w BZP oraz Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej; (patrz komentarz do art. 11–14 i 95). JawnoÊci post´powania
w tym uj´ciu s∏u˝y tak˝e obowiàzek sprawozdawczy na∏o˝ony na zamawiajàce-
go w art. 98. W drugim aspekcie jawnoÊç dotyczy dokumentacji konkretnej pro-
cedury zamówieniowej. W myÊl art. 96 ust. 3 pisemny protokó∏ post´powania
o zamówienie publiczne jest jawny. Jawne sà równie˝ za∏àczniki do protoko∏u,
wskazane w art. 96 ust. 2. Oferty stanowiàce za∏àczniki do protoko∏u sà jawne od
chwili ich otwarcia. Pozosta∏e za∏àczniki do protoko∏u ujawnia si´ po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa˝nieniu post´powania (patrz ko-
mentarz do art. 96 ust. 2 i 3). Skutkiem obowiàzywania zasady jawnoÊci jest to,
˝e oferty mogà byç udost´pnione wszystkim zainteresowanym od chwili ich
otwarcia. Zasady udost´pniania reguluje rozporzàdzenie w sprawie protoko∏u,
zgodnie z którym zamawiajàcy umo˝liwia robienie odpisów, kopii i udost´pnia
do wglàdu w swojej siedzibie protokó∏ wraz z za∏àcznikami. Kopie sà wykony-
wane na koszt wykonawcy. Zamawiajàcy nie ma jednak obowiàzku przesy∏ania
protoko∏u na ˝àdanie wykonawcy. Przepisy szczególne dotyczàce jawnoÊci ofert
i protoko∏u sà dostosowane do treÊci ustawy o dost´pie do informacji publicz-
nej3. W trzeciej p∏aszczyênie jawnoÊç dotyczy treÊci umów o zamówienie pu-
bliczne (art. 139 ust. 3). W ostatnim aspekcie jawnoÊç wià˝e si´ z toczàcymi si´
procedurami odwo∏awczymi i sàdowymi. Zespó∏ arbitrów rozpoznaje odwo∏anie
wykonawcy na jawnej rozprawie (art. 187 ust. 2). Post´powanie sàdowe ze skar-
gi wnoszonej na podstawie art. 194 jest równie˝ co do zasady jawne.
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1 Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.
2 Szerzej o jawnoÊci umów W. ¸ysakowski, „JawnoÊç umów w sprawach zamówieƒ publicznych”,

Zamówienia Publiczne Doradca. Nr 3 z 2003 r, s. 16–17 oraz komentarz do art. 139 ust. 3.
3 Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póên. zm.
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3. Zasada jawnoÊci doznaje pewnych ograniczeƒ. Zakres konfidencjonalnoÊci (po-
ufnoÊci) wyznacza w szczególnoÊci przepis art. 96 art. 4. Sposób oraz form´ udo-
st´pniania zainteresowanym protoko∏u wraz z za∏àcznikami regulujà przepisy
wykonawcze i zwiàzkowe do Pzp1. Zakres jawnoÊci post´powania zosta∏ ponad-
to ograniczony w post´powaniach zamówieniowych prowadzonych na zasadach
szczególnych poprzez zaw´˝enie zakresu obowiàzku publikacji og∏oszeƒ (patrz
komentarz do art. 137 ust. 1 pkt. 2 i art. 187 ust. 4 pkt. 6). Post´powanie odwo-
∏awcze mo˝e byç prowadzone z ca∏kowitym albo cz´Êciowym wy∏àczeniem jaw-
noÊci na wniosek strony lub z urz´du, je˝eli przy rozpatrywaniu odwo∏ania mo-
˝e byç ujawniona informacja stanowiàca tajemnic´ ustawowo chronionà (patrz
komentarz do art. 187 ust. 3). Zasady jawnoÊci nie stosuje si´ w koƒcu w tych
trybach procedury zamówieniowej, w których wyst´pujà negocjacje. W myÊl 
art. 57 ust. 6 oraz art. 65 poufne sà negocjacje prowadzone w trybie negocjacji
z og∏oszeniem oraz trybie negocjacji bez og∏oszenia.

Art. 9 [Zasada pisemnoÊci, j´zyk dokumentów]

1. Post´powanie o udzielenie zamówienia, z zastrze˝eniem wyjàtków okreÊlo-
nych w ustawie, prowadzi si´ z zachowaniem formy pisemnej.

2. Post´powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si´ w j´zyku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgo-

d´ na z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia, oÊwiadczeƒ, oferty oraz innych dokumentów równie˝
w jednym z j´zyków powszechnie u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym
lub j´zyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

1. W ust. 1 komentowanego artyku∏u wypowiedziano zasad´ pisemnoÊci procedu-
ry udzielania zamówienia. Zasada ta dotyczy wszystkich podmiotów uczestni-
czàcych w post´powaniu. Formy pisemnej musi dochowaç przede wszystkim
zamawiajàcy. CzynnoÊci dokonywane przez wykonawców równie˝ wymagajà
formy pisemnej (art. 27 ust. 1). Od obowiàzku dochowania formy pisemnej mo-
˝e uwalniaç tylko szczególny przepis ustawy. Form´ pisemnà nale˝y uznaç za
zachowanà, gdy na dokumencie obejmujàcym treÊç oÊwiadczenia lub zawiado-
mienia sk∏adajàcy oÊwiadczenie lub dokonujàcy zawiadomienia z∏o˝y w∏asno-
r´czny podpis. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujà-
cych treÊç oÊwiadczeƒ woli, z których ka˝dy jest podpisany przez jednà ze stron
lub dokumentów, z których ka˝dy obejmuje treÊç oÊwiadczenia woli jednej ze
stron i jest przez nià podpisany (art. 78 §1 Kc). OÊwiadczenie woli z∏o˝one
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu jest równo-
wa˝ne z oÊwiadczeniem woli z∏o˝onym w formie pisemnej (art. 78 §2 Kc).

1 Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protoko∏u post´powa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego Dz. U. 2004 r., Nr 71, poz. 646 oraz wspomniana wczeÊ-
niej ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznych.



2. Zasad´ pisemnoÊci potwierdza art. 27 ust. 1. Warto podkreÊliç, ˝e przepis ust. 2
tego artyku∏u wymaga, aby oÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub infor-
macje przekazane za pomocà teleksu, telefaksu lub drogà elektronicznà by∏y
niezw∏ocznie potwierdzane na piÊmie. OÊwiadczenia, zawiadomienia lub infor-
macje opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy kwalifikowanego, wa˝nego certyfikatu, „zwyk∏ego” pisemnego po-
twierdzenia nie wymagajà. PisemnoÊci oferty wymaga art. 82. Przepis ten prze-
widuje, ˝e w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu
oferta mo˝e byç z∏o˝ona wy∏àcznie za zgodà zamawiajàcego. Rozwiàzanie to
w Êwietle art. 78 §2 Kc uznaç nale˝y za istotne i niekorzystne odst´pstwo od
przepisów Kodeksu cywilnego. Mo˝na je usprawiedliwiç jedynie tym, ˝e zama-
wiajàcy zobowiàzany do zapewnienia poufnoÊci oferty a˝ do czasu jej publicz-
nego otwarcia mo˝e nie byç technicznie przygotowany do zabezpieczenia w od-
powiedni sposób oferty z∏o˝onej w postaci elektronicznej. 

3. Wymóg pisemnego utrwalania przebiegu post´powania przewidziano w art. 96
ust. 1. W myÊl tego przepisu zamawiajàcy ma obowiàzek sporzàdzenia pisemne-
go protoko∏u post´powania o udzieleniu zamówienia.

4. Ustawa w nielicznych przypadkach uwalnia strony post´powania od obowiàzku
dochowania pisemnej formy ich oÊwiadczeƒ, zawiadomieƒ i innych czynnoÊci.
Przyk∏adem takiego przepisu jest art. 28. W post´powaniach o udzielenie zamó-
wienia, którego wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
60 000 euro oÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiajà-
cy i wykonawcy przekazujà zgodnie z wyborem zamawiajàcego, pisemnie, fak-
sem lub drogà elektronicznà. Na ˝àdanie drugiej strony ka˝da ze stron ma obo-
wiàzek potwierdzenia faktu otrzymania oÊwiadczenia, zawiadomienia etc. We
wskazanym przypadku wybór elektronicznego sposobu przekazywania doku-
mentów oraz informacji nie mo˝e ograniczaç konkurencji. Od obowiàzku zacho-
wania pisemnej formy uwolniono równie˝ zamawiajàcego i wykonawców
w szczególnym trybie udzielania zamówienia, a mianowicie aukcji elektronicz-
nej (art. 77). Oferta wymaga jednak formy równowa˝nej. Sk∏ada si´ jà pod rygo-
rem niewa˝noÊci w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego cer-
tyfikatu (art. 78 ust. 1).

5. Ustawa nie wskazuje w przepisach Rozdzia∏u 2 Dzia∏u I skutków niedochowa-
nia pisemnej formy dokumentacji, oÊwiadczeƒ, zawiadomieƒ, informacji. Nie
mo˝e budziç wàtpliwoÊci, ˝e niezachowanie formy pisemnej przewidzianej dla
oÊwiadczeƒ woli pod rygorem niewa˝noÊci powoduje niewa˝noÊç czynnoÊci
prawnej. Tak dzieje si´ w przypadku uregulowanym w art. 78 ust. 1 i art. 82 oraz
w sytuacji wskazanej w art. 139 ust. 2. Do oÊwiadczeƒ woli stosuje si´ przepisy
kodeksu cywilnego dotyczàce skutków czynnoÊci prawnej, formy oÊwiadczeƒ
woli oraz wad oÊwiadczeƒ woli. Skutkiem niedochowania pisemnej formy za-
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wiadomieƒ, informacji, oÊwiadczeƒ nie majàcych cech oÊwiadczeƒ woli mo˝e
staç si´ uniewa˝nienie post´powania z powodu stwierdzenia wystàpienia wady
uniemo˝liwiajàcej zawarcie wa˝nej umowy w sprawie zamówienia publicznego
(patrz komentarz do art. 93 ust. 1 pkt 7 i do art. 89 ust. 1 pkt 1). Ujawnienie wa-
dy w postaci braku pisemnoÊci po zawarciu umowy mo˝e prowadziç do stwier-
dzenia niewa˝noÊci tej umowy (gdy w post´powaniu dosz∏o do naruszenia prze-
pisów, które mia∏o wp∏yw na wynik tego post´powania – art. 146 ust. 1 pkt 6).

6. Ustawa wymaga prowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia w j´zyku
polskim. Obowiàzek dochowania zasady prowadzenia post´powania w j´zyku
polskim dotyczy, wbrew dos∏ownemu brzmieniu art. 9 ust. 2, tak fazy przygoto-
wania post´powania, jak i prowadzenia post´powania w konkretnym trybie.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego równie˝ powinna byç sporzàdzona
i zawarta w j´zyku polskim. Wymóg zawarcia umowy w j´zyku polskim wyni-
ka nie tylko z treÊci tego artyku∏u, ale i ustawy o j´zyku polskim (art. 5 w zwiàz-
ku z art. 4 i art. 7 ust. 2 i 3)1. Zamawiajàcy w uzasadnionych przypadkach mo˝e
wyraziç zgod´ na z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia, oÊwiadczeƒ, oferty oraz innych dokumentów równie˝
w innym j´zyku powszechnie u˝ywanym w handlu mi´dzynarodowym. Za j´zyk
taki nale˝y uznaç w szczególnoÊci j´zyk angielski. W przepisie ust. 3 u˝yto jed-
nak liczby mnogiej, co mo˝e wywo∏ywaç kontrowersje, czy dany j´zyk mo˝na
kwalifikowaç jako powszechnie u˝ywany w handlu mi´dzynarodowym, czy te˝
nie. Za j´zyki takie uznajemy j´zyk francuski i j´zyk hiszpaƒski. Decydujàce
znaczenie majà w tym zakresie dokumenty Âwiatowej Organizacji Handlu
(WTO). Organizacja ta za swoje j´zyki oficjalne uznaje j´zyk angielski, j´zyk
francuski i j´zyk hiszpaƒski. Przymiotu j´zyka powszechnie u˝ywanego w han-
dlu mi´dzynarodowym nie majà – w tym kontekÊcie – j´zyk niemiecki i j´zyk ro-
syjski. Warto zwróciç uwag´ na nieprecyzyjnà redakcj´ art. 9 ust. 3. Pos∏u˝enie
si´ w tym przepisie s∏owem „równie˝” mog∏oby oznaczaç, ̋ e umo˝liwienie sk∏a-
dania wymienionych w przepisie dokumentów w j´zyku obcym nie uwalnia wy-
konawców od obowiàzku ich przedk∏adania w j´zyku polskim. Nale˝y jednak
uznaç, ˝e udzielenie zgody na dokonanie okreÊlonych czynnoÊci w j´zyku
obcym by∏oby bezcelowe gdyby nie uwalnia∏o wykonawcy od dokonywania
tych czynnoÊci w j´zyku polskim. 

7. W wyjàtkowych przypadkach wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówie-
nia mogà sk∏adaç wnioski, oferty, oÊwiadczenia i inne dokumenty w j´zyku
obcym, który nie jest j´zykiem powszechnie u˝ywanym w handlu mi´dzynaro-
dowym. Dotyczy to post´powaƒ prowadzonych poza granicami Polski, w któ-
rych dopuszczalne jest stosowanie przez wykonawców j´zyka kraju, w którym
zamówienie jest udzielane. Wymaga to zgody zamawiajàcego. 

1 Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 999 z póên. zm.



Art. 10 [Tryby]

1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia sà przetarg nieograniczony
oraz przetarg ograniczony. 

2. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienie w trybie negocjacji z og∏oszeniem,
negocjacji bez og∏oszenia, zamówienia z wolnej r´ki, zapytania o cenà albo
aukcji elektronicznej tylko w przypadkach okreÊlonych w ustawie.

1. W ust. 1 przewidziano zasad´ prymatu przetargowych trybów post´powania. Za-
mawiajàcy wedle w∏asnego wyboru mo˝e zastosowaç w post´powaniu zamó-
wieniowym tryb przetargu nieograniczonego (art. 39–46) albo tryb przetargu
ograniczonego (art. 47–53). Zasada prymatu przetargowych trybów post´powa-
nia ze szczególnym nasileniem wyst´puje w przypadku zamówieƒ publicznych
w których wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro. Zastosowanie niektórych trybów nieprzetargowych wymaga
bowiem w takich sytuacjach zgody Prezesa UZP. Przy zamówieniu, w którym
jego wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000
euro zasady prymatu trybów przetargowych nie stosuje si´. Równoprawnym try-
bem jest w tym przypadku tryb negocjacji z og∏oszeniem (art. 55 ust. 1 pkt 5).
Podobnie rzecz ma si´ w przypadku zamówieƒ sektorowych, w których negocja-
cje z og∏oszeniem sà równoprawnym z przetargowym trybem post´powania
(por. art. 127 ust. 1). Zamawiajàcy obowiàzany jest do wskazania trybu post´po-
wania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 2).
W pisemnym protokole o udzielenie zamówienia zamawiajàcy równie˝ obowià-
zany jest do zamieszczenia informacji o trybie udzielania zamówienia (art. 96
ust. 1 pkt 2). Przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony sà równopraw-
nymi trybami post´powania o udzielenie zmówienia publicznego. Przepis art. 10
ust. 1 w istotnej mierze odbiega od treÊci art. 14 ust. 1 uzp. Ten ostatni przepis
przewidywa∏, ˝e podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest
przetarg nieograniczony.

2. Przepisy ustawy ustalajà numerus clausus trybów udzielania zamówieƒ publicz-
nych. Poza wskazanymi w art. 10 ust. 1 przetargami nieograniczonym i ograni-
czonym zamówienia publicznego mo˝na udzieliç w trybie negocjacji z og∏osze-
niem, negocjacji bez og∏oszenia, zamówienia z wolnej r´ki, zapytania o cen´
albo aukcji elektronicznej. Warto zwróciç uwag´, ˝e przepisy Pzp przewidujà
odmienny katalog nieprzetargowych trybów udzielania zamówieƒ od katalogu
zawartego w ustawie o zamówieniach publicznych. W przepisach Pzp poniecha-
no przetargu dwustopniowego oraz negocjacji z zachowaniem konkurencji.
W ich miejsce wprowadzono negocjacje z og∏oszeniem oraz negocjacje bez
og∏oszenia. Katalog trybów poszerzono ponadto o aukcj´ elektronicznà.

3. Nieprzetargowe tryby udzielania zamówieƒ mogà byç zastosowane tylko w przy-
padkach okreÊlonych w ustawie. W razie zastosowania niedozwolonego trybu
udzielania zamówieƒ Prezes Urz´du mo˝e podjàç dzia∏ania wskazane w art. 171.
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W szczególnoÊci mo˝e on zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finan-
sów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, na∏o˝yç kar´
pieni´˝nà w oparciu o art. 199–203, wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝no-
Êci umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci (art. 146). JeÊli zastosowanie trybu udzielania
zamówieƒ nastàpi∏o z naruszeniem prawa mo˝e byç tak˝e kwestionowane przez
wykonawców. Przepisy Pzp, odmiennie ni˝ uzp, nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci wnie-
sienia protestu i odwo∏ania w przypadku zastosowania przez zamawiajàcego nie-
w∏aÊciwego trybu post´powania (por. komentarz do art. 179–180 i nast.).
W orzecznictwie sàdowym w pe∏ni potwierdzono regu∏´ prymatu procedur prze-
targowych. Wprawdzie orzeczenia te dotyczy∏y przetargu nieograniczonego
i przes∏anek stosowania innych trybów ale nale˝y przyjàç, ˝e teza ta z modyfika-
cjà wynikajàcà z przyj´cia w Pzp regu∏y równoprawnoÊci przetargu nieograni-
czonego i przetargu ograniczonego zachowa∏a pe∏nà aktualnoÊç1. Refleksem za-
sady prymatu procedur przetargowych jest treÊç art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1
pkt 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 4.

4. Zasad´ prymatu procedur przetargowych ogranicza treÊç art. 5, art. 127 ust. 1
oraz art. 137 ust. 3. Przepis art. 5 uprawnia zamawiajàcego do prowadzenia po-
st´powania zamówieniowego w ka˝dym trybie w odniesieniu do niektórych ty-
pów us∏ug. W post´powaniach sektorowych tryb negocjacji z og∏oszeniem jest
równoprawny z trybami przetargowymi. W post´powaniach na zasadach szcze-
gólnych zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia niezale˝nie od wystàpienia
ustawowych przes∏anek wyboru trybu udzielenia zamówienia.

5. W kilku przypadkach zastosowanie nieprzetargowego trybu udzielania zamó-
wienia wymaga nie tylko wystàpienia konkretnych okolicznoÊci, ale tak˝e
uprzedniej zgody Prezesa Urz´du wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej.
Patrz komentarz do art. 55 ust. 2 (negocjacje z og∏oszeniem), art. 62 ust. 2 (ne-
gocjacje bez og∏oszenia), art. 67 ust. 2 (zamówienie z wolnej r´ki). Tryby zapy-
tania o cen´ oraz aukcji elektronicznej mogà byç stosowane wy∏àcznie w oko-
licznoÊciach wskazanych we w∏aÊciwych przepisach. Nie przewiduje si´ takich
przypadków, w których wskazane tryby mog∏yby byç stosowane w oparciu
o uprzednià zgod´ Prezesa Urz´du.

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z pomini´ciem procedury
przetargowej jest niewa˝na2. Sankcj´ niewa˝noÊci umowy przewidziano wprost
w art. 146 ust. 1 pkt 5. Zastosowanie niew∏aÊciwego trybu post´powania powin-
no prowadziç do uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia, gdy wa-
da ta zosta∏a stwierdzona jeszcze przed zawarciem umowy (patrz komentarz do
art. 93 ust. 1 pkt 7).

1 Wyrok NSA z 3.11.1999 r. sygn. akt. I SA 2128/98 – nie publik.; wyrok NSA z 22.03.2000 r. sygn.
akt II SA 2169/99 – nie publik.

2 Por. wyrok SN z 13.09.2001 IV CKN 381/00, OSNC 2002/6/75 – glosa krytyczna A. Szyszkowski,
Mon. Prawn. 2002/21/1004). Patrz tak˝e komentarz do art. 146.



7. Udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy okreÊlajàcych prze-
s∏anki stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia, a wi´c
z naruszeniem art. 10 ust. 1, art. 55, art. 62, art. 67, art. 70, art. 74 ust. 2, art. 127
i art. 138 powoduje powstanie odpowiedzialnoÊci prawnej na podstawie art. 200
(patrz komentarz do tych przepisów)1.

Rozdzia∏ 3 
Og∏oszenia

Art. 11. [Publikacja og∏oszeƒ]

1. Og∏oszenia, o których mowa w ustawie, przekazywane Prezesowi Urz´du
oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich publikuje si´
odpowiednio w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych oraz w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej. 

2. Og∏oszenia przekazywane Prezesowi Urz´du publikuje si´ w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych w terminie 10 dni od dnia dor´czenia do Urz´du
Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Urz´dem”.

3. Prezes Urz´du wzywa do sprostowania og∏oszenia opublikowanego w Biu-
letynie Zamówieƒ Publicznych, je˝eli og∏oszenie nie spe∏nia wymagaƒ okre-
Êlonych w przepisach ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ oraz w przepisach
rozporzàdzenia wydanego na podstawie ust. 6. Sprostowania przekazane
Prezesowi Urz´du publikuje si´ w formie obwieszczenia w Biuletynie Za-
mówieƒ Publicznych w terminie 10 dni od dnia dor´czenia do Urz´du.

4. Prezes Urz´du z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek zamawiajàcego prostuje
niezw∏ocznie, w formie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Za-
mówieƒ Publicznych, b∏´dy w og∏oszeniu opublikowanym w Biuletynie Za-
mówieƒ Publicznych polegajàce na niezgodnoÊci tego og∏oszenia z treÊcià
og∏oszenia przekazanego przez zamawiajàcego do publikacji.

5. Prezes Urz´du, na wniosek zamawiajàcego, mo˝e w uzasadnionych przy-
padkach opublikowaç w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych og∏oszenie, któ-
rego publikacja ze wzgl´du na wartoÊç zamówienia nie jest obowiàzkowa.

6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, majàc na wzgl´dzie rodzaj og∏oszenia oraz wartoÊç
zamówienia albo konkursu. 

1. Publikowanie og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych s∏u˝y zachowaniu podsta-
wowych zasad udzielania zamówieƒ publicznych (zasady uczciwej konkurencji,
równego traktowania oferentów oraz jawnoÊci post´powania). To w∏aÊnie dzi´-
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1 W literaturze wskazuje si´ równie˝ jako jednà z fundamentalnych zasad´ decentralizacji (art. 18 
ust. 1) – por. P. Szustakiewicz op. cit. s . 111; zasady tej nie zapisano jednak w przepisach Rozdzia-
∏u 2 Dzia∏u I.
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ki publikowanym og∏oszeniom wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem
zamówienia mogà w tym samym czasie i na jednakowych warunkach uzyskaç
dost´p do kluczowych informacji dotyczàcych nie tylko konkretnych procedur
(og∏oszenia o post´powaniu), ale tak˝e i planów zamawiajàcych dotyczàcych
zamówieƒ o wi´kszej wartoÊci (okresowe i wst´pne og∏oszenia informacyjne).
Pozwala to wszystkim potencjalnym wykonawcom rozpoczàç z odpowiednim
wyprzedzeniem przygotowania do uczestnictwa w interesujàcych ich post´po-
waniach. Publikacja og∏oszeƒ s∏u˝y tak˝e zamawiajàcym. Mogà oni bowiem do-
trzeç z informacjà o swoich potrzebach do szerokiego kr´gu odbiorców. Wraz
z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej, któremu towarzyszyç zapewne
b´dzie post´pujàca „europeizacja” rynku zamówieƒ publicznych, og∏oszenia
o zamówieniach publicznych publikowane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot
Europejskich s∏u˝yç b´dà realizacji podstawowych zasad prawa wspólnotowego
(swobody przep∏ywu towarów, us∏ug, osób i kapita∏u)1. O ile bowiem do tej po-
ry wykonawcy nie prowadzàcy dzia∏alnoÊci na terenie naszego kraju mieli ogra-
niczone mo˝liwoÊci uzyskiwania wiadomoÊci o prowadzonych post´powaniach,
o tyle po 1 maja 2004 r. informacje o wszystkich „wi´kszych” zamówieniach do-
cieraç b´dà do nich w tym samym czasie, co do krajowych przedsi´biorców.

2. Przepisy ustawy wyró˝niajà trzy podstawowe grupy og∏oszeƒ o zamówieniach
publicznych:
– og∏oszenia informacyjne o planowanych zamówieniach, w postaci wst´pnego

og∏oszenia o zamówieniach publicznych (art. 13) oraz okresowego og∏oszenia
informacyjnego o og∏oszeniach sektorowych (art. 128). Podstawowym celem
publikacji tych og∏oszeƒ jest przekazanie informacji o planach zamawiajàcych
w pewnej d∏u˝szej perspektywie czasowej; dzi´ki takim informacjom poten-
cjalni wykonawcy mogà zaplanowaç swój udzia∏ w poszczególnych post´po-
waniach, dokonaç ich wst´pnej selekcji itp.;

– og∏oszenia o zamówieniach publicznych, udzielanych w trybie przetargu nie-
ograniczonego (art. 40), przetargu ograniczonego (art. 48) oraz negocjacji
z og∏oszeniem (art. 56). Podstawowym celem publikacji tych og∏oszeƒ jest
przekazanie informacji o wszcz´ciu konkretnej procedury udzielenia zamó-
wienia publicznego;

– og∏oszenia o udzieleniu zamówienia (art. 95). W og∏oszeniach tego typu prze-
kazywane sà podstawowe dane dotyczàce warunków, na jakich zosta∏o udzie-
lone zamówienie publiczne; w tym kontekÊcie og∏oszenia te mogà byç istot-
nym êród∏em informacji na temat rynku okreÊlonych zamówieƒ.

1 W akapicie 10 preambu∏y do Dyrektywy 93/37/EWG podkreÊla si´, ˝e publikacja og∏oszeƒ w skali
ca∏ej Unii Europejskiej (tzn. przez zamawiajàcych ze wszystkich krajów cz∏onkowskich i dost´pnych
dla wszystkich potencjalnych wykonawców) jest warunkiem rzeczywistej konkurencji w dziedzinie
zamówieƒ publicznych, przez zapewnienie, ˝e potencjalni oferenci z innych krajów cz∏onkowskich
majà mo˝liwoÊç udzia∏u w post´powaniu na takich samych warunkach jako oferenci krajowi. Por.
tak˝e „Dyrektywy...”, s. 53 i nast. oraz A. So∏tysiƒska „Zamówienia publiczne....”, s.165 i nast.



3. Zgodnie z powszechnie przyj´tà zasadà wszcz´cie post´powania o zamówienie
publiczne nast´puje w dniu uzewn´trznienia woli zamawiajàcego. We wszyst-
kich trybach przetargowych dniem wszcz´cia post´powania b´dzie wi´c co do
zasady data zamieszczenia stosownego og∏oszenia o zamówieniu publicznym.
Ma to dla zamawiajàcego i potencjalnych oferentów wiele konsekwencji – od tej
daty uniewa˝nienie post´powania mo˝e nastàpiç tylko w przypadku zajÊcia oko-
licznoÊci okreÊlonych w Pzp, opublikowanie og∏oszenia daje mo˝liwoÊç wno-
szenia Êrodków odwo∏awczych itp.

4. Urzàd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich odpowiada za przygoto-
wywanie, wydawanie i dystrybucj´ unijnych publikacji oraz za ich katalogowa-
nie i archiwizacj´. Podstawowym zadaniem UOPWE jest publikacja Dziennika
Urz´dowego Unii Europejskiej (Official Journal of the European Union) i Ra-
portu na temat Dzia∏alnoÊci UE (General Report on the Activities of the Euro-
pean Union). Seria C Dziennika Urz´dowego UE posiada podseri´ oznaczonà
symbolem OJ C E w której dokumenty publikowane sà wy∏àcznie elektronicz-
nie. Suplement oznaczony symbolem OJ S zawiera og∏oszenia o zamówieniach
publicznych (publikowane równie˝ wy∏àcznie elektronicznie). Dziennie publi-
kuje si´ oko∏o 900 og∏oszeƒ tego typu1. Informacja o opublikowanych w Dzien-
niku Urz´dowym og∏oszeniach zawarta jest w elektronicznej bazie „Tenders
Electronic Dalily” (http://ted.publications.eu.int/official/). Og∏oszenie publiko-
wane jest w j´zyku paƒstwa, z którego pochodzi, a streszczenie wa˝niejszych
og∏oszeƒ publikowane jest w j´zykach urz´dowych Unii Europejskiej. W razie
rozbie˝noÊci pomi´dzy poszczególnymi wersjami j´zykowymi, wià˝àca jest za-
wsze treÊç oryginalnego og∏oszenia. Koszty publikacji og∏oszenia pokrywane sà
przez Wspólnoty (a wi´c w praktyce z bud˝etu UOPWE, co oznacza, ˝e dla
zamawiajàcych publikacja og∏oszeƒ jest bezp∏atna. OUPWE publikuje og∏osze-
nia w terminie 12 dni od daty ich wys∏ania (z wyjàtkiem procedur przyspie-
szonych, w przypadku których og∏oszenie publikowane jest w terminie 5 dni od
daty przes∏ania)2.

5. Og∏oszenia przekazywane Prezesowi Urz´du publikowane sà w Biuletynie Za-
mówieƒ Publicznych. Obowiàzek wydawania Biuletynu nak∏ada na Prezesa
Urz´du art. 154 pkt 3. Og∏oszenia w BZP publikowane sà wy∏àcznie w j´zyku
polskim. Biuletyn, poza formà papierowà, publikowany jest tak˝e w wersji elek-
tronicznej.

6. Og∏oszenia publikowane sà w terminie 10 dni od daty dor´czenia do Urz´du.
Termin ten nale˝y uznaç za termin instrukcyjny. Jego przekroczenie nie powo-
duje ˝adnych negatywnych konsekwencji dla Prezesa Urz´du. Na gruncie prze-
pisów uzp istotne dla post´powania terminy liczone by∏y od daty publikacji og∏o-
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1 Informacja na podstawie danych UZP.
2 Por. tak˝e K. Plackowski „Przesy∏anie og∏oszeƒ do publikacji do Urz´du Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich”, Informator UZP Nr 4 z 2004 r.
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szenia. Ewentualne przekroczenie terminu publikacji powodowa∏o w zwiàzku
z tym koniecznoÊç ka˝dorazowego korygowania tych terminów. Na gruncie
przepisów Pzp terminy te liczone sà od daty przekazania og∏oszenia do publika-
cji, co jest z pewnoÊcià korzystniejsze dla zamawiajàcych, choç mo˝e w prakty-
ce skracaç (i to znacznie, bo nawet o 10 lub wi´cej dni) termin, jaki wykonawcy
b´dà mieli na przygotowanie i z∏o˝enie ofert (por. tak˝e art. 43 i komentarz do
tego przepisu).

7. Pzp nie przewiduje mo˝liwoÊci odmowy publikacji og∏oszenia, które nie spe∏nia
wymogów formalnych okreÊlonych w jego przepisach i wydanego na jego pod-
stawie rozporzàdzenia (mo˝liwoÊç takà dawa∏ Prezesowi Urz´du art. 14a ust. 3
uzp). Przyj´to inne rozwiàzanie, polegajàce na dokonywaniu na wezwanie Pre-
zesa Urz´du sprostowaƒ opublikowanych ju˝ og∏oszeƒ. Sprostowanie publiko-
wane jest w terminie 10 dni od daty dor´czenia do Urz´du. Publikacja sprosto-
wania ma form´ obwieszczenia. Przyj´te w Êlad za postanowieniami dyrektyw
rozwiàzanie jest mniej korzystne dla potencjalnych oferentów. O ile na gruncie
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych wadliwe og∏oszenie nie by∏o
publikowane, a w konsekwencji nie rozpoczyna∏ si´ bieg terminu na z∏o˝enie
ofert, o tyle na gruncie przepisów Pzp og∏oszenie jest publikowane, a jego spro-
stowanie mo˝e nastàpiç po kilku, a nawet kilkunastu dniach. Ustawa nie okreÊla
terminu na zastosowanie si´ do wezwania, jednoczeÊnie termin publikacji
obwieszczenia wynosi 10 dni. Je˝eli dodatkowo uwzgl´dniç, ˝e termin na z∏o˝e-
nie ofert rozpoczyna swój bieg wraz z przekazaniem og∏oszenia do publikacji,
a nie wraz z jego faktycznà publikacjà, to mo˝e w praktyce okazaç si´, ˝e termin
na przygotowanie i z∏o˝enie ofert jest znaczàco krótszy ni˝ zak∏adany. Dlatego
te˝ nale˝a∏oby uznaç, ̋ e o ile nastàpi sprostowanie ju˝ opublikowanego og∏osze-
nia w zakresie, który ma wp∏yw na treÊç i zawartoÊç przygotowywanych ofert,
zamawiajàcy, pomimo braku wyraênej podstawy prawnej, powinien przed∏u˝yç
termin sk∏adania ofert. Powstaje tak˝e pytanie, jaka jest sankcja za niezastoso-
wanie si´ do wezwania Prezesa Urz´du do z∏o˝enia sprostowania opublikowane-
go og∏oszenia. Choç Pzp nie stanowi o tym wprost, istniejà przes∏anki do uzna-
nia, ˝e opublikowanie wadliwego og∏oszenia i niedokonanie jego sprostowania
pomimo wezwania nie stanowi wype∏nienia obowiàzku publikacji og∏oszenia.
W takiej sytuacji ca∏e post´powanie dotkni´te jest powa˝nà wadà, która mo˝e
skutkowaç niewa˝noÊcià umowy (art. 146 ust. 1 pkt 1). Zamawiajàcy nara˝ony
jest tak˝e na kar´ pieni´˝nà, jakà Prezes Urz´du móg∏by na∏o˝yç na podstawie
art. 200 pkt 11. 

1 Na temat zasad dokonywania og∏oszeƒ por. tak˝e D. Piasta „Publikacja og∏oszeƒ o zamówieniach
publicznych”, Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 10 z 2003 r., s. 17 i nast. oraz B. Wysocka „No-
we wzory og∏oszeƒ”, Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4 z 2004 r., s. 32 i nast.



Art. 12. [Przekazywanie w∏aÊciwemu organowi]

1. Prezesowi Urz´du og∏oszenia przekazuje si´ pisemnie, faksem lub drogà
elektronicznà za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej
Urz´du.

2. Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia prze-
kazuje si´ pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà.

3. Zamawiajàcy jest obowiàzany udokumentowaç dzieƒ przekazania og∏o-
szenia Prezesowi Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, w szczególnoÊci przechowywaç dowód jego nadania. 

1. W art. 12 wskazane zosta∏y dopuszczalne sposoby przekazywania og∏oszeƒ Pre-
zesowi Urz´du oraz UOPWE. W obydwu przypadkach przekazanie og∏oszenia
mo˝e nastàpiç pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà.

2. Zamawiajàcy jest zobowiàzany udokumentowaç dzieƒ przekazania og∏oszenia
Prezesowi Urz´du oraz UOPWE. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tego wy-
mogu jest po pierwsze to, ˝e termin publikacji og∏oszenia w UOPWE biegnie od
daty jego przekazania (inaczej jest w przypadku og∏oszeƒ przekazywanych Pre-
zesowi Urz´du – w ich przypadku termin liczony jest od daty dor´czenia).
Znacznie istotniejsza jest jednak jak si´ wydaje druga przyczyna wprowadzenia
tego wymogu. Dopiero po przekazaniu og∏oszenia do publikacji w Dzienniku
Urz´dowym UE i BZP mo˝e nastàpiç jego publikacja na stronach internetowych
zamawiajàcego i w jego siedzibie. Tym samym wymóg dokumentowania daty
przekazania og∏oszenia do publikacji pe∏ni istotnà rol´ w zapewnieniu równej
konkurencji pomi´dzy wykonawcami majàcymi siedzib´ w ró˝nych paƒstwach
cz∏onkowskich.

3. Pewne wàtpliwoÊci mo˝e budziç wymóg przechowywania „dowodu nadania”
og∏oszenia. Wymóg ten stosunkowo ∏atwo b´dzie wype∏niç tym wykonawcom,
którzy przekazywaç b´dà og∏oszenia w tradycyjny sposób, tj. pisemnie, za po-
mocà przesy∏ki listowej. W takich wypadkach wystarczajàce b´dzie nadanie listu
poleconego i przechowywanie dowodu jego nadania. Nie jest natomiast jasne jak
mia∏by wyglàdaç dowód nadania w przypadku przekazania og∏oszenia w inny
sposób (np. przy wype∏nieniu formularza znajdujàcego si´ na stronach Urz´du).
Nale˝y uznaç, ˝e w takich przypadkach omawiany wymóg nie znajduje zastoso-
wania, zamawiajàcy powinien jednak zapewniç w inny sposób mo˝liwoÊç wery-
fikacji daty nadania og∏oszenia (np. dokonujàc stosownych wydruków z kompu-
tera, z którego zosta∏a nadana poczta elektroniczna).

Art. 13. [Wst´pne og∏oszenie informacyjne]

1. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finan-
sowego zgodnie z obowiàzujàcymi zamawiajàcego przepisami, statutem lub
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umowà, a w przypadku zamawiajàcych, którzy nie sporzàdzajà planu fi-
nansowego – raz w roku, przekazuje Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich wst´pne og∏oszenie informacyjne o planowanych
w ciàgu nast´pnych 12 miesi´cy zamówieniach, których wartoÊç dla:
1) robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç

kwoty 5 000 000 euro; 
2) dostaw – zsumowana w ramach danej grupy okreÊlonej w rozporzàdze-

niu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏owni-
ka Zamówieƒ (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n.), zwanym dalej
„Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ”, przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 750 000 euro; 

3) us∏ug – zsumowana w ramach danej kategorii Centralnej Klasyfikacji
Produktów (CPC) okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspólnego S∏ownika
Zamówieƒ przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000
euro.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´do-
wi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje si´ Prezesowi
Urz´du.

1. Wszyscy zamawiajàcy, niezw∏ocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu
finansowego, a w przypadku zamawiajàcych, którzy nie sporzàdzajà planu finan-
sowego – raz w roku, sà zobowiàzani sporzàdziç i przekazaç UOPWE wst´pne
og∏oszenie informacyjne o zamówieniach planowanych w ciàgu nast´pnych 
12 miesi´cy. Niezw∏ocznie po przekazaniu UOPWE, wst´pne og∏oszenie infor-
macyjne przekazuje si´ tak˝e Prezesowi Urz´du.

2. Wzór wst´pnego og∏oszenia zosta∏ zawarty w rozporzàdzeniu w sprawie wzo-
rów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich1. Zgodnie z tym roz-
porzàdzeniem w og∏oszeniu informacyjnym zawarte sà m.in. nast´pujàce infor-
macje:
– szczegó∏owe dane dotyczàce zamawiajàcego (w tym dane osoby do kontaktu

w sprawie zamówienia); 
– miejsca wykonania zamówienia; 
– przedmiot zamówienia (g∏ównego oraz zamówieƒ dodatkowych) – opisany za

pomocà kodów Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ;
– planowane daty rozpocz´cia i zakoƒczenia wykonywania zamówienia;
– g∏ówne warunki finansowe (o ile sà znane);
– procedury udzielenia zamówienia. 

3. Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajàce
Rozporzàdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady
w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (CPV) wprowadzi∏o obowiàzek sto-

1 Dz. U. z 2004 r. Nr 48, poz. 460.



sowania kodów zawartych w S∏owniku do opisu przedmiotu zamówienia we
wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich. Na gruncie przepisów prawa krajowego,
obowiàzek stosowania CPV istnieje od momentu akcesji Polski do UE, tzn. od 
1 maja 2004 r. (por. art. 227 pkt 2 w zwiàzku z art. 30 ust. 4). CPV jest systemem
klasyfikacji produktów, us∏ug i robót budowlanych stworzonym na potrzeby za-
mówieƒ publicznych. Dzi´ki wykorzystaniu wspólnych we wszystkich paƒ-
stwach cz∏onkowskich kodów CPV, wykonawcy z ró˝nych paƒstw majà mo˝li-
woÊç zlokalizowania interesujàcych ich zamówieƒ bez koniecznoÊci ka˝dorazo-
wego t∏umaczenia fragmentów og∏oszenia odnoszàcych si´ do opisu przedmiotu
zamówienia. Formularze og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych zawierajà punkt
„kategoria us∏ug”. Na wpisanie tej kategorii przeznaczona jest dwucyfrowa po-
zycja. W tym przypadku chodzi o kategori´ us∏ug wskazanà w Centralnej Klasy-
fikacji Produktów1, stanowiàcej za∏àcznik nr 3 do CPV, zawartà równie˝ w za-
∏àczniku IA lub IB do Dyrektywy 92/50/EWG dotyczàcej koordynacji procedur
udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi. Dyrektywa wyró˝nia 27 kategorii
us∏ug oznaczonych numerami od 1 do 27. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e zgodnie
z art. 13 ust. 1 pkt 3 sumowanie wartoÊci us∏ug powinno nast´powaç w ramach
okreÊlonej kategorii CPC. W za∏àczniku tym zawarta jest tabela zbie˝noÊci po-
mi´dzy kodami CPC, CPV oraz za∏àcznikami IA i IB Dyrektywy 92/50/EWG. 

4. Publikacja wst´pnego og∏oszenia informacyjnego musi byç traktowana wy∏àcz-
nie jako wyraz intencji zamawiajàcego. Tym samym jego publikacja nie rodzi
jeszcze po stronie potencjalnych wykonawców ̋ adnych uprawnieƒ. W szczegól-
noÊci publikacja takiego og∏oszenia nie daje wykonawcom mo˝noÊci wyst´po-
wania z roszczeniem o wszcz´cie konkretnej procedury o udzielenie zamówie-
nia2. Publikacja wst´pnego og∏oszenia nie jest tak˝e warunkiem publikacji og∏o-
szenia o wszcz´ciu procedury udzielenia konkretnego zamówienia.

5. Na gruncie przepisów Dyrektyw istnia∏ spór o to, czy opublikowanie wst´pnego
og∏oszenia informacyjnego jest obowiàzkowe czy fakultatywne. Kwestia ta by∏a
przedmiotem orzeczenia Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r.
(sprawa C-225/98). Trybuna∏ (wbrew stanowisku Komisji i Rzecznika General-
nego) opowiedzia∏ si´ za wyk∏adnià celowoÊciowà przepisów Dyrektyw. W opi-
nii Trybuna∏u publikacja wst´pnego og∏oszenia o planowanych zamówieniach
jest obowiàzkowa tylko wówczas, gdy zamawiajàcy zamierza skorzystaç z mo˝-
liwoÊci skrócenia terminów sk∏adania ofert, jakà daje publikacja tego og∏oszenia.
W pozosta∏ych przypadkach publikacja og∏oszenia nie jest obowiàzkowa. Prze-
pis art. 13 ust. 3 sformu∏owany jest w sposób kategoryczny (“przekazuje”, a nie
„mo˝e przekazaç”), co mo˝e Êwiadczyç o tym, ̋ e intencjà polskiego ustawodaw-
cy by∏o wprowadzenie obowiàzku publikacji wst´pnych og∏oszeƒ. Jest to jedno-
czeÊnie obowiàzek, którego naruszenie nie jest zagro˝one ˝adnà sankcjà.
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2 Tak m.in. „Dyrektywy...”, s. 54.
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6. W orzeczeniu Trybuna∏u SprawiedliwoÊci w sprawie C-45/87 (Dundalk) Trybu-
na∏ stwierdzi∏, ˝e publikacja wst´pnego og∏oszenia przez podmiot, który nie jest
zamawiajàcym w rozumieniu Dyrektyw, nie powoduje dla tego podmiotu obo-
wiàzku stosowania procedur przewidzianych w Dyrektywach.

7. Opublikowanie wst´pnego og∏oszenia informacyjnego umo˝liwia zamawiajàce-
mu skrócenie terminu sk∏adania ofert (por. np. art. 43 ust. 4). Nale˝y tak˝e pa-
mi´taç, ˝e tzw. zamawiajàcy sektorowi zobowiàzani sà do publikacji wst´pnego
og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach (por. art. 128 i komen-
tarz do tego przepisu).



Dzia∏ II
Post´powanie o udzielenie zamówienia

Rozdzia∏ 1 
Zamawiajàcy i wykonawcy

Art. 14. [Odes∏anie do Kc]

Do czynnoÊci podejmowanych przez zamawiajàcego i wykonawców w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.1), je˝eli przepisy
ustawy nie stanowià inaczej.

1. Kodeks cywilny zawiera przepisy ogólne, w stosunku do których Prawo zamówieƒ
publicznych stanowi lex specialis. W szczególnoÊci do czynnoÊci podejmowanych
przez zamawiajàcego i wykonawców w post´powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego znajdà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego zawarte w Tytule
IV Ksi´gi Pierwszej „CzynnoÊci prawne”. Istotne jest to, ̋ e „czynnoÊç prawna wy-
wo∏uje nie tylko skutki w niej wyra˝one, lecz równie˝ te, które wynikajàc z usta-
wy, zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego i z ustalonych zwyczajów” (art. 56 Kc). 

2. Nale˝y zaznaczyç, ˝e w komentowanym przepisie mowa jest o wszelkich czyn-
noÊciach podejmowanych przez zamawiajàcego i wykonawców. Mogà one byç
uznane za tzw. dzia∏ania prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest wià-
zanie z zachowaniem danego podmiotu okreÊlonych konsekwencji prawnych.
Dzia∏ania takie stanowià szerszà kategori´ poj´ciowà od czynnoÊci prawnych.
Przyk∏adowo, nie jest oÊwiadczeniem woli akt wiedzy jakim jest zawiadomienie
wykonawców o tym, ˝e jeden z nich z∏o˝y∏ protest. W odniesieniu do dzia∏aƒ
prawnych mo˝na rozwa˝aç zastosowanie per analogiam przepisów o oÊwiadcze-
niach woli2.

3. W szczególnoÊci przepisy ustawy majà charakter lex specialis w odniesieniu do
Kodeksu cywilnego, który w dziale zatytu∏owanym „Zawarcie umowy”, zawie-
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1 Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, 
z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 117, poz. 741 i poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i poz. 857,
Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 71, poz. 733 i Nr 130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535 i Nr 64, poz. 592, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.

2 Na ten temat zobacz szerzej Kodeks cywilny, tom I, Komentarz pod redakcjà K. Pietrzykowskiego,
Warszawa 2003, s. 209.
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ra przepisy dotyczàce aukcji i przetargu. Tak wi´c, przyk∏adowo, w odniesieniu
do zamówieƒ publicznych nie znajdzie zastosowania art. 701 § 3, który stanowi:
„Og∏oszenie, a tak˝e warunki aukcji albo przetargu mogà byç zmienione lub od-
wo∏ane tylko wtedy, gdy zastrze˝ono to w ich treÊci”. W re˝imie zamówieƒ pu-
blicznych przypadki, w których mo˝na dokonaç modyfikacji warunków przetar-
gu lub uniewa˝niç post´powanie, sà szczegó∏owo okreÊlone w przepisach Pzp.

4. Ustawa reguluje szczegó∏owo sytuacj´, w której wykonawca, którego oferta zo-
sta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go (art. 94 ust. 2). Nie reguluje natomiast sytuacji, w której zamawiajàcy uchyla
si´ od zawarcia umowy z wykonawcà, którego oferta zosta∏a wybrana. W takiej
sytuacji nale˝y przyjàç, ˝e zastosowanie znajduje art. 704 § 2 Kc, który stanowi
mi´dzy innymi, ˝e je˝eli organizator przetargu uchyla si´ od zawarcia umowy,
wtedy uczestnik przetargu, którego oferta zosta∏a wybrana mo˝e ˝àdaç zap∏aty
podwójnego wadium albo naprawienia szkody.

5. Mimo, ˝e Pzp nie zawiera expresis verbis zakazu sk∏adania ofert opatrzonych
warunkiem, uznanie dopuszczalnoÊci sk∏adania ofert warunkowych na podsta-
wie kodeksu cywilnego nie jest zasadne. Art. 89 Kc przewiduje, ˝e „Z zastrze˝e-
niem wyjàtków w ustawie przewidzianych albo wynikajàcych z w∏aÊciwoÊci
czynnoÊci prawnej powstanie lub ustanie skutków czynnoÊci prawnej mo˝na
uzale˝niç od zdarzenia przysz∏ego i niepewnego (warunek)”. Nale˝y przyjàç, ˝e
post´powanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i czynnoÊci w ra-
mach tego post´powania majà takà w∏aÊciwoÊç, ˝e np. z∏o˝enie oferty z zastrze-
˝eniem warunku jest niedopuszczalne. 

Art. 15. [Prowadzàcy post´powanie]

1. Post´powanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zama-
wiajàcy.

2. Zamawiajàcy mo˝e powierzyç przygotowanie albo przygotowanie i prze-
prowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia w∏asnej jednostce orga-
nizacyjnej lub osobie trzeciej. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, dzia∏ajà jako pe∏nomocnicy zamawiajà-
cego. 

1. Co do zasady post´powanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza
sam zamawiajàcy. Mo˝e on jednak˝e powierzyç przygotowanie i przeprowadzenie
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego w∏asnej jednostce organiza-
cyjnej lub osobie trzeciej. Powierzenie mo˝e dotyczyç tak˝e samego przygotowa-
nia post´powania. Mimo literalnego brzmienia przepisu, które wskazywa∏oby na
brak mo˝liwoÊci powierzenia samego przeprowadzenia post´powania, nale˝y opo-
wiedzieç si´ za takà mo˝liwoÊcià. JeÊli bowiem dopuszczalne jest powierzenie obu
tych czynnoÊci ∏àcznie, niecelowy by∏by zakaz powierzania jednej z nich. W kon-



sekwencji nale˝y przyjàç, ˝e tym bardziej dopuszczalne jest powierzanie tylko
pewnych czynnoÊci niezb´dnych dla przygotowania bàdê przeprowadzenia post´-
powania, np. opracowania specyfikacji, zaproszenia do sk∏adania ofert, itp. 

2. Powierzenie przygotowania lub/oraz przeprowadzenia post´powania w∏asnej
jednostce organizacyjnej zamawiajàcego mo˝e byç przesàdzone w wewn´trz-
nym dokumencie zamawiajàcego jak np. regulamin zamówieƒ publicznych (za-
rzàdzanie, instrukcja). JednoczeÊnie niezb´dne b´dzie udzielenie stosownego
pe∏nomocnictwa osobom, które w ramach takiej jednostki b´dà dzia∏a∏y w imie-
niu zamawiajàcego. W odniesieniu do powierzenia przygotowania lub prze-
prowadzenia post´powania osobom trzecim konieczne b´dzie udzielenie sto-
sownego pe∏nomocnictwa. Osobà trzecià mo˝e byç zarówno osoba fizyczna jak
i osoba prawna, która b´dzie dzia∏a∏a poprzez swoje organy.

3. Art. 15 ust. 3 stanowi, ˝e „podmioty, o których mowa w ust. 2, dzia∏ajà jako pe∏-
nomocnicy zamawiajàcego”. Pe∏nomocnikami co do zasady mogà byç tylko oso-
by trzecie, albowiem tylko takim osobom, co wynika z natury pe∏nomocnictwa,
mo˝na udzieliç pe∏nomocnictwa. W∏asna jednostka organizacyjna zamawiajà-
cego nie mo˝e byç pe∏nomocnikiem tego samego zamawiajàcego. Je˝eli zama-
wiajàcy powierza przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie po-
st´powania w∏asnej jednostce organizacyjnej, mamy w praktyce do czynienia
z delegowaniem pewnych kompetencji kierownika zamawiajàcego. Kiedy nato-
miast zamawiajàcy powierza przygotowanie albo przygotowanie i przeprowa-
dzenie post´powania osobie trzeciej, mamy do czynienia z klasycznym dzia∏a-
niem w cudzym imieniu.

4. Osoba trzecia, której powierzono przygotowanie albo przygotowanie i przepro-
wadzenie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego dzia∏a w imieniu
i na rzecz zamawiajàcego. Powinna ona ujawniç, ˝e dzia∏a w imieniu i na rzecz
zamawiajàcego. Jej dzia∏ania sà dla zamawiajàcego wià˝àce; sà one traktowane
jak dzia∏ania samego zamawiajàcego. Przyk∏adowo niew∏aÊciwe dzia∏ania pe∏-
nomocnika mogà spowodowaç koniecznoÊç uniewa˝nienia post´powania. W ta-
kim przypadku, je˝eli przyczyny uniewa˝nienia post´powania b´dà le˝a∏y po
stronie zamawiajàcego, wykonawcom, zgodnie z art. 94 ust. 4, b´dzie przys∏ugi-
wa∏o roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post´powaniu.

5. Zamawiajàcy, udzielajàc osobie trzeciej pe∏nomocnictwa, mo˝e okreÊliç czas, na
który udziela pe∏nomocnictwa. Z treÊci pe∏nomocnictwa mo˝e wynikaç, ˝e jest
ono udzielone np. na czas przygotowania i przeprowadzenia post´powania. Nie-
zale˝nie od powy˝szego zamawiajàcy mo˝e w ka˝dym czasie odwo∏aç pe∏no-
mocnictwo. Nale˝y przyjàç, ˝e co do zasady udzielenie pe∏nomocnictwa do
przygotowania i przeprowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego nie upowa˝nia pe∏nomocnika, chyba, ˝e z treÊci pe∏nomocnictwa wy-
nika co innego, do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
w imieniu zamawiajàcego. 
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Art. 16. [Zamówienia wspólne]

1. Zamawiajàcy mogà wspólnie przeprowadziç post´powanie i udzieliç zamówie-
nia wyznaczajàc spoÊród siebie zamawiajàcego upowa˝nionego do przeprowa-
dzenia post´powania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

2. Prezes Rady Ministrów mo˝e wyznaczyç, w drodze zarzàdzenia, spoÊród
podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych, jednostk´ organizacyjnà w∏aÊci-
wà do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na rzecz
tych jednostek. 

3. Minister kierujàcy dzia∏em administracji rzàdowej mo˝e wyznaczyç, w dro-
dze zarzàdzenia, spoÊród podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych jed-
nostk´ organizacyjnà w∏aÊciwà do przeprowadzenia post´powania i udziele-
nia zamówienia na rzecz tych jednostek.

4. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e wyznaczyç
spoÊród podleg∏ych samorzàdowych jednostek organizacyjnych jednostk´
organizacyjnà w∏aÊciwà do przeprowadzenia post´powania i udzielenia za-
mówienia na rzecz tych jednostek.

5. Przepisy dotyczàce zamawiajàcego stosuje si´ odpowiednio do zamawiajà-
cych, o których mowa w ust. 1.

1. Wspólne przeprowadzenie post´powania i udzielenie zamówienia przez zama-
wiajàcych mo˝e byç uzasadnione w wielu przypadkach. Co do zasady, im za-
mawiajàcy wi´cej zamawiajà us∏ug, dostaw czy robót budowlanych, tym lepsze
mogà uzyskaç warunki na rynku. Niekiedy wspólne udzielenie zamówienia mo-
gà uzasadniç okolicznoÊci natury technicznej (po˝àdany jeden system kompute-
rowy dla wielu jednostek). Wreszcie podstawà podj´cia decyzji o wspólnym
udzieleniu zamówienia mogà byç okolicznoÊci natury organizacyjnej (np. wybór
doradcy przez przedsi´biorstwa energetyczne podlegajàce konsolidacji).

2. W art. 16, w odró˝nieniu od regulacji art. 15, przewiduje si´ upowa˝nienie nie
tylko do przeprowadzenia post´powania (w czym b´dzie si´ mieÊci∏o tak˝e
ewentualne jego przygotowanie), ale tak˝e do udzielenia zamówienia, czyli pod-
pisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Bioràc pod uwag´ daleko
idàce skutki upowa˝nienia, o którym mowa w art. 16, niezb´dne jest szczegó∏o-
we uregulowanie relacji pomi´dzy zamawiajàcymi udzielajàcymi wspólnie za-
mówienia w umowie. Bioràc pod uwag´, ˝e ka˝dy zamawiajàcy ma z regu∏y
w∏asne zasady udzielania zamówieƒ publicznych (w tym zasady dzia∏ania komi-
sji przetargowych), zamawiajàcy dzia∏ajàcy wspólnie winni ustaliç, ˝e albo np.
b´dà stosowane zasady funkcjonujàce u tego, komu powierzono przeprowadze-
nie post´powania i udzielenie zamówienia, albo na potrzeby tego post´powania,
ustalà specjalne zasady. W umowie strony winny ustaliç m.in. takie zagadnienia,
jak powo∏anie cz∏onków i sposób dzia∏ania komisji przetargowej, zasady podej-
mowania kluczowych decyzji (np. wybór najkorzystniejszej oferty, uniewa˝nie-
nie post´powania), ewentualne wynagrodzenie dla podmiotu przeprowadzajà-
cego w imieniu pozosta∏ych post´powanie itp.



3. Tak jak wszyscy zamawiajàcy, bez wzgl´du na to, czy sà jednostkami sektora
finansów publicznych, czy np. podmiotami prywatnymi mogà, na podstawie
zawartego porozumienia, przeprowadziç wspólnie post´powanie i wspólnie
udzieliç zamówienia publicznego, tak w sektorze finansów publicznych okreÊlo-
ne organy (Prezes Rady Ministrów, minister kierujàcy dzia∏em administracji
rzàdowej czy organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego) mogà
wyznaczyç wÊród jednostek sobie podleg∏ych takà, która przeprowadzi post´po-
wanie i udzieli zamówienia zarówno dla siebie jak i innych jednostek. Tak jak
Pzp przewiduje, ˝e wyznaczenie dokonane przez Prezesa Rady Ministrów i mi-
nistra kierujàcego dzia∏em administracji rzàdowej nast´puje na podstawie zarzà-
dzenia, tak nie przesàdza formy odnoÊnie dzia∏aƒ organu wykonawczego jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

4. Niezale˝nie od tego, ˝e kilku zamawiajàcych wyznacza spoÊród siebie jednego
upowa˝nionego do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia
w ich imieniu i na ich rzecz, wiele przepisów dotyczy wszystkich zamawiajà-
cych, tak˝e i tych, którzy dzia∏ajà poprzez pe∏nomocników. Dotyczy to w szcze-
gólnoÊci kontroli, odpowiedzialnoÊci za naruszenie przepisów Pzp, itp. 

Art. 17. [Wy∏àczenia z post´powania]

1. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia pod-
legajà wy∏àczeniu, je˝eli:
1) ubiegajà si´ o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku pokrewieƒstwa lub po-

winowactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, lub sà zwiàzane z tytu∏u przysposobienia,
opieki lub kurateli z wykonawcà, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami
organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych wykonawców ubie-
gajàcych si´ o udzielenie zamówienia;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia post´powania o udzielenie za-
mówienia pozostawa∏y w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcà lub
by∏y cz∏onkami organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych wy-
konawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia;

4) pozostajà z wykonawcà w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e
mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci tych osób;

5) zosta∏y prawomocnie skazane za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku
z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa,
przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo
pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

2. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia
sk∏adajà, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania, pi-
semne oÊwiadczenie o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1.
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3. CzynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia podj´te przez osob´ pod-
legajàcà wy∏àczeniu po powzi´ciu przez nià wiadomoÊci o okolicznoÊciach,
o których mowa w ust. 1, powtarza si´ z wyjàtkiem otwarcia ofert oraz innych
czynnoÊci faktycznych niewp∏ywajàcych na wynik post´powania.

1. Ust. 1 stanowi, ˝e nie tylko proces przeprowadzania post´powania, ale tak˝e 
jego przygotowanie powinno przebiegaç w sposób zapewniajàcy zachowanie
uczciwej konkurencji. Tymczasem komentowany ust´p dotyczy tylko osób wy-
konujàcych czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia, a nie osób
przygotowujàcych post´powanie. Gdyby jednak czynnoÊci przygotowawcze
realizowa∏a osoba, która nast´pnie b´dzie ubiega∏a si´ o udzielenie zamówienia,
b´dzie ona wykluczona z post´powania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1. Obj´-
cie regulacjà tylko osób uczestniczàcych w post´powaniu jest uzasadnione o ty-
le, ˝e wi´kszoÊç przes∏anek wy∏àczenia osób wykonujàcych czynnoÊci w post´-
powaniu odnosi si´ do relacji z wykonawcami, których zidentyfikowaç mo˝na
dopiero po wszcz´ciu post´powania. 

2. Przepis ust. 2 nie precyzuje, kiedy majà byç sk∏adane oÊwiadczenia o braku lub
istnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1. Nale˝y przyjàç, ˝e jest po˝àda-
ne, aby oÊwiadczenia takie z∏o˝ono przed podj´ciem jakichkolwiek czynnoÊci
w post´powaniu o udzielenie zamówienia. Niekiedy mo˝e si´ okazaç, ˝e prze-
s∏anki wykluczenia zaistniejà dopiero w trakcie post´powania. Np. wtedy po-
wstanie stosunek prawny lub faktyczny, który mo˝e budziç uzasadnione wàt-
pliwoÊci co do bezstronnoÊci osoby dokonujàcej czynnoÊci w post´powaniu.
W takiej sytuacji osoba, której to dotyczy powinna niezw∏ocznie z∏o˝yç oÊwiad-
czenie o zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1. 

3. Powstaje pytanie, czy przy zaistnieniu przes∏anek okreÊlonych w ust. 1 wy∏àcze-
nie ma skutek z mocy prawa, czy dana osoba, której dotyczà przes∏anki wy∏àcze-
nia sama si´ wy∏àcza, czy te˝ wy∏àczenie wymaga czynnoÊci kierownika zama-
wiajàcego. Wydaje si´, ˝e tak jak kierownik zamawiajàcego lub osoby, które na
podstawie uprawnienia nadanego przez kierownika zamawiajàcego powierzajà
wykonanie pewnych czynnoÊci okreÊlonym osobom, tak osoby te mogà to upo-
wa˝nienie cofnàç. Podobnie zamawiajàcy, niezw∏ocznie po zapoznaniu si´
z oÊwiadczeniem wskazujàcym na istnienie przes∏anek wy∏àczenia powinien da-
nà osob´ wy∏àczyç z udzia∏u w post´powaniu. Osobom, które zostanà wy∏àczo-
ne z udzia∏u w post´powaniu nie przys∏ugujà ˝adne Êrodki ochrony prawnej.

4. Odr´bnego komentarza wymaga przes∏anka okreÊlona w ust. 1 pkt 4 z uwagi na
jej nieostroÊç. Dla zaistnienia tej przes∏anki nie jest potrzebny ˝aden dowód
stronniczoÊci danej osoby. Ju˝ sam fakt istnienia stosunku prawnego lub okolicz-
noÊci faktycznych, które obiektywnie mogà budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co
do bezstronnoÊci danej osoby (nawet jeÊli nie budzà one wàtpliwoÊci u konkret-
nej osoby) jest wystarczajàcy dla wy∏àczenia jej z post´powania. Przyk∏adowo,
je˝eli osoba wykonujàca czynnoÊci w post´powaniu pozostaje w zwiàzku ma∏-



˝eƒskim np. z cz∏onkiem zarzàdu podwykonawcy anga˝owanego przez okreÊlo-
nego wykonawc´, wtedy powinna byç ona wy∏àczona z post´powania.

5. CzynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia podj´te przez osob´ podle-
gajàcà wy∏àczeniu, po powzi´ciu przez nià wiadomoÊci o okolicznoÊciach, o któ-
rych mowa w ust. 1, nale˝y uznaç za niewa˝ne. Powstaje wobec tego pytanie
o konsekwencje nie powtórzenia takich czynnoÊci, wbrew regulacji ust. 3. W za-
le˝noÊci od charakteru czynnoÊci mo˝na rozwa˝aç, czy nie istnieje przes∏anka
obligatoryjnego uniewa˝nienia post´powania, co powinno mieç miejsce np. wte-
dy, gdy post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej
umowy (art. 93 ust. 1 pkt 7). Z kolei umowa jest niewa˝na mi´dzy innymi wte-
dy, gdy zamawiajàcy dokona∏ wyboru oferty z ra˝àcym naruszeniem ustawy lub
gdy w post´powaniu o udzielenie zamówienia dosz∏o do naruszenia przepisów
okreÊlonych w ustawie, które mia∏o wp∏yw na wynik post´powania (art. 146 
ust. 1 pkt 5 i 6).

6. OÊwiadczenie o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 jest
sk∏adane pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania. Zgodnie
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego „kto sk∏adajàc zeznanie majàce s∏u˝yç za dowód
w post´powaniu sàdowym lub w innym post´powaniu prowadzonym na podsta-
wie ustawy, zeznaje nieprawd´ lub zataja prawd´, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3”. Zamawiajàcy powinni mieç jednoczeÊnie ÊwiadomoÊç, ˝e
warunkiem powy˝szej odpowiedzialnoÊci jest, aby przyjmujàcy zeznanie
(oÊwiadczenie), dzia∏ajàc w zakresie swoich uprawnieƒ, uprzedzi∏ zeznajàcego
o odpowiedzialnoÊci karnej lub odebra∏ od niego przyrzeczenie (art. 233 § 2 Kk).

Art. 18. [OdpowiedzialnoÊç]

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówie-
nia odpowiada kierownik zamawiajàcego.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówie-
nia odpowiadajà tak˝e inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czyn-
noÊci w post´powaniu oraz czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem post´po-
wania. Kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç pisemnie wykonywanie
zastrze˝onych dla niego czynnoÊci, okreÊlonych w niniejszym rozdziale, pra-
cownikom zamawiajàcego.

3. Je˝eli przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamó-
wienia na podstawie przepisów odr´bnych jest zastrze˝one dla organu in-
nego ni˝ kierownik zamawiajàcego, przepisy dotyczàce kierownika zama-
wiajàcego stosuje si´ odpowiednio do tego organu.

1. Pzp stanowi, ˝e „kierownik zamawiajàcego” to osoba lub organ, który zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami, statutem lub umowà, jest uprawniony do zarzà-
dzania zamawiajàcym, z wy∏àczeniem pe∏nomocników ustanowionych przez za-
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mawiajàcego (art. 2 pkt 3). „Kierownikiem zamawiajàcego” mo˝e byç organ
kolegialny1.

2. Fakt, i˝ kierownik zamawiajàcego odpowiada za przygotowanie i przeprowa-
dzenie post´powania nie oznacza, ˝e to kierownik sam powinien post´powanie
przygotowaç i przeprowadziç. Kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç przy-
gotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie post´powania pracownikom
zamawiajàcego, a tak˝e osobom trzecim (zob. komentarz do art. 15). Dotyczy to
tak˝e dokonania poszczególnych czynnoÊci.

3. Powstaje pytanie, jakie czynnoÊci sà zastrze˝one dla kierownika zamawiajàcego,
o czym mowa w ust. 2 komentowanego artyku∏u. Nale˝y przyjàç, ˝e b´dà to
w szczególnoÊci: wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty i wybór najko-
rzystniejszej oferty (art. 20 ust. 3), powo∏anie i odwo∏ywanie cz∏onków komisji
przetargowej (art. 21 ust. 1). Powierzenie wykonania innych czynnoÊci, ni˝ tyl-
ko zastrze˝onych dla zamawiajàcego, powinno mieç form´ pisemnà. Przygoto-
wanie i przeprowadzenia post´powania, delegowania kompetencji kierownika
zamawiajàcego, przygotowania wst´pnego og∏oszenia informacyjnego, itp. sà
bardzo cz´sto regulowane ró˝nego typu zarzàdzeniami, instrukcjami i regulami-
nami. Niezale˝nie od tego powierzenie pracownikom zamawiajàcego wykonania
okreÊlonych czynnoÊci wymaga formy indywidualnie adresowanej do pracowni-
ków zgodnie z prawem pracy.

4. OdpowiedzialnoÊç kierownika zamawiajàcego oparta jest o przepisy prawa (np. Ko-
deks spó∏ek handlowych) oraz o umow´ (o prac´, kontrakt mened˝erski, itp.) Zakres
odpowiedzialnoÊci innych osób, którym powierzono wykonanie czynnoÊci w post´-
powaniu zale˝y w istotnej mierze od treÊci umów, na podstawie których wykonujà
one okreÊlone czynnoÊci. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów Pzp dotyczy
tylko zamawiajàcych, a nie osób, o których mowa wy˝ej. Tak wi´c kara pieni´˝na,
o której mowa w art. 200 nie mo˝e byç na∏o˝ona ani na kierownika zamawiajàcego,
ani na osoby, którym powierzy∏ on wykonywanie okreÊlonych czynnoÊci.

5. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie zasad lub trybu post´powania przy udzielaniu
zamówienia publicznego przewiduje ustawa o finansach publicznych2. Zgodnie
z art. 138 tej ustawy naruszenie zasady lub trybu post´powania przy udzielaniu
zamówienia publicznego jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Co
do zasady, „odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
jest ponoszona zarówno za umyÊlne jak i nieumyÊlne dzia∏ania i zaniechania
(...)” (art. 141 ust. 1). Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà:
upomnienie, nagana, kara pieni´˝na i zakaz pe∏nienia funkcji kierowniczych
zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi na okres od roku do 5 lat
od dnia uprawomocnienia orzeczenia (art. 147 ust. 1).

1 Na temat „kierownika zamawiajàcego” zob. komentarz do art. 2.
2 Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póên. zm.



Art. 19. [Komisja przetargowa]

1. Kierownik zamawiajàcego powo∏uje komisj´ do przeprowadzenia post´po-
wania o udzielenie zamówienia, zwanà dalej „komisjà przetargowà”, je˝eli
wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
60 000 euro.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowar-
toÊci kwoty 60 000 euro, kierownik zamawiajàcego mo˝e powo∏aç komisj´
przetargowà. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´.

3. Komisja przetargowa mo˝e mieç charakter sta∏y lub byç powo∏ywana do
przygotowania i przeprowadzenia okreÊlonych post´powaƒ. 

1. Pzp przewiduje, ̋ e przy wartoÊci zamówienia nie wy˝szej ni˝ 60 000 euro powo-
∏anie przez zamawiajàcego komisji przetargowej jest fakultatywne, natomiast
powy˝ej tej kwoty jest obligatoryjne. Przy przetargach o wartoÊci nie wy˝szej
ni˝ 60 000 euro, je˝eli kierownik zamawiajàcego zdecyduje si´ powo∏aç komisj´
przetargowà, mimo braku takiego obowiàzku, b´dzie zobowiàzany do stosowa-
nia w∏aÊciwych przepisów zawartych w rozdziale „Zamawiajàcy i Wykonawcy”.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 „udzielajàc zamówienia sektorowego, kierownik zama-
wiajàcego mo˝e odstàpiç od powo∏ania komisji przetargowej” (zob. komentarz
do art. 131).

2. Sam fakt powo∏ania komisji przetargowej o sta∏ym charakterze, czy te˝ powo∏a-
nie jej do przygotowania i przeprowadzenia okreÊlonego post´powania, nie ma
wp∏ywu na jej funkcje, zadania czy kompetencje. Powo∏anie komisji o charakte-
rze sta∏ym, to znaczy takiej, która przeprowadza wszystkie lub niektóre post´-
powania zamawiajàcego, nie ogranicza kierownika jednostki w podejmowaniu
decyzji co do zmian sk∏adu takiej komisji.

3. Cz∏onkowie komisji przetargowej, jako osoby wykonujàce czynnoÊci w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia, podlegajà wy∏àczeniu z tego post´powania na
podstawie art. 17 ust. 1 i sà zobowiàzane z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenia, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 2.

Art. 20. [Zadania komisji]

1. Komisja przetargowa jest zespo∏em pomocniczym kierownika zamawiajàce-
go powo∏ywanym do oceny spe∏niania przez wykonawców warunków udzia-
∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

2. Kierownik zamawiajàcego mo˝e tak˝e powierzyç komisji przetargowej do-
konanie innych, ni˝ okreÊlone w ust. 1, czynnoÊci w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia oraz czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem post´po-
wania o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio.
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3. Komisja przetargowa w szczególnoÊci przedstawia kierownikowi zamawia-
jàcego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty, a tak˝e w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wyst´-
puje z wnioskiem o uniewa˝nienie post´powania o udzielenie zamówienia.

1. Minimalny zakres dzia∏aƒ komisji przetargowej to ocena spe∏nienia przez wyko-
nawców warunków udzia∏u w post´powaniu oraz badanie i ocena ofert. W kon-
tekÊcie realizacji tych zadaƒ komisja, w zale˝noÊci od okolicznoÊci, przedstawia
kierownikowi zamawiajàcego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia
oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, itp. Zakres zadaƒ i czynnoÊci, które
kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç komisji jest o wiele szerszy i mo˝e
odnosiç si´ zarówno do etapu przygotowania, jak i przeprowadzenia post´powa-
nia. B´dzie rozwiàzaniem uzasadnionym, mimo, ˝e wykracza to poza regulacj´
art. 20, kiedy np. dzia∏ajàca permanentnie komisja przetargowa oceni, czy ewen-
tualna zmiana zawartej umowy jest zgodna z art. 144.

2. Kierownik zamawiajàcego decyduje o tym, kiedy komisja przetargowa rozpo-
czyna i kiedy koƒczy prac´. Komisja mo˝e podjàç prace jeszcze na d∏ugo przed
opublikowaniem og∏oszeƒ o post´powaniu, przygotowujàc ca∏à dokumentacj´
przetargowà, w tym w szczególnoÊci SIWZ. Mo˝e byç i tak, ˝e dzia∏ania komi-
sji rozpocznà si´ dopiero od momentu otwarcia ofert i analizy spe∏nienia przez
wykonawców formalnych warunków udzia∏u w post´powaniu. Je˝eli komisja
zosta∏a powo∏ana do przeprowadzenia ca∏ego post´powania nie sà uzasadnione
postanowienia, zawierane niekiedy w wewn´trznych regulaminach zamówieƒ
publicznych, ˝e komisja koƒczy prace wraz z wyborem najkorzystniejszej ofer-
ty. Nale˝y liczyç si´ z tym, ˝e w ramach tego samego post´powania b´dzie ko-
nieczne podejmowanie kolejnych czynnoÊci, np. powtórnej oceny ofert.

3. Propozycje komisji przetargowej, b´dàcej zespo∏em pomocniczym kierownika
zamawiajàcego, nie mogà byç z natury rzeczy dla niego wià˝àce. Kierownik
zamawiajàcego ma prawo podejmowania decyzji niezgodnych z propozycjami
komisji przetargowej, nie tylko wtedy gdy stwierdzi, ˝e swoim dzia∏aniem naru-
szy∏a przepisy prawa. Ze wzgl´du na jawny charakter post´powania wykonaw-
cy b´dà mogli zapoznaç si´ zarówno z rekomendacjami komisji, jak i decyzjami
kierownika zamawiajàcego, a nast´pnie wed∏ug swego uznania wyciàgnàç wnio-
ski z rozbie˝noÊci stanowisk komisji i kierownika zamawiajàcego.

Art. 21. [Sk∏ad komisji]

1. Cz∏onków komisji przetargowej powo∏uje i odwo∏uje kierownik zamawiajà-
cego.

2. Komisja przetargowa sk∏ada si´ z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiajàcego okreÊla organizacj´, sk∏ad, tryb pracy oraz za-

kres obowiàzków cz∏onków komisji przetargowej, majàc na celu zapewnie-



nie sprawnoÊci jej dzia∏ania, indywidualizacji odpowiedzialnoÊci jej cz∏on-
ków za wykonywane czynnoÊci oraz przejrzystoÊci jej prac.

4. Je˝eli dokonanie okreÊlonych czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamówienia wymaga wiado-
moÊci specjalnych, kierownik zamawiajàcego, z w∏asnej inicjatywy lub na
wniosek komisji przetargowej, mo˝e powo∏aç bieg∏ych. Przepis art. 17 sto-
suje si´.

1. Powo∏anie i odwo∏anie cz∏onków komisji przetargowej, podobnie jak powo∏anie
bieg∏ego to czynnoÊci zastrze˝one dla kierownika zamawiajàcego. Kierownik
zamawiajàcego decyduje te˝ o tym, z ilu osób ma sk∏adaç si´ komisja przetargo-
wa, z tym, ˝e nie mo˝e to byç mniej ni˝ trzy osoby. Jakkolwiek przepisy prawa
nie przewidujà ˝adnych ograniczeƒ w odwo∏ywaniu przez kierownika zamawia-
jàcego cz∏onków komisji przetargowej, wskazane jest, aby przy braku istotnych
przes∏anek, sk∏ad komisji prowadzàcej dane post´powanie nie by∏ zmieniany.

2. Kierownik zamawiajàcego najcz´Êciej okreÊla organizacj´, tryb pracy oraz za-
kres obowiàzków cz∏onków komisji przetargowej w regulaminie komisji prze-
targowej lub podobnym dokumencie. Mo˝e w nim byç okreÊlony te˝ sk∏ad komi-
sji, jakkolwiek, w szczególnoÊci w odniesieniu do komisji nie majàcych sta∏ego
charakteru, sk∏ad ten mo˝e byç ustalony dla poszczególnych post´powaƒ odr´b-
nymi pismami. Jest zasadne, aby w regulaminie komisji przetargowej okreÊliç
mi´dzy innymi: prawa i obowiàzki cz∏onków komisji, udzia∏ innych osób (bie-
g∏ych) w pracach komisji, dokumentacj´ niezb´dnà dla prawid∏owego dokumen-
towania przebiegu post´powania, czynnoÊci w trakcie post´powania, w tym
zwiàzane z ocenà ofert. Regulamin powinien okreÊlaç tak˝e sposób zwo∏ywania
komisji, sposób g∏osowania, wskazywaç kiedy g∏osowanie oraz inne czynnoÊci
wykonywane przez komisj´ sà wa˝ne itp.

3. Powstaje pytanie, na czym ma polegaç indywidualizacja odpowiedzialnoÊci
cz∏onków komisji przetargowej, o której mowa w ust. 3. Bez wàtpienia powinna
si´ wyra˝aç w okreÊleniu szczególnych zadaƒ dla przewodniczàcego i sekretarza
komisji przetargowej. Przyk∏adowo, do zadaƒ przewodniczàcego mo˝e nale˝eç:
kierowanie pracami komisji, wyznaczenie terminów posiedzeƒ komisji, infor-
mowanie kierownika zamawiajàcego o treÊci z∏o˝onych oÊwiadczeƒ cz∏onków
komisji co do istnienia lub nieistnienia podstaw wy∏àczenia z post´powania, nad-
zorowanie prawid∏owego prowadzenia dokumentacji post´powania, nadzór nad
terminowym i prawid∏owym dokonywaniem czynnoÊci przez komisj´ itp. Do
szczególnych obowiàzków sekretarza komisji mo˝e nale˝eç prowadzenie doku-
mentacji post´powania w sprawie udzielenia zamówienia, wysy∏anie og∏oszeƒ
do publikacji, wysy∏anie korespondencji do wykonawców itp.

4. Jest rzeczà kontrowersyjnà, czy indywidualizacja odpowiedzialnoÊci i zwiàzana
z tym indywidualizacja zadaƒ cz∏onków komisji przetargowej ma wybiegaç da-
lej, ni˝ indywidualizacja zadaƒ przewodniczàcego i sekretarza komisji. Z jednej
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strony mo˝na rozwa˝yç argumenty za dalszà indywidualizacjà, np. takie, ˝e ba-
dania spe∏nienia przez wykonawców warunków formalnych powinien dokony-
waç cz∏onek komisji przetargowej majàcy wykszta∏cenie prawnicze, a z kolei
in˝ynier bieg∏y w sprawach robót budowlanych bada∏by, czy wykonawcy posia-
dajà rzeczywiÊcie niezb´dny potencja∏ techniczny dla realizacji umowy, której
przedmiotem sà roboty budowlane. Z drugiej jednak strony, aby zapewniç prze-
strzeganie zasad udzielania zamówieƒ, takich jak bezstronnoÊç i obiektywizm
jest wskazane, aby poprzez daleko idàcà indywidualizacj´ zadaƒ i odpowiedzial-
noÊci cz∏onków komisji sama komisja nie utraci∏a charakteru organu dzia∏ajàce-
go zespo∏owo. W ka˝dym przypadku kierownik zamawiajàcego, dokonujàc sto-
sownego wywa˝enia wy˝ej okreÊlonych argumentów i uwarunkowaƒ, powinien
podjàç stosowne decyzje w zakresie indywidualizacji zadaƒ i odpowiedzialnoÊci
cz∏onków komisji. 

5. Nie obowiàzuje ju˝ niezwykle sztywny i nie˝yciowy przepis który przewidywa∏,
˝e kierownik zamawiajàcego mo˝e powo∏ywaç do komisji przetargowej tylko
pracowników zamawiajàcego. Kierownik zamawiajàcego mo˝e powo∏ywaç do
komisji przetargowych zarówno osoby, które sà zatrudnione przez zamawiajàce-
go na podstawie umowy o prac´ jak i na podstawie umów zlecenia i innych
umów. ̊ aden przepis nie przewiduje, ̋ e zamawiajàcego powinna ∏àczyç z cz∏on-
kiem komisji jakakolwiek umowa. Z drugiej jednak strony powinien on zadbaç,
aby ka˝dy z cz∏onków komisji przetargowej nale˝ycie troszczy∏ si´ o interesy za-
mawiajàcego, aby by∏ zobowiàzany do poufnoÊci i mia∏ mo˝liwoÊci uczestnicze-
nia w pracach komisji przetargowej, itp.

6. Ustawa nie zawiera szczegó∏owych przepisów dotyczàcych roli i statusu bie-
g∏ych w procedurach przygotowania i przeprowadzania post´powaƒ. Bez wàt-
pienia mogà oni s∏u˝yç kierownikowi zamawiajàcego, osobom, którym kierow-
nik zamawiajàcego powierzy∏ dokonanie okreÊlonych czynnoÊci czy komisjom
przetargowym, zarówno dokonujàc pisemnych opracowaƒ jak i udzielajàc ustnie
odpowiedzi na postawione im pytania. Odpowiedzi udzielane ustnie powinny
byç zaprotoko∏owane.

7. WyjaÊnienia wymaga poj´cie „wiadomoÊci specjalne”, o którym mowa w ust. 4.
Wyst´puje ono tak˝e w Kodeksie post´powania cywilnego. Zdaniem Sàdu Naj-
wy˝szego „wiadomoÊci specjalne” to wiadomoÊci wykraczajàce poza zakres
tych, jakimi dysponuje ogó∏ osób inteligentnych i ogólnie wykszta∏conych1.
W literaturze dotyczàcej regulacji zawartych w Kpc wskazuje si´, ̋ e przez „wia-
domoÊci specjalne” nale˝y rozumieç wiadomoÊci z zakresu nauki, sztuki, rze-
mios∏a czy obrotu gospodarczego2. Na tym gruncie istniejà kontrowersje co do
tego, czy za „wiadomoÊci specjalne” mo˝na uwa˝aç wiadomoÊci z dziedziny

1 Wyrok powo∏any w Komentarzu do kodeksu post´powania cywilnego, tom I, pod red. K. Piaseckie-
go, Warszawa, 1996, s. 870.

2 Tak W. Siedlecki „Post´powanie cywilne – Zakres wyk∏adu”, Warszawa, 1998, s. 156.



prawa, zak∏ada si´ bowiem, ˝e sàd powinien sam prawo znaç i nale˝ycie je sto-
sowaç1. WàtpliwoÊci te nie powinny istnieç na p∏aszczyênie Pzp, bowiem nie
nale˝y zak∏adaç, ˝e zawsze cz∏onkowie komisji przetargowych b´dà posiadali
niezb´dnà wiedz´ z zakresu prawa.

Art. 22. [Warunki ubiegania si´ o zamówienie]

1. O udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´ wykonawcy, którzy:
1) posiadajà uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czyn-

noÊci, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ;
2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz potencja∏ techniczny,

a tak˝e dysponujà osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wyko-

nanie zamówienia;
4) nie podlegajà wykluczeniu z post´powania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiajàcy nie mo˝e okreÊlaç warunków udzia∏u w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´.

1. Wykonawcy powinni spe∏niaç ∏àcznie wszystkie przes∏anki okreÊlone w ust. 1.
Brak spe∏nienia którejkolwiek z przes∏anek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3
stanowi podstaw´ wykluczenia wykonawcy z post´powania. Jest to konsekwencjà
za∏o˝enia, ˝e zamówienia publiczne powinny byç realizowane tylko przez takie
podmioty, które zosta∏y zweryfikowane pod kàtem mo˝liwoÊci realizacji danego
zamówienia. W ka˝dym post´powaniu zamawiajàcy powinien ˝àdaç, aby jednym
z wymaganych elementów oferty by∏o oÊwiadczenie wykonawcy, ˝e spe∏nia wy-
mogi okreÊlone w ust. 1 komentowanego artyku∏u (zob. art. 36 ust. 1 pkt 9). 

2. Cz´Êç przes∏anek, o których mowa w art. 22 ma charakter ogólny, a zawarte
w nich poj´cia nie sà ostre. Jest to naturalnà konsekwencjà tego, ˝e nie sposób
precyzyjnie okreÊliç warunków, jakie ma spe∏niç wykonawca w oderwaniu od
przedmiotu zamówienia. To w∏aÊnie w kontekÊcie potrzeby udzielenia konkret-
nego zamówienia zamawiajàcy precyzyjnie okreÊla warunki, które musi spe∏niç
ka˝dy wykonawca, aby jego oferta mog∏a byç poddana merytorycznej ocenie.

3. Zamawiajàcy nie mo˝e ˝àdaç od wykonawcy, aby posiada∏ on uprawnienia do
wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci, je˝eli obowiàzek posiada-
nia takich uprawnieƒ nie wynika z przepisów prawa. Nie mo˝e tak˝e ˝àdaç od
wykonawcy wi´kszej wiedzy, doÊwiadczenia, czy potencja∏u technicznego ni˝
jest to niezb´dne do wykonania zamówienia. Podobnie ocena sytuacji ekono-
micznej i finansowej wykonawcy nie mo˝e byç oderwana od wartoÊci przedmio-
tu zamówienia.
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1 Zob. bli˝ej J. Turek „Opinie bieg∏ych w zakresie wycen majàtkowych”, Monitor Prawniczy 2000 r.,
Nr 7, s 462.
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4. Przez uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci nale˝y rozumieç
wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia itp. Nale˝à do nich tak˝e szczególne
kwalifikacje zawodowe. Niektóre us∏ugi mogà byç wykonywane tylko przez
geodetów, adwokatów, radców prawnych, architektów, inne tylko przez bie-
g∏ych rewidentów, itd. Brak zapisu przy okreÊleniu przedmiotu dzia∏alnoÊci wy-
konawcy, np. w statucie lub umowie spó∏ki, dzia∏alnoÊci zwiàzanej z przedmio-
tem zamówienia nie mo˝e byç postrzegany jako brak uprawnienia do wykony-
wania okreÊlonej dzia∏alnoÊci. Przyk∏adem uprawnienia do wykonywania okre-
Êlonej czynnoÊci b´dzie Êwiadectwo wydane przez komisj´ kwalifikacyjnà, któ-
re zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne1 powinny posiadaç osoby
zajmujàce si´ eksploatacjà sieci. Uprawnienia te muszà byç wa˝ne przynajmniej
w dacie sk∏adania ofert. Nale˝y zak∏adaç, ˝e sam zamawiajàcy wie, jakie upraw-
nienia sà niezb´dne dla wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci. Po-
winien on w SIWZ, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 9, wskazaç konkretne upraw-
nienia, które wykonawca zobowiàzany jest posiadaç i w jaki sposób powinien to
udokumentowaç. 

5. Obowiàzkiem zamawiajàcego jest doprecyzowanie okreÊlenia „niezb´dna wie-
dza i doÊwiadczenie” w kontekÊcie danego zamówienia oraz wskazanie zasad
oceny spe∏nienia tego warunku. W doktrynie zaznacza si´, ˝e zamawiajàcy ma
obowiàzek wymagania od oferentów wykazania si´ doÊwiadczeniem, „jako
pewnà umiej´tnoÊcià zdobytà i ugruntowanà w trakcie praktyki (nabyciem wpra-
wy), a nie dokonanym (przeprowadzonym) eksperymentem, czy te˝ próbà, jak
by∏oby to w przypadku ograniczenia si´ do wymagania zaledwie jednokrotnego
wykazania to˝samych prac lub czynnoÊci, (...) okreÊlajàc wymaganà wiedz´ i do-
Êwiadczenie iloÊcià wykonanych robót, dostaw czy te˝ us∏ug, nale˝y mieç na
uwadze przedmiot zamówienia, warunki jego realizacji, iloÊç zrealizowanych
rozwiàzaƒ w skali kraju, nowatorstwo technologiczne lub konstrukcyjne i wiele
innych aspektów”2. Przyk∏adowo, nale˝y uznaç, ˝e nie b´dzie ˝àdaniem ograni-
czajàcym konkurencj´ postawienie przez zamawiajàcego wymogu wykazania
przez wykonawc´ realizacji przynajmniej trzech dostaw w zakresie porówny-
walnym iloÊciowo z danym zamówieniem, co wykonawca b´dzie zobowiàzany
potwierdziç wykazem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 26 ust. 43.

6. OkreÊlenie warunków potwierdzajàcych, ˝e wykonawca znajduje si´ w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wykonanie zamówienia jest trudne
tak˝e i z tego wzgl´du, ˝e potwierdzenie spe∏nienia tych warunków mo˝e byç

1 Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 tekst jedn.
2 Tak J. Dolecki „Niezb´dna wiedza i doÊwiadczenie oferenta”, w: Zamówienia Publiczne Doradca 

Nr 5 z 2003 r. s. 57.
3 Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumen-

tów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645 z dnia 21 kwiet-
nia 2004 r.).



oparte w praktyce tylko na trzech dokumentach: sprawozdaniu finansowym
(ewentualnie opinii do takiego sprawozdania), informacji banku lub polisie albo
podobnym dokumencie potwierdzajàcym, ˝e wykonawca jest ubezpieczony
w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej1. Wydaje si´, ˝e stawianie wymogu prowadzenia dzia∏alnoÊci
z zyskiem, a w szczególnoÊci z zyskiem na okreÊlonym poziomie nie jest rozwià-
zaniem w∏aÊciwym. Wielu wykonawców mo˝e nie móc wykazaç si´ zyskiem,
choç wcale nie musi to oznaczaç, ˝e ich sytuacja ekonomiczna jest z∏a. W Êwiet-
nie prosperujàcej firmie brak zysku w danym czasie mo˝e wynikaç z prowa-
dzenia nowej, du˝ej inwestycji. W niektórych sytuacjach postawienie wymogu
pewnego minimalnego poziomu przychodów mo˝e byç uzasadnione. Je˝eli np.
zamawiajàcy zamierza udzieliç jednorazowego zamówienia o wartoÊci kilku-
dziesi´ciu milionów z∏otych (stworzenie i implementacja du˝ego systemu
komputerowego), wtedy nie powinno byç uznane za naruszenie zasady uczciwej
konkurencji wymaganie wykazania przychodów rocznych przynajmniej na tym
samym, a nawet wy˝szym poziomie. 

7. Generalnie nale˝y uznaç, ˝e niedopuszczalne jest takie okreÊlenie warunków
udzia∏u w post´powaniu, które mog∏oby utrudniaç uczciwà konkurencj´. Nie
oznacza to jednak, ˝e je˝eli zamawiajàcy pragnie uzyskaç us∏ugi lub towary naj-
wy˝szej jakoÊci, nie mo˝e on postawiç odpowiednio wysokich ˝àdaƒ. OkreÊla-
jàc warunki udzia∏u w post´powaniu zamawiajàcy nie powinien abstrahowaç od
tego, ˝e istniejà ograniczenia co do mo˝liwoÊci ˝àdania od wykonawców doku-
mentów potwierdzajàcych spe∏nienie oczekiwanych warunków2. Jest wskazane,
aby warunki udzia∏u w post´powaniu by∏y precyzowane w taki sposób, aby
dokumenty, których mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy pozwala∏y we w∏aÊciwy sposób
oceniç, czy zosta∏y one spe∏nione.

Art. 23. [Konsorcjum]

1. Wykonawcy mogà wspólnie ubiegaç si´ o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiajà pe∏nomoc-

nika do reprezentowania ich w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w post´powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

3. Przepisy dotyczàce wykonawcy stosuje si´ odpowiednio do wykonawców,
o których mowa w ust. 1.

1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia
(dzieje si´ to cz´sto na podstawie umów konsorcjalnych), ka˝dy z nich powinien
spe∏niç wszelkie warunki formalne które dotyczà wykonawców, a wynikajà
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1 Wynika to z treÊci rozporzàdzenia wydanego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp.
2 Zob. art. 26 i wydane na podstawie ust. 4 tego artyku∏u rozporzàdzenie Rady Ministrów.
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z przepisów prawa i sà okreÊlone w og∏oszeniu, SIWZ lub zaproszeniu do sk∏ada-
nia ofert. Je˝eli wykonawca zamierza wykonaç zamówienie we wspó∏pracy z pod-
wykonawcà, w rozumieniu Pzp nie sà oni wykonawcami wspólnie ubiegajàcymi
si´ o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji obowiàzek spe∏nienia wymogów
formalnych dotyczy wykonawców, nie dotyczy natomiast podwykonawców.

2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia sà
zobowiàzani do ustanowienia pe∏nomocnika, przynajmniej do reprezentowania ich
w toczàcym si´ post´powaniu. Pe∏nomocnictwo mo˝e tak˝e objàç upowa˝nienie do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naturalnym rozwiàzaniem
b´dzie ustanowienie pe∏nomocnikiem jednego z wykonawców dzia∏ajàcych wspól-
nie. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby pe∏nomocnikiem zosta∏, na zasadach
ogólnych, podmiot nie b´dàcy ˝adnym z wykonawców dzia∏ajàcych wspólnie.

3. Przepisy ustawy dotyczàce wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udziele-
nie zamówienia sà lakoniczne. JednoczeÊnie odpowiednie stosowanie przepisów
dotyczàcych wykonawcy do wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udziele-
nie zamówienia (art. 23 ust. 3) mo˝e w wielu kwestiach budziç wàtpliwoÊci. Jest
wskazane, aby zamawiajàcy w og∏oszeniu, specyfikacji lub zaproszeniu precy-
zowa∏ warunki uczestnictwa w post´powaniu, odnoszàce si´ do wykonawców
wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia. Dotyczy to przede wszyst-
kim zamówieƒ co do których, z uwagi na ich przedmiot i zakres, jest praw-
dopodobne, ˝e ubiegaç si´ o nie b´dà wykonawcy dzia∏ajàcy wspólnie. Je˝eli
zamawiajàcy tego nie uczyni na wy˝ej wskazanym etapie jest zasadne, aby to
wykonawcy, w procedurze zg∏aszania pytaƒ i wniosków o wyjaÊnienia, wnosili
o doprecyzowanie wymogów dotyczàcych wykonawców wspólnie ubiegajàcych
si´ o udzielenie zamówienia.

4. Co do zasady ka˝dy z wykonawców dzia∏ajàcych wspólnie powinien z∏o˝yç
wszelkie dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powa-
niu. Z drugiej strony nale˝y dopuÊciç mo˝liwoÊç wspólnych oÊwiadczeƒ wyko-
nawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia potwierdzajàcych,
˝e razem spe∏niajà warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3. Gdyby za-
mawiajàcy wymaga∏, aby ka˝dy z wykonawców dzia∏ajàcych wspólnie posiada∏
uprawnienia do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci, podczas gdy jeden z nich
takie posiada w zakresie wystarczajàcym do wykonania ca∏ego zamówienia, by-
∏oby to ˝àdanie naruszajàce przepisy Pzp zakazujàce nieuzasadnionego ograni-
czenia konkurencji. Jest rzeczà naturalnà, ˝e wykonawcy wspólnie ubiegajàcy
si´ o udzielenie zamówienia sà wobec siebie komplementarni (jeden np. jest
producentem towarów, drugi np. Êwiadczy us∏ugi). ˚àdanie od ka˝dego z nich
spe∏nienia wymogów adekwatnych do statusu drugiego nie jest racjonalne, nie
wymaga tego te˝ interes zamawiajàcego.

5. W powy˝szym kontekÊcie powstaje pytanie, czy istnienie jednej z przes∏anek
wykluczenia z post´powania w odniesieniu do jednego z wykonawców wspólnie



ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia uzasadnia wykluczenie wszystkich
pozosta∏ych wykonawców, którzy wspólnie z nim ubiegajà si´ o udzielenie za-
mówienia. Nale˝y przyjàç, ˝e jest niedopuszczalne, aby zamówienie by∏o reali-
zowane przez wykonawców dzia∏ajàcych wspólnie, z których choçby jeden
podlega wykluczeniu. W takim przypadku zamawiajàcy, nie mogàc wykluczyç
tylko takiego wykonawcy, jest zobowiàzany wykluczyç wszystkich wykonaw-
ców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia. 

6. Je˝eli wykonawcy dzia∏ajàcy wspólnie ustanowià pe∏nomocnika, zamawiajàcy
nie ma obowiàzku wysy∏ania pism, zawiadomieƒ, itp. na adres ka˝dego z wyko-
nawców dzia∏ajàcych wspólnie, natomiast powinien to czyniç na adres pe∏no-
mocnika. Konsekwentnie np. termin na wniesienie protestu b´dzie liczony od
dnia, kiedy pe∏nomocnik dowiedzia∏ si´ lub móg∏ dowiedzieç si´ o okoliczno-
Êciach stanowiàcych podstaw´ jego wniesienia (art. 180 ust. 2), niezale˝nie od
tego, czy wykonawcy, których on reprezentuje dowiedzieli si´ o tym w takim
samym czasie, czy póêniej.

7. Powstaje problem, czy w post´powaniach dwuetapowych mo˝liwe sà zmiany
w sk∏adzie konsorcjum po zakwalifikowaniu go do drugiego etapu. Generalnie
nale˝y przyjàç, ˝e w tym czasie nie sà dopuszczalne zmiany polegajàce na tym,
˝e z konsorcjum wyst´puje jeden z jego uczestników, nawet wówczas, gdy w je-
go miejsce wchodzi∏by inny podmiot. To w∏aÊnie sk∏ad okreÊlonego konsorcjum
przesàdzi∏ o tym, ˝e zakwalifikowa∏o si´ ono do drugiego etapu. OdejÊcie z ta-
kiego konsorcjum jednego z jego uczestników mog∏oby w niejednym przypadku
przesàdziç o innej decyzji zamawiajàcego. Dodatkowo, kolejne badanie spe∏nia-
nia przez konsorcjum w nowym sk∏adzie warunków udzia∏u w post´powaniu
opóêni∏oby ca∏à procedur´. Mog∏yby tak˝e istnieç wàtpliwoÊci, czy zgoda zama-
wiajàcego na takie dzia∏ania nie jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. 

8. Istnieje dylemat czy w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegajà si´
o udzielenie zamówienia dopuszczalne jest, aby jeden z nich jednoczeÊnie samo-
dzielnie ubiega∏ si´ o udzielenie tego samego zamówienia i sk∏ada∏ w∏asnà
ofert´. Nale˝y przyjàç, ˝e zgoda zamawiajàcego na taki stan rzeczy by∏aby
sprzeczna z przepisami Pzp, a w szczególnoÊci z art. 7 ust. 1, który nakazuje za-
mawiajàcemu prowadzenie post´powania w sposób zapewniajàcy zachowanie
uczciwej konkurencji. We wskazanym przypadku zasada uczciwej konkurencji
by∏aby naruszona, a zatem zamawiajàcy powinien obie oferty odrzuciç.

Art. 24. [Przes∏anki wykluczenia]

1. Z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´:
1) wykonawców, którzy w ciàgu ostatnich 3 lat przed wszcz´ciem post´po-

wania wyrzàdzili szkod´ niewykonujàc zamówienia lub wykonujàc je
nienale˝ycie, a szkoda ta nie zosta∏a dobrowolnie naprawiona do dnia
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wszcz´cia post´powania, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wyko-
nanie jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które wykonawca nie ponosi od-
powiedzialnoÊci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj´ lub których
upad∏oÊç og∏oszono;

3) wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne lub zdrowotne, z wyjàtkiem przypadków gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz∏o˝enie na
raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji
w∏aÊciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
kupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

5) spó∏ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest´pstwo
pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, prze-
st´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowych;

6) spó∏ki partnerskie, których partnera lub cz∏onka zarzàdu prawomocnie
skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

7) spó∏ki komandytowe oraz spó∏ki komandytowo-akcyjne, których kom-
plementariusza prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
kupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

8) osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka organu zarzàdzajàcego
prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´-
powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, prze-
st´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo
pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ zakaz ubiegania si´ o za-
mówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groêbà kary; 

10) wykonawców, którzy nie spe∏niajà warunków udzia∏u w post´powaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.

2. Z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´ równie˝ wykonaw-
ców, którzy:
1) wykonywali czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem prowadzonego po-

st´powania, lub pos∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia oferty osobami
uczestniczàcymi w dokonywaniu tych czynnoÊci, z wyjàtkiem autorów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, je˝eli przed-



miotem post´powania o udzielenie zamówienia sà prace projektowe
wynikajàce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporzàdzonych przez tych autorów;

2) z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na wynik prowadzonego
post´powania;

3) nie z∏o˝yli oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
lub dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych warunków;

4) nie wnieÊli wadium, w tym równie˝ na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofer-
tà, lub nie zgodzili si´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà. 

3. Zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawc´ o wykluczeniu z post´-
powania o udzielenie zamówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Ofert´ wykonawcy wykluczonego uznaje si´ za odrzuconà.

1. Katalog przes∏anek wykluczenia z post´powania jest zamkni´ty. JednoczeÊnie
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z nich zamawiajàcy jest zobowiàzany do
wykluczenia danego wykonawcy z post´powania. Przes∏anki okreÊlone w ust. 1
komentowanego artyku∏u nie sà bezpoÊrednio zwiàzane z prowadzonym post´-
powaniem, w trakcie którego istnienie przes∏anek wykluczenia z post´powania
jest rozpatrywane, natomiast przes∏anki o których mowa w ust. 2 sà zwiàzane
z prowadzonym post´powaniem. Rozró˝nienie to nie ma wp∏ywu na konsekwen-
cje zaistnienia którejkolwiek z powy˝szych przes∏anek.

2. Mogà powstaç wàtpliwoÊci, co oznacza okreÊlenie „wyklucza si´”, a w szczegól-
noÊci, czy wykluczenie nast´puje z mocy prawa, przy zaistnieniu jednej z prze-
s∏anek wykluczenia, czy te˝ jest ono czynnoÊcià zamawiajàcego. Konsekwencje
przyj´cia pierwszego rozwiàzania by∏yby dla wykonawcy bardzo niekorzystne.
Gdyby do wykluczenia z post´powania dochodzi∏o z mocy prawa, wykonawcy
nie przys∏ugiwa∏yby ̋ adne Êrodki ochrony prawnej (zgodnie z art. 180 ust. 1 pro-
test mo˝na wnieÊç tylko wobec czynnoÊci podj´tych przez zamawiajàcego). Na-
le˝y wobec tego przyjàç, ˝e okreÊlenie „wyklucza si´” oznacza na∏o˝ony przez
ustawodawc´ na zamawiajàcego obowiàzek dokonania czynnoÊci wykluczenia
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przes∏anek wykluczenia.

3. Wykluczenie z post´powania jest czynnoÊcià zamawiajàcego, o której powinien
on niezw∏ocznie zawiadomiç wykonawc´, podajàc uzasadnienie faktyczne
i prawne. W uzasadnieniu nale˝y precyzyjnie wskazaç okolicznoÊci faktyczne
uzasadniajàce wykluczenie, jak i konkretnà podstaw´ prawnà wykluczenia (jed-
nà lub wi´cej z czternastu przes∏anek, o których mowa w ust. 1 i 2). Od powy˝-
szej czynnoÊci wykonawcy przys∏uguje protest, zgodnie z art. 180. Zamawiajà-
cy, informujàc wykonawc´ o wykluczeniu nie jest zobowiàzany do pouczania go
o przys∏ugujàcym mu prawie do protestu.

4. Zamawiajàcy powinien wykluczaç wykonawców z post´powania niezw∏ocznie
po uzyskaniu wiadomoÊci o istnieniu przes∏anek, o których mowa w ust. 1 i 2.
Tak jak niektóre przes∏anki mogà byç rozpatrywane dopiero po otwarciu ofert
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(zob. np. art. 24 ust. 2 pkt 4), tak inne mogà byç rozpatrywane ju˝ po z∏o˝eniu
wniosku o udost´pnienie specyfikacji (zob. np. art. 24 ust. 1 pkt 2).

5. Przes∏anka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest bardzo rygorystyczna. W niejed-
nym przypadku, a dotyczy to w szczególnoÊci firm, których istotna cz´Êç towa-
rów lub us∏ug jest kontraktowana na podstawie prawa zamówieƒ publicznych,
wyrzàdzenie szkody, o której mowa w tym przepisie, mo˝e skutkowaç nawet
bankructwem. Z drugiej strony ustawodawca przyjà∏, ˝e na rynku, który jest co-
raz bardziej konkurencyjny, nie ma powodu aby udzielaç zamówieƒ publicznych
podmiotom, które wczeÊniej nienale˝ycie realizowa∏y przyj´te zamówienia. Ry-
goryzm tej przes∏anki wyra˝a si´ w tym, ˝e wystarczy jeden przypadek wyrzà-
dzenia przez wykonawc´ wspomnianej szkody (mimo, ˝e wczeÊniej i póêniej
wykonywa∏ on zobowiàzania nale˝ycie), aby wspomniany przepis znalaz∏ zasto-
sowanie. Co wi´cej, mowa tu o szkodzie wyrzàdzonej jakiemukolwiek zamawia-
jàcemu, a nie tylko zamawiajàcemu prowadzàcemu dane post´powanie.

6. O istnieniu przes∏anki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 mo˝na mówiç tylko wtedy,
gdy jakiegokolwiek zamawiajàcego i wykonawc´ wiàza∏a wa˝na umowa i zobo-
wiàzania wynikajàce z tej umowy nie zosta∏y wykonane lub zosta∏y wykonane
nienale˝ycie. Tak wi´c, je˝eli wczeÊniej wykonawca wygra∏ przetarg, ale nie do-
sz∏o do podpisania umowy z jakiejkolwiek przyczyny, przes∏anka ta nie znajdzie
zastosowania. Zobowiàzanie nie jest wykonane je˝eli wykonawca nie spe∏nia
Êwiadczenia, które zgodnie z treÊcià umowy nale˝y si´ zamawiajàcemu. Ten sam
skutek prawo zamówieƒ publicznych przewiduje w przypadku, gdy Êwiadczenie
zosta∏o wykonane, ale jest wykonane nienale˝ycie (np. wykonawca dostarczy∏
towary, ale obarczone wadami i po umówionym terminie). O nienale˝ytym wy-
konaniu zamówienia mo˝na te˝ mówiç w aspekcie niezachowania terminu
(zw∏oki w spe∏nieniu Êwiadczenia), czy niew∏aÊciwego miejsca spe∏nienia
Êwiadczenia. Omawiana przes∏anka nie znajdzie natomiast zastosowania je˝eli
co prawda wykonawca nie wykona∏ zobowiàzania lub wykona∏ je nienale˝ycie,
ale zamawiajàcy nie poniós∏ szkody. B´dzie tak tak˝e w przypadku, gdy niewy-
konanie lub nienale˝yte wykonanie jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które wy-
konawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci, nawet wtedy, gdy odpowiedzialnoÊci tej
nie ponosi te˝ sam zamawiajàcy. OkolicznoÊcià, za którà wykonawca ponosi od-
powiedzialnoÊç jest w szczególnoÊci zachowanie noszàce znamiona winy. Jest
nià mi´dzy innymi niezachowanie nale˝ytej starannoÊci. Ponadto wykonawca
mo˝e ponosiç odpowiedzialnoÊç w szerszym zakresie ni˝ tylko za zachowania
noszàce znamiona winy, a mo˝liwoÊç ukszta∏towania zakresu jego odpowie-
dzialnoÊci wynika z zasady swobody umów wyra˝onej w art. 3531 Kc. Gdy wy-
konawca do dnia wszcz´cia post´powania dobrowolnie naprawi wyrzàdzonà
szkod´, nie zaistnieje przes∏anka wykluczenia go z tego post´powania.

7. Samo przeÊwiadczenie zamawiajàcego o istnieniu przes∏anki, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 nie jest wystarczajàce, aby wykluczyç danego wykonawc´ z post´-
powania. Niezb´dne b´dzie potwierdzenie oparte na dokumentach, z których 



najbardziej miarodajnym b´dzie orzeczenie sàdu, w tym tak˝e sàdu polubowne-
go. Przy wykluczeniu wykonawcy na podstawie wspomnianej przes∏anki, po-
dobnie jak ka˝dej innej przes∏anki wykluczenia, ci´˝ar dowodu spoczywa na
zamawiajàcym.

8. Je˝eli wykonawca, który zosta∏ wykluczony przez zamawiajàcego, sk∏ada protest,
odwo∏anie lub skarg´ do sàdu powinien byç przez ca∏y czas, a˝ do dnia w którym
sàd oddali jego skarg´, traktowany jako uczestnik post´powania. Tak wi´c mo˝e
wnosiç protesty i odwo∏ania dotyczàce innych czynnoÊci zamawiajàcego, ma pra-
wo byç poinformowanym o wyborze oferty (art. 92) itp. W przypadku, gdy wy-
konawca korzysta∏ z wszystkich przys∏ugujàcych mu Êrodków ochrony prawnej,
dopiero po wydaniu przez sàd niekorzystnego dla niego orzeczenia zamawiajàcy
mo˝e uznaç, ˝e straci∏ on status wykonawcy, to jest w tym przypadku podmiotu
ubiegajàcego si´ o udzielenie zamówienia (zob. komentarz do art. 179).

9. Prawomocne skazanie za przest´pstwo przekupstwa, za przest´pstwo przeciw-
ko obrotowi gospodarczemu lub za inne przest´pstwo pope∏nione w celu osià-
gni´cia korzyÊci majàtkowych stanowi przes∏ank´ wykluczenia z post´powania
nawet wtedy, gdy nie by∏o zwiàzane z post´powaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Przest´pstwa przekupstwa dopuszcza si´ ten, kto udziela albo
obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej lub osobistej osobie pe∏niàcej funkcj´ pu-
blicznà w zwiàzku z pe∏nieniem tej funkcji (art. 229 § 1 Kk). Przest´pstwa prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu sà uregulowane w szczególnoÊci w rozdziale
XXXVI Kk.

10. Kluczowym aktem prawnym regulujàcym m.in. zobowiàzania podatkowe i po-
st´powania podatkowe jest ustawa Ordynacja podatkowa1. Przewiduje ona
m.in., ˝e „organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnio-
nych wa˝nym interesem podatnika lub interesem publicznym mo˝e odroczyç
termin podatku lub roz∏o˝yç zap∏at´ podatku na raty jak i odroczyç lub roz∏o˝yç
na raty zap∏at´ zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´” (art. 48 § 1
ust. 1 i 2). Organ podatkowy w przypadkach okreÊlonych w ustawie mo˝e
wstrzymaç wykonanie decyzji (art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej). W procedu-
rze ubiegania si´ o zamówienie publiczne wykonawca mo˝e skutecznie powo-
∏ywaç si´ na wstrzymanie wykonania decyzji, je˝eli wstrzymano wykonanie de-
cyzji w ca∏oÊci (Ordynacja podatkowa przewiduje te˝ mo˝liwoÊç wstrzymania
wykonania decyzji w cz´Êci). Powy˝sze zagadnienia, w odniesieniu do sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne lub zdrowotne sà uregulowane w ustawie o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych2. 

11. Zgodnie z ust. 2 pkt 1 z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´
wykonawców, którzy wykonywali czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem pro-
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wadzonego post´powania lub pos∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia oferty osoba-
mi uczestniczàcymi w dokonywaniu tych czynnoÊci (z wyjàtkami okreÊlonymi
w przepisie). Uczestnictwo w post´powaniu podmiotów, które naby∏y w trakcie
jego przygotowywania wiedz´ dotyczàcà post´powania stawia je w uprzywi-
lejowanej pozycji. Wykluczeniem majàcym na celu zapewnienie uczciwej kon-
kurencji skutkuje wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem po-
st´powania, okreÊlonych w Rozdziale 2 Dzia∏u II Pzp (okreÊlania przedmiotu
zamówienia, okreÊlania wartoÊci szacunkowej zamówienia, sporzàdzania spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia). Aby zaistnia∏a przes∏anka wyklu-
czenia uczestnictwo w czynnoÊciach zwiàzanych z przygotowaniem post´powa-
nia musi mieç charakter bezpoÊredni. Regulacja ta ma s∏u˝yç temu, aby ˝aden
z wykonawców nie mia∏ przewagi nad innymi, co mia∏oby miejsce zarówno
wtedy, gdy np. inspirowa∏by pewne postanowienia SIWZ, jak i wtedy, gdy
wczeÊniej jak inni zna∏by jej treÊç.

Art. 25. [Dokumenty sk∏adane przez wykonawców]

W post´powaniu o udzielenie zamówienia zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wyko-
nawców wy∏àcznie oÊwiadczeƒ i dokumentów niezb´dnych do przeprowadze-
nia post´powania, wskazanych w og∏oszeniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do sk∏adania ofert.

1. Zamawiajàcy nie mo˝e ˝àdaç od wykonawców z∏o˝enia innych oÊwiadczeƒ lub
dokumentów ni˝ te, które wskaza∏ w og∏oszeniu, specyfikacji lub zaproszeniu do
sk∏adania ofert, a które jednoczeÊnie sà niezb´dne do przeprowadzenia post´-
powania. Je˝eli wykonawca uzna, ˝e ˝àdany przez zamawiajàcego dokument
lub oÊwiadczenie nie sà niezb´dne dla przeprowadzenia post´powania, mo˝e
z∏o˝yç protest. Je˝eli wykonawca nie z∏o˝y∏ oÊwiadczenia o spe∏nieniu warun-
ków udzia∏u w post´powaniu lub dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie tych
warunków podlega wykluczeniu z post´powania na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt 3.

2. W post´powaniach dwuetapowych oÊwiadczenia powinny byç co do zasady
sk∏adane ju˝ na pierwszym etapie post´powania (dotyczy to na przyk∏ad oÊwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 22 ust. 1). Zamawiajàcy z w∏asnej inicjatywy lub 
na wniosek wykonawcy mo˝e zgodziç si´, aby niektóre dokumenty potwier-
dzajàce spe∏nienie wymaganych warunków (prawdziwoÊç oÊwiadczeƒ) by∏y
sk∏adane dopiero na drugim etapie post´powania (tzw. oferta ostateczna). Decy-
zja w tej sprawie nale˝y do zamawiajàcego, mo˝e on chcieç np. prowadziç ne-
gocjacje po og∏oszeniu tylko z tymi podmiotami, które spe∏niajà wszelkie wy-
mogi formalne i nie ponosiç ryzyka straty czasu na negocjacje z wykonawcami,
którzy mogà w ofercie ostatecznej nie z∏o˝yç wymaganych dokumentów. Roz-
strzygni´cia zamawiajàcego w taki sam sposób powinny dotyczyç wszystkich
wykonawców.



3. Ustawodawca wyró˝nia w komentowanym artykule odr´bne kategorie oÊwiad-
czeƒ i dokumentów. Nale˝y zaznaczyç, ̋ e w rozumieniu przepisów Kodeksu po-
st´powania cywilnego tak˝e oÊwiadczenie nale˝y uznaç za dokument. OÊwiad-
czenie wykonawcy b´dzie dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 Kpc
który stanowi, ˝e „dokument prywatny stanowi dowód tego, ˝e osoba, która go
podpisa∏a z∏o˝y∏a oÊwiadczenie zawarte w dokumencie”.

Art. 26. [Potwierdzenie spe∏niania warunków]

1. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy dokumentów potwierdzajàcych spe∏nia-
nie warunków udzia∏u w post´powaniu, je˝eli wartoÊç zamówienia przekra-
cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowar-
toÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy mo˝e ̋ àdaç dokumentów potwierdza-
jàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu.

3. Zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie
z∏o˝yli dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w po-
st´powaniu, do uzupe∏nienia tych dokumentów w okreÊlonym terminie,
je˝eli ich nieuzupe∏nienie skutkowa∏oby uniewa˝nieniem post´powania.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje doku-
mentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy,
majàc na wzgl´dzie, ̋ e potwierdzeniem spe∏niania tych warunków mo˝e byç
zamiast dokumentu równie˝ oÊwiadczenie z∏o˝one przed w∏aÊciwym orga-
nem oraz ˝e potwierdzeniem niekaralnoÊci wykonawcy mo˝e byç w szcze-
gólnoÊci informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

1. W post´powaniach o wartoÊci nie przekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych równo-
wartoÊci 60 000 euro zamawiajàcy nie jest zobowiàzany do ˝àdania od wyko-
nawców przed∏o˝enia dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków
udzia∏u w post´powaniu. W przypadku, gdy wartoÊç zamówienia przekracza wy-
ra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, ˝àdanie dokumentów po-
twierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu jest obligatoryjne.

2. Wezwanie wykonawców do uzupe∏nienia dokumentów potwierdzajàcych spe∏-
nienie warunków udzia∏u w post´powaniu niez∏o˝onych w okreÊlonym terminie,
jest dopuszczalne tylko wtedy, je˝eli ich nieuzupe∏nienie skutkowa∏oby unie-
wa˝nieniem post´powania. Chodzi w szczególnoÊci o sytuacj´, gdy do uniewa˝-
nienia post´powania musia∏oby dojÊç z uwagi na fakt nie z∏o˝enia ˝adnej oferty
nie podlegajàcej odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 1). 

3. Je˝eli w kilku ofertach brakuje wymaganych dokumentów, w efekcie czego za-
mawiajàcy nie otrzymuje ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu, nie mo˝e
arbitralnie zwróciç si´ z wezwaniem o uzupe∏nienie dokumentów w okreÊlonym
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terminie tylko do wybranego wykonawcy. Stanowi∏oby to naruszenie jednej
z kluczowych zasad prowadzenia post´powania, jakà jest równe traktowanie wy-
konawców. Dlatego te˝ w omawianym przypadku zamawiajàcy powinien we-
zwaç do uzupe∏nienia dokumentów wszystkich wykonawców, których oferty
podlega∏yby odrzuceniu z uwagi na brak wymaganych dokumentów.

4. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 26 ust. 4 Prezes Rady Mini-
strów wyda∏ rozporzàdzenie w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy1. OkreÊla ono, jakich do-
kumentów zamawiajàcy mo˝e ̋ àdaç w formie orygina∏u lub kserokopii poÊwiad-
czonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez wykonawc´ w celu potwierdzenia, ˝e
wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub
czynnoÊci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 (§ 1 pkt 1). Okre-
Êla tak˝e dokumenty, jakich mo˝e ˝àdaç dla potwierdzenia posiadania nie-
zb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia, potencja∏u technicznego oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (§ 1 pkt 2) oraz dokumenty po-
twierdzajàce, ˝e wykonawca znajduje si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajàcej wykonanie zamówienia.

5. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e w art. 24 ust. 2 pkt 3 wyraênie rozró˝nia si´ poj´cia
„oÊwiadczeƒ” i „dokumentów”, a ust. 3 komentowanego artyku∏u zawiera jedy-
nie poj´cie „dokumentów” nale˝y przyjàç, ˝e na jego podstawie nie mogà byç
uzupe∏niane oferty wykonawców, którzy w okreÊlonym terminie nie z∏o˝yli
oÊwiadczeƒ o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu lub oÊwiadczenia te
obarczone sà wadà. 

6. Je˝eli zamawiajàcy prowadzi post´powanie w celu udzielenia zamówienia sek-
torowego (zob. art. 122), mo˝e on ˝àdaç przedstawienia tak˝e innych dokumen-
tów, ni˝ okreÊlone w wy˝ej wspomnianym rozporzàdzeniu, je˝eli jest to niezb´d-
ne do oceny spe∏nienia przez wykonawców warunków udzia∏u w post´powaniu
(art. 132 ust. 1 pkt 1). JednoczeÊnie ˝àdania zamawiajàcego nie mogà naruszaç
zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Art. 27. [Obowiàzek formy pisemnej]

1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których wartoÊç przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60.000 euro, oÊwiadczenia, wnio-
ski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajàcy i wykonawcy przekazujà
pisemnie. 

2. OÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za po-
mocà teleksu, telefaksu lub drogà elektronicznà uwa˝a si´ za z∏o˝one w ter-

1 Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645.



minie, je˝eli ich treÊç dotar∏a do adresata przed up∏ywem terminu i zosta∏a
niezw∏ocznie potwierdzona pisemnie. 

1. Ustawa przewiduje, ˝e ca∏e post´powanie o udzielenie zamówienia, z zastrze˝e-
niem okreÊlonych w niej wyjàtków, prowadzi si´ z zachowaniem formy pisem-
nej (art. 9 ust. 1)1. 

2. Przes∏anie oÊwiadczeƒ, wniosków, zawiadomieƒ i informacji przy pomocy telek-
su, telefaksu, czy drogà elektronicznà bez bezpiecznego podpisu elektroniczne-
go nie spe∏nia wymogu pisemnoÊci. Mimo tego b´dà one uznane z mocy prawa
za z∏o˝one w terminie, je˝eli ich treÊç dotar∏a do adresata przed up∏ywem termi-
nu i zosta∏a niezw∏ocznie potwierdzona pismem. W tym kontekÊcie samo wys∏a-
nie np. zawiadomienia lub informacji drogà elektronicznà nie b´dzie wystarcza-
jàce, je˝eli zawiadomienie lub instrukcje nie dotar∏y do adresata w taki sposób,
˝e móg∏ si´ z nimi zapoznaç. 

3. Ani zamawiajàcy, ani wykonawca nie sà zobowiàzani udowadniaç, ˝e adresat
zawiadomienia do którego dotar∏o ono np. w formie telefaksu zapozna∏ si´ z nim.
W ka˝dym jednak przypadku ci´˝ar dowodu, ˝e oÊwiadczenie, wniosek, za-
wiadomienie, czy informacja dotar∏y do adresata, spoczywa na podmiocie wysy-
∏ajàcym.

Art. 28. [FakultatywnoÊç formy pisemnej]

1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których wartoÊç nie przekra-
cza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, oÊwiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajàcy i wykonawcy przeka-
zujà, zgodnie z wyborem zamawiajàcego, pisemnie, faksem lub drogà elek-
tronicznà. 

2. Je˝eli zamawiajàcy lub wykonawca przekazujà dokumenty lub informacje,
o których mowa w ust. 1, faksem lub drogà elektronicznà, ka˝da ze stron na
˝àdanie drugiej niezw∏ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wybrany sposób przekazywania dokumentów oraz informacji, o których
mowa w ust. 1, drogà elektronicznà nie mo˝e ograniczaç konkurencji.

1. Z∏agodzenie wymogów formalnych w post´powaniach o wartoÊci nie przekra-
czajàcej równowartoÊci w z∏otych kwoty 60 000 euro dotyczy tak˝e formy prze-
kazywania oÊwiadczeƒ, wniosków, zawiadomieƒ oraz informacji. Zamawiajàcy
podejmuje decyzj´, czy mogà byç one przekazywane tak˝e faksem lub drogà
elektronicznà. Mo˝e to uczyniç zarówno w treÊci og∏oszenia, specyfikacji lub za-
proszeniu do sk∏adania ofert. Je˝eli tego nie uczyni, to obowiàzuje, na zasadach
ogólnych, forma pisemna. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç przekazywanie informa-
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cji faksem lub drogà elektronicznà tak˝e na wniosek wykonawcy. Wyra˝ona
zgoda winna dotyczyç wszystkich wykonawców i byç im przekazana.

2. Powstaje pytanie, czy zamawiajàcy móg∏by, na podstawie ust. 1 komentowane-
go artyku∏u wy∏àczyç stosowanie formy pisemnej, a narzuciç np. drog´ elektro-
nicznà. Nale˝y przyjàç, ˝e teoretycznie by∏oby to dopuszczalne, bowiem zasada
pisemnoÊci okreÊlona w art. 9 ust. 1 expressis verbis dopuszcza ustawowe wyjàt-
ki, a takim jest w∏aÊnie ust. 1. Praktycznie b´dzie to dopuszczalne tylko wów-
czas, gdy nie b´dzie ogranicza∏o konkurencji.

3. Ustawa nie przewiduje w jakiej formie ma nastàpiç potwierdzenie otrzymania
dokumentu lub informacji, o którym mowa w ust. 2. Nale˝y przyjàç, ˝e je˝eli
zamawiajàcy dopuÊci w danym post´powaniu form´ faksu lub drogi elektro-
nicznej, to tak˝e w tych formach, a nie tylko w formie pisemnej dopuszczalne
jest potwierdzenie otrzymania dokumentów lub informacji.

Rozdzia∏ 2
Przygotowanie post´powania

Art. 29 [Opis przedmiotu zamówienia]

1. Przedmiot zamówienia opisuje si´ w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy,
za pomocà dostatecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych okreÊleƒ, uwzgl´dniajàc
wszystkie wymagania i okolicznoÊci mogàce mieç wp∏yw na sporzàdzenie
oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç w sposób, który móg∏by utrud-
niaç uczciwà konkurencj´.

3. Przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç przez wskazanie znaków towa-
rowych, patentów lub pochodzenia, chyba ˝e jest to uzasadnione specyfikà
przedmiotu zamówienia lub zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu za-
mówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ, a wskazaniu takie-
mu towarzyszà wyrazy „lub równowa˝ne” lub inne równoznaczne wyrazy. 

1. Przepisy art. 29–31, okreÊlajàce sposób opisania przez zamawiajàcego przed-
miotu zamówienia, uwzgl´dniajà postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej,
dotyczàcych zamówieƒ publicznych na dostawy, us∏ugi i roboty budowlane oraz
doÊwiadczenia zdobyte pod rzàdami uzp. 

2. Stosownie do ust. 1 komentowanego artyku∏u przedmiot zamówienia opisuje si´
w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy, za pomocà dostatecznie dok∏adnych
i zrozumia∏ych okreÊleƒ, uwzgl´dniajàc wszystkie wymagania i okolicznoÊci
mogàce mieç wp∏yw na sporzàdzenie oferty. Z regulacji tej wynika, ˝e opis
przedmiotu zamówienia ma dwojakie znaczenie: pozwala na identyfikacj´
przedmiotu zamówienia i spe∏nia donios∏à funkcj´ normatywnà jako sk∏adnik



SIWZ1. Wyraz „jednoznaczny” nale˝y rozumieç jako „majàcy jedno znaczenie”,
„dok∏adnie okreÊlony”, „nie budzàcy wàtpliwoÊci”2 zaÊ wyraz „wyczerpujàcy”
jako „przedstawiajàcy jakieÊ zagadnienie wszechstronnie, dog∏´bnie, szczegó∏o-
wo”, „gruntowny”, „dok∏adny” – przy czym poj´cia te (podobnie zwrot: „za po-
mocà dostatecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych okreÊleƒ”) powinny byç zawsze
rozwa˝ane w kontekÊcie konkretnego stanu faktycznego. Nie bez znaczenia dla
rozumienia tych niedookreÊlonych poj´ç jest te˝ okolicznoÊç, ˝e sà one adreso-
wane przede wszystkim do profesjonalistów tj. podmiotów zdolnych wykonaç
opisane zamówienie. Wreszcie, wymaga podkreÊlenia, ˝e opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób uwzgl´dniajàcy wszystkie wymagania okreÊlone w ust. 1
le˝y zarówno w interesie zamawiajàcego (stwarza mu szans´ otrzymania porów-
nywalnych ofert), jak te˝ wykonawców (pozwala im na zawarcie korzystnej
umowy i jej wykonanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiajàcego). 

3. Oprócz pozytywnych przes∏anek okreÊlania sposobu opisu przedmiotu zamówie-
nia, ustawodawca wprowadza przes∏anki negatywne, stwierdzajàc, ˝e przedmio-
tu zamówienia nie mo˝na opisywaç: w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà
konkurencj´ (ust. 2), przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pocho-
dzenia, z wyjàtkiem przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfikà przedmiotu za-
mówienia, a jeÊli zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu zamówienia za pomo-
cà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ – wskazaniu takiemu muszà towarzyszyç
wyrazy „lub równowa˝ne” czy inne równoznaczne wyrazy (ust. 3).

4. Zakaz, o którym mowa w pkt a zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu
zamówienia zamawiajàcy u˝yje oznaczeƒ czy parametrów wskazujàcych kon-
kretnego producenta (dostawc´) lub konkretny produkt, dzia∏ajàc w ten sposób
wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów
ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne. Dzia∏aniem wbrew zasadzie uczciwej
konkurencji jest równie˝ na tyle rygorystyczne okreÊlenie wymagaƒ jakie powi-
nien spe∏niç przedmiot zamówienia, ̋ e nie jest to uzasadnione potrzebami zama-
wiajàcego, a jednoczeÊnie ogranicza kràg wykonawców zdolnych do wykonania
zamówienia.

5. Zakaz okreÊlony w pkt b zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamó-
wienia zamawiajàcy wska˝e konkretny znak towarowy3, patent4, czy pochodze-
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1 Zob. R. Szostak: „Przeglàd zmian w systemie zamówieƒ publicznych”. Cz´Êç II, Zamówienia Pu-
bliczne Doradca, Nr 3 z 2004 r. s.14–15.

2 S∏ownik j´zyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 1995.
3 Znakiem towarowym mo˝e byç ka˝de oznaczenie, które mo˝na przedstawiç w sposób graficzny,

je˝eli oznaczenie takie nadaje si´ do odró˝nienia towarów jednego przedsi´biorstwa od towarów
innego przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna itp.) – art. 120
i nast. ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 
poz. 1117 ze zm.

4 Przez uzyskanie patentu nabywa si´ prawa wy∏àcznego korzystania z wynalazku w sposób zarobko-
wy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – art. 63 i nast. ustawy powo∏anej wy˝ej.



nie1, a nie wchodzi w gr´ wyjàtek zwiàzany ze specyfikà przedmiotu zamówie-
nia lub z trudnoÊcià opisania przedmiotu zamówienia za pomocà dostatecznie
dok∏adnych okreÊleƒ. PodkreÊliç nale˝y, ˝e trudnoÊç opisania przez zamawiajà-
cego przedmiotu zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ
w przypadku wyjàtku, o którym wy˝ej mowa, ma charakter subiektywny. 

6. Poprawnym zwrotem precyzujàcym ustawowe okreÊlenie „inne równoznaczne
wyrazy” jest np. zwrot „nie gorsze ni˝...”

Art. 30 [Stosowanie norm]

1. Zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia za pomocà cech technicznych
i jakoÊciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszàcych europej-
skie normy zharmonizowane. 

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy
zharmonizowane uwzgl´dnia si´:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) Polskie Normy przenoszàce normy europejskie;
4) normy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej przenoszàce europej-

skie normy zharmonizowane;
5) Polskie Normy wprowadzajàce normy mi´dzynarodowe;
6) Polskie Normy;
7) polskie aprobaty techniczne.

3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od opisywania przedmiotu zamówienia
z uwzgl´dnieniem Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zhar-
monizowane, europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfika-
cji technicznych, je˝eli:
1) nie zawierajà one ˝adnych wymagaƒ dotyczàcych zapewnienia zgodnoÊci

z wymaganiami zasadniczymi;
2) ich stosowanie nak∏ada∏oby na zamawiajàcego obowiàzek u˝ywania wy-

robów niewspó∏dzia∏ajàcych z ju˝ stosowanymi urzàdzeniami lub
3) ich stosowanie nie by∏oby w∏aÊciwe ze wzgl´du na innowacyjny charakter

przedmiotu zamówienia. 
4. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje si´ nazwy i kody okreÊlone we

Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ.

1. Pod rzàdami uzp w orzecznictwie i w piÊmiennictwie podkreÊlano, ˝e przedmiot
zamówienia powinien byç opisany w sposób maksymalnie zobiektywizowany.
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1 Oznaczenie s∏owne odnoszàce si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio do nazwy miejsca, miejscowoÊci, re-
gionu lub kraju (teren), które identyfikujà towar pochodzàcy z tego terenu je˝eli okreÊlona jakoÊç,
dobra opinia lub inne cechy towaru sà przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficzne-
mu tego towaru – art. 174 i nast. ustawy powo∏anej wy˝ej.



Przepisy Pzp, w pe∏ni zgodne z postanowieniami dyrektyw 92/50/EWG (art. 14),
93/36/EWG (art. 8) i 93/37/EWG (art.10), uwzgl´dniajà to wymaganie. Przepis
ust. 1 nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek opisania przedmiotu zamówienia za
pomocà cech technicznych i jakoÊciowych, z uwzgl´dnieniem Polskich Norm
przenoszàcych europejskie normy zharmonizowane. Wykaz tych norm zosta∏
og∏oszony w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
z 6 kwietnia 2004 r.1

2. Przepis ust. 2 okreÊla i wymienia cechy jakoÊciowe i techniczne, które b´dà
uwzgl´dniane w przypadku braku Polskich Norm przenoszàcych europejskie
normy zharmonizowane. Sà to: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specy-
fikacje techniczne, Polskie Normy przenoszàce normy europejskie, normy
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej przenoszàce europejskie normy zhar-
monizowane, Polskie Normy wprowadzajàce normy mi´dzynarodowe, Polskie
Normy, polskie aprobaty techniczne.

3. „Normy europejskie” oznaczajà normy przyj´te przez Europejski Komitet Stan-
daryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmoniza-
cyjne (HD)”2. W przypadku sprzecznoÊci mi´dzy Polskimi Normami a normami
europejskimi pierwszeƒstwo majà normy europejskie. Polska Norma (PN) jest
normà krajowà (przyj´tà w drodze consensu i zatwierdzonà przez krajowà jed-
nostk´ normalizacyjnà)3.

4. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzgl´dnie-
niem Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizowane, europej-
skich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych pod wa-
runkiem, ˝e: nie zawierajà one ˝adnych wymagaƒ dotyczàcych zapewnienia
zgodnoÊci z wymaganiami zasadniczymi, ich stosowanie nak∏ada∏oby na zamawia-
jàcego obowiàzek u˝ywania wyrobów niewspó∏dzia∏ajàcych z ju˝ stosowanymi
urzàdzeniami lub ich stosowanie nie by∏oby w∏aÊciwe ze wzgl´du na innowacyjny
charakter przedmiotu zamówienia (ust. 3). Odst´pstwo od ustalonego w ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 1 i 2 obowiàzku nale˝y traktowaç jako wyjàtek od zasady; wystarczy przy
tym spe∏nienie choçby jednego z trzech wymagaƒ okreÊlonych w ust. 3. 

5. Novum ustawy stanowi przepis ust. 4, mocà którego wprowadzono obowiàzek
stosowania („stosuje si´...”) do opisu przedmiotu zamówienia nazw i kodów
okreÊlonych we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ. CPV jest systemem klasyfika-
cji produktów, us∏ug i robót budowlanych stworzonych na potrzeby zamówieƒ
publicznych. Sk∏ada si´ ze s∏ownika g∏ównego oraz s∏ownika uzupe∏niajàcego.
S∏ownik g∏ówny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub us∏ug, którym

114

1 M. P. Nr 17, poz. 297.
2 Zob. Za∏àcznik Nr 3 do dyrektywy Unii Europejskiej.
3 Zob. art. 5 ust. 1 ustawy z 12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386).



przypisane zosta∏y okreÊlone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreÊlajà
dzia∏y, pierwsze trzy cyfry okreÊlajà grupy, pierwsze cztery cyfry okreÊlajà
klasy, pierwszych pi´ç cyfr okreÊla kategorie. Ostatnia dziewiàta cyfra ma cha-
rakter kontrolny i s∏u˝y do zweryfikowania prawid∏owoÊci poprzednich cyfr.
S∏ownik uzupe∏niajàcy mo˝e byç stosowany w celu rozszerzenia opisu przed-
miotu zamówienia. S∏ownik uzupe∏niajàcy obejmuje kody alfanumeryczne sk∏a-
dajàce si´ z litery oraz czterech cyfr. Przepis ten wszed∏ w ˝ycie 1 maja 2004 r.
(art. 227 pkt 2 w zwiàzku z art. 30 ust. 4).

6. Tekst rozporzàdzenia Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajàce Rozpo-
rzàdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspól-
nego S∏ownika Zamówieƒ (CPV) jest ju˝ dost´pny w t∏umaczeniu na j´zyk polski1.

Art. 31 [Roboty budowlane]

1. Zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za po-
mocà dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych. 

2. Je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót bu-
dowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia za pomocà programu funkcjo-
nalno-u˝ytkowego. 

3. Program funkcjonalno-u˝ytkowy obejmuje opis zadania budowlanego,
w którym podaje si´ przeznaczenie ukoƒczonych robót budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, mate-
ria∏owe i funkcjonalne.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres i form´:
1) dokumentacji projektowej;
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
3) programu funkcjonalno-u˝ytkowego
– majàc na wzgl´dzie rodzaj robót budowlanych, a tak˝e nazwy i kody
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ.

1. Wed∏ug przepisu art. 2 pkt 8 przez roboty budowlane nale˝y rozumieç: wykona-
nie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego2 albo zaprojektowa-
nie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego,3 a tak˝e
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego4 przez osob´
trzecià, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego.
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1 Zob. stron´ internetowà UZP.
2 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).
3 Tam˝e.
4 Tam˝e.



2. Definicji legalnej robót budowlanych podanej w powo∏anym wy˝ej przepisie nie
nale˝y uto˝samiaç z definicjà robót budowlanych zawartà w art. 3 pkt 7 ustawy
Prawo budowlane. Wed∏ug tego prawa bowiem przez roboty budowlane nale˝y
rozumieç budow´ (wykonanie obiektu budowlanego w okreÊlonym miejscu,
a tak˝e odbudow´, rozbudow´, nadbudow´ obiektu budowlanego), a tak˝e prace
polegajàce na przebudowie, monta˝u, remoncie (wykonywanie w istniejàcym
obiekcie budowlanym prac polegajàcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiàcych bie˝àcej konserwacji...) lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Obiektem budowlanym zaÊ jest budynek wraz z instalacjami i urzàdzeniami
technicznymi (obiekt budowlany trwale zwiàzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni przegrodami budowlanymi, posiadajàcy fundamenty i dach), budowla
(ka˝dy obiekt budowlany nie b´dàcy budynkiem lub obiektem ma∏ej architektu-
ry, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele...), obiekt ma∏ej
architektury (niewielkie obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy˝e przy-
dro˝ne, figury, a tak˝e posàgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
oraz u˝ytkowe s∏u˝àce rekreacji i utrzymaniu porzàdku...).

3. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia
na roboty budowlane za pomocà dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej i odbioru robót budowlanych; w przypadku okreÊlonym w ust. 2 za
pomocà programu funkcjonalno-u˝ytkowego, obejmujàcego opis zadania bu-
dowlanego, w którym podaje si´ przeznaczenie ukoƒczonych robót budowla-
nych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materia∏owe i funkcjonalne. JeÊli rzeczywistym wykonawcà robót budowlanych
jest osoba trzecia, dzia∏ajàca (na podstawie umowy zawartej z wykonawcà, któ-
remu udzielono zamówienia) w imieniu w∏asnym ale na rzecz zamawiajàcego,
zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia bàdê za pomocà dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych, bàdê te˝, je-
˝eli roboty sà wykonywane zgodnie z dokumentacjà projektowà opracowanà
przez wykonawc´ robót, za pomocà programu funkcjonalno-u˝ytkowego. 

4. Prawo budowlane, a tak˝e Prawo zamówieƒ publicznych nie okreÊlajà szczegó-
∏owego zakresu „dokumentacji projektowej”, „specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych” i „programu funkcjonalno u˝ytkowego”.
Problematyk´ t´ normuje rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
-u˝ytkowego, wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ust. 4 ko-
mentowanego artyku∏u1.

5. Dokumentacja projektowa, s∏u˝àca do opisu przedmiotu zamówienia na wyko-
nanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budow´, sk∏ada si´ w szczególnoÊci z: projektu budowlanego w zakresie
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uwzgl´dniajàcym specyfik´ robót budowlanych, projektów wykonawczych, w za-
kresie o którym mowa w § 4, przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 5,
informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odr´bnych przepisów (§ 4 ust. 1).

6. Dokumentacja projektowa, s∏u˝àca do opisu przedmiotu zamówienia na wyko-
nanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budow´, sk∏ada si´ w szczególnoÊci z: planów, rysunków lub innych doku-
mentów umo˝liwiajàcych jednoznaczne okreÊlenie rodzaju i zakresu robót
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowaƒ i dok∏adnej lokalizacji ich
wykonywania, przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 5, projektów,
pozwoleƒ, uzgodnieƒ i opinii wymaganych odr´bnymi przepisami (§ 4 ust. 2).
Projekty wykonawcze powinny uzupe∏niaç i uszczegó∏awiaç projekt budowlany
w zakresie i stopniu dok∏adnoÊci potrzebnym do sporzàdzenia przedmiaru robót,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc´ i realizacji
robót (§ 5 ust. 1).

7. 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∏aÊciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, z wyliczeniem i zestawieniem iloÊci jednostek przedmiarowych robót
podstawowych (§ 6 ust. 1). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowià opracowania zawierajàce w szczególnoÊci zbiory wyma-
gaƒ, które sà niezb´dne do okreÊlenia standardu i jakoÊci wykonania robót, w za-
kresie sposobu wykonania robót budowlanych, w∏aÊciwoÊci materia∏ów oraz
oceny prawid∏owoÊci wykonania poszczególnych robót (§ 12). Program funkcjo-
nalno-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 (§ 15).

8. Zgodnie z regulacjà zawartà w § 1 rozporzàdzenia przez roboty podstawowe na-
le˝y rozumieç minimalny zakres prac, które po wykonaniu sà mo˝liwe do ode-
brania pod wzgl´dem iloÊci i wymagaƒ jakoÊciowych oraz uwzgl´dniajà przy-
j´ty stopieƒ zagregowania robót, natomiast przez grupy, klasy i kategorie robót
budowlanych nale˝y rozumieç grupy, klasy, kategorie okreÊlone w CPV.

Art. 32 [WartoÊç zamówienia]

1. Podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest ca∏kowite szacunkowe wyna-
grodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone przez za-
mawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià. 

2. Zamawiajàcy nie mo˝e w celu unikni´cia stosowania przepisów ustawy dzie-
liç zamówienia na cz´Êci lub zani˝aç jego wartoÊci. 
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3. Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartoÊci zamówie-
nia uwzgl´dnia si´ wartoÊç zamówieƒ uzupe∏niajàcych.

4. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych albo
udziela zamówienia w cz´Êciach, z których ka˝da stanowi przedmiot odr´b-
nego post´powania, wartoÊcià zamówienia jest ∏àczna wartoÊç poszczegól-
nych cz´Êci zamówienia. 

5. Je˝eli wyodr´bniona jednostka organizacyjna zamawiajàcego posiadajàca
samodzielnoÊç finansowà udziela zamówienia zwiàzanego z jej w∏asnà dzia-
∏alnoÊcià, wartoÊç udzielanego zamówienia ustala si´ odr´bnie od wartoÊci
zamówieƒ udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiajà-
cego posiadajàce samodzielnoÊç finansowà.

1. Przepisy art. 32–35 regulujà w sposób szczegó∏owy problematyk´ ustalenia war-
toÊci przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie takiej regulacji wynik∏o z dwóch
powodów: z wadliwoÊci dotychczasowych rozwiàzaƒ opartych na wykorzysta-
niu PKWiU do agregowania zamówieƒ i ustalania w ten sposób ich wartoÊci,
i tym samym z koniecznoÊci wypracowania nowych rozwiàzaƒ – i co równie
istotne – odpowiadajàcych potrzebom systemu zamówieƒ publicznych w nowej
rzeczywistoÊci zwiàzanej z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej. Ustawodaw-
ca nie definiuje poj´cia „wartoÊç zamówienia”, ograniczajàc si´ do wskazania
podstawy jej ustalenia. Podstaw´ t´ stanowi ca∏kowite szacunkowe wynagrodze-
nie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), ustalone przez zama-
wiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià (art. 32 ust. 1).

2. Poj´cie „ca∏kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy” nie zosta∏o okre-
Êlone. Stosujàc metod´ wyk∏adni gramatycznej i logicznej nale˝y przyjàç, ˝e
obowiàzkiem zamawiajàcego jest dokonanie, w oparciu o przygotowanà doku-
mentacj´, dok∏adnego szacunku ca∏kowitego wynagrodzenia wykonawcy. Mogà
tu mieç zastosowanie ró˝ne sposoby obliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
oparte na przepisach art. 628 i nast. Kc w zw. z art. 14 Pzp, w tym w szczegól-
noÊci: wynagrodzenie kosztorysowe (stosowane w oparciu o opracowanà przez
zamawiajàcego dokumentacj´ projektowà), wynagrodzenie rycza∏towe (jego
istota wyra˝a si´ w tym, ˝e wykonawca nie mo˝e ˝àdaç podwy˝szenia tego wy-
nagrodzenia). Wynagrodzenie wykonawcy mo˝e byç te˝ ustalane przy zasto-
sowaniu obu wymienionych wy˝ej sposobów (np. podstaw´ stanowi wynagro-
dzenie kosztorysowe, z tym ˝e do niektórych pozycji stosuje si´ wynagrodzenie
rycza∏towe). 

3. Ustalenie wysokoÊci wynagrodzenia wykonawcy powinno byç dokonane z nale-
˝ytà starannoÊcià. W prawie cywilnym funkcjonuje poj´cie „nale˝ytej staranno-
Êci” wymaganej od d∏u˝nika. Jest on obowiàzany do starannoÊci ogólnie wyma-
ganej w stosunkach danego rodzaju, a w zakresie prowadzonej przez niego dzia-
∏alnoÊci gospodarczej nale˝ytà starannoÊç okreÊla si´ przy uwzgl´dnieniu zawo-
dowego charakteru tej dzia∏alnoÊci (art. 355 § 1 i 2 Kc). Definicja ta mo˝e byç
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przydatna w stosunkach zwiàzanych z zamówieniami publicznymi, przy
uwzgl´dnieniu specyfiki tych stosunków. W rozwa˝anym przypadku nale˝y jed-
nak mieç na uwadze, ˝e nie chodzi tu o nale˝ytà starannoÊç wykonawcy umowy
w sprawie zamówienia publicznego (wykonawca jest obowiàzany do nale˝ytej
starannoÊci w cywilistycznym rozumieniu tego poj´cia), lecz o nale˝ytà staran-
noÊç zamawiajàcego w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego i to
w tym zakresie, który wià˝e si´ z podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia.
Uwzgl´dniajàc ró˝nice, o których mowa, wynikajàce z charakteru prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej i jej celu, nale˝y stosowaç do zamawiajàcego w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym ustalenia wartoÊci zamó-
wienia takà samà miar´ nale˝ytej starannoÊci, jakiej oczekuje si´ do wykonawcy
umowy w sprawie zamówienia publicznego (starannoÊç ogólnie wymagana
w stosunkach danego rodzaju, przy uwzgl´dnieniu charakteru prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej).

4. W ustawie utrzymany zosta∏ dotychczasowy zakaz dzielenia zamówienia na
cz´Êci w celu unikni´cia stosowania przepisów ustawy oraz zani˝ania wartoÊci
zamówienia, (ust. 2). Lege non distinguente, dzielenie zamówienia na cz´Êci
w innym celu, ni˝ unikni´cie stosowania przepisów ustawy jest dopuszczalne.
Podstawowe znaczenie ma w tym wzgl´dzie regulacja zawarta w ust. 4. Przepis
ten uprawnia do wniosku, ˝e sens zakazu dzielenia zamówienia na cz´Êci wyra-
˝a si´ w formule: zamawiajàcy mo˝e dzieliç, jeÊli chce, zamówienie na cz´Êci,
ale z uwzgl´dnieniem treÊci przepisu ust. 4.

5. Zakaz, o którym mowa wy˝ej, pozostaje w zwiàzku z ustalaniem wartoÊci za-
mówienia. Naruszenie tego zakazu przez zamawiajàcego polega bàdê na Êwiado-
mym zani˝eniu wartoÊci zamówienia, bàdê na niewykazaniu nale˝ytej staran-
noÊci w ustaleniu jego wartoÊci. Zani˝anie wartoÊci zamówienia stoi wi´c
w sprzecznoÊci z dwoma przepisami Pzp. Po pierwsze, jest uchybieniem zasa-
dzie nale˝ytej starannoÊci przy jego ustalaniu, po wtóre zaÊ mo˝e prowadziç do
unikni´cia stosowania przepisów ustawy. 

6. Przepis ust. 3 normuje kwesti´ wartoÊci zamówienia w sytuacji, gdy zamawiajà-
cy, udzielajàc zamówienia podstawowego, przewiduje udzielenie zamówieƒ
uzupe∏niajàcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiajàcy mo˝e
mianowicie udzieliç zamówienia z wolnej r´ki, po pierwsze – w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychcza-
sowemu wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych zamówieƒ uzupe∏niajàcych,
stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawowego i polega-
jàcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieƒ, je˝eli zamówienie pod-
stawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczo-
nego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w SIWZ dla zamówienia
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreÊlonego (art. 67
ust.1 pkt 6), po drugie – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówieƒ
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uzupe∏niajàcych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia pod-
stawowego i polegajàcych na rozszerzeniu dostawy, je˝eli zmiana wykonawcy
powodowa∏aby koniecznoÊç nabywania rzeczy o innych parametrach technicz-
nych, co powodowa∏oby niekompatybilnoÊç technicznà lub nieproporcjonalnie
du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytkowaniu i dozorze, je˝eli zamówienie podsta-
wowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczo-
nego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w SIWZ dla zamówienia
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreÊlonego (art. 67 
ust. 1 pkt 7). Przy ustaleniu wartoÊci zamówienia uwzgl´dnia si´ wówczas za-
równo wartoÊç zamówienia podstawowego, jak i wartoÊç zamówieƒ uzupe∏niajà-
cych. WartoÊç zamówieƒ uzupe∏niajàcych z racji to˝samoÊci przedmiotu zamó-
wienia z zamówieniem podstawowym powinna byç przy tym okreÊlana w taki
sam sposób jak wartoÊç zamówienia podstawowego. Nale˝y równie˝ zwróciç
uwag´ na fakt, i˝ w przypadku udzielania zamówienia uzupe∏niajàcego znajdà
zastosowanie przepisy art. 35. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na jednà z ko-
niecznych przes∏anek stosowania tej instytucji – udzielenie zamówieƒ uzupe∏-
niajàcych powinno byç przez zamawiajàcego przewidywane ju˝ w chwili udzie-
lania zamówienia podstawowego na us∏ugi lub roboty budowlane, co wymaga
stosownego uwzgl´dnienia w SIWZ dla zamówienia podstawowego (art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7). 

7. Przepis ust. 4 pozostaje w zwiàzku z uprawnieniem zamawiajàcego w przedmio-
cie dopuszczenia mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych albo udzielenia zamó-
wienia w cz´Êciach, z których ka˝da stanowi przedmiot odr´bnego post´powa-
nia. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku skorzystania przez zamawiajàcego
z powy˝szego uprawnienia, niezale˝nie od tego, którà z wskazanych wy˝ej mo˝-
liwoÊci wybierze – wartoÊcià zamówienia jest ∏àczna wartoÊç poszczególnych
cz´Êci zamówienia. PodkreÊlenia wymaga, ˝e jest to przepis wprowadzony do-
piero w Pzp (w „starej” ustawie jego odpowiednika nie by∏o). 

8. Zamówienia publicznego mo˝e udzieliç jednostka organizacyjna zamawiajà-
cego. Chodzi tu o zamawiajàcego, który – funkcjonujàc w z∏o˝onej strukturze
organizacyjnej – a) wyodr´bni∏ w ramach tej struktury jednostki organizacyjne,
b) zapewni∏ ka˝dej z nich uprawnienie do udzielania zamówieƒ publicznych
zwiàzanych z ich dzia∏alnoÊcià oraz – co szczególnie istotne – c) samodzielnoÊç
finansowà. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z kreowaniem odr´bnej
kategorii zamawiajàcych. Katalog zamawiajàcych zawiera art. 3 ust. 1. W roz-
wa˝anej sytuacji nie wyst´puje jednostka organizacyjna jako samodzielny za-
mawiajàcy, lecz jako jednostka organizacyjna zamawiajàcego. Zamawiajàcym
pozostaje podmiot, ze struktury którego jednostka organizacyjna zosta∏a wyod-
r´bniona. 

9. Za wyodr´bnionà jednostk´ organizacyjnà zamawiajàcego nale˝y uznaç jednost-
k´ wydzielonà organizacyjnie ze struktury zamawiajàcego, której: przekazano
do dyspozycji Êrodki s∏u˝àce realizacji jej zadaƒ, przekazano uprawnienie do
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zatrudniania pracowników, a tym samym posiadanie zdolnoÊci sàdowej w tym
zakresie, przyznano podmiotowoÊç prawno-podatkowà (uprawnia do tego prze-
pis art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej), czy te˝ w aspekcie samodzielnoÊci finan-
sowej zapewniono otwarcie odr´bnego rachunku bankowego, odr´bne prowa-
dzenie ksi´gi rachunkowej oraz sporzàdzanie bilansu. Wreszcie, o posiadaniu
statusu wyodr´bnionej jednostki organizacyjnej zamawiajàcego mogà wprost
przesàdzaç przepisy aktów prawnych. Dla przyk∏adu, stosownie do art. 6 pkt 7
ustawy Prawo geologiczne i górnicze1 za wyodr´bnionà jednostk´ organizacyj-
nà mo˝na uznaç zak∏ad górniczy. Zgodnie z definicjà ustawowà zawartà w tym
przepisie przez zak∏ad górniczy nale˝y rozumieç wyodr´bniony technicznie
i organizacyjnie zespó∏ Êrodków s∏u˝àcych bezpoÊrednio do wydobywania ko-
paliny ze z∏o˝a, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technolo-
gicznie zwiàzane z nimi obiekty i urzàdzenia przeróbcze.

10. Druga z przes∏anek, o których wy˝ej mowa, wyra˝a si´ w uprawnieniu wyod-
r´bnionej jednostki organizacyjnej zamawiajàcego do udzielania zamówieƒ
publicznych zwiàzanych wy∏àcznie z jej w∏asnà dzia∏alnoÊcià, a tym samym
realizacji celów wynikajàcych z aktu o jej powo∏aniu (nie wchodzi tu w rachu-
b´ zamówienie zwiàzane z zadaniem powierzonym czy zleconym przez innà
jednostk´ organizacyjnà zamawiajàcego). Trzecià i ostatnià z wymienionych
wy˝ej przes∏anek jest samodzielnoÊç finansowa jednostki organizacyjnej zama-
wiajàcego. Istota zagadnienia sprowadza si´ do tego, czy samodzielnoÊç finan-
sowa jednostki ma mieç swe êród∏o w ustawie, czy te˝ mo˝e byç nim inny akt
prawny lub umowa. Wobec tego, ˝e pojecie samodzielnoÊci finansowej jedno-
stek organizacyjnych, o których mowa, nie zosta∏o zdefiniowane w obowiàzu-
jàcych przepisach, nale˝y przyjàç – posi∏kujàc si´ rozwiàzaniami przyj´tymi
w odniesieniu do jednostek samorzàdu terytorialnego (zagwarantowano im od-
powiednie zasoby finansowe umo˝liwiajàce realizacj´ zadaƒ i prawo dyspono-
wania zgromadzonymi zasobami) – ˝e wyznacznikiem samodzielnoÊci finanso-
wej jednostek organizacyjnych zamawiajàcego na gruncie art. 32 ust. 5 jest
przyznane tym jednostkom prawo samodzielnego prowadzenia swej gospodar-
ki finansowej w oparciu o akty wewn´trzne (np. statuty), w tym samodzielnoÊci
w sferze: uchwalania planu finansowego i wydatkowania Êrodków na realizowa-
ne przez jednostk´ organizacyjnà zadania. W przypadku udzielenia zamówienia
przez jednostk´ organizacyjnà zamawiajàcego, o której wy˝ej mowa, wartoÊç
tego zamówienia, zgodnie z ust. 5, ustala si´ odr´bnie od wartoÊci zamówieƒ
udzielonych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiajàcego posiadajà-
ce równie˝ samodzielnoÊç finansowà. Ratio legis tego przepisu wyra˝a si´
w stworzeniu jednostkom organizacyjnym zamawiajàcego, spe∏niajàcym wska-
zane wy˝ej przes∏anki, prawnej mo˝liwoÊci racjonalnego udzielania zamówieƒ
o niewielkiej z regu∏y wartoÊci przez unikni´cie sytuacji, w której jedna jednost-
ka organizacyjna by∏aby obowiàzana braç pod uwag´ zamówienia udzielane
przez inne jednostki organizacyjne. 
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Art. 33 [WartoÊç zamówienia na roboty budowlane]

1. WartoÊç zamówienia na roboty budowlane ustala si´ na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporzàdzanego na etapie opracowania doku-

mentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót bu-
dowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, je˝eli
przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów ro-
bót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym,
je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane.

2. Przy obliczaniu wartoÊci zamówienia na roboty budowlane uwzgl´dnia si´
tak˝e wartoÊç dostaw zwiàzanych z wykonywaniem robót budowlanych od-
danych przez zamawiajàcego do dyspozycji wykonawcy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) metody i podstawy sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego;
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w progra-
mie funkcjonalno-u˝ytkowym 

– uwzgl´dniajàc dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majàce
wp∏yw na wartoÊç zamówienia. 

1. Podstawa ustalenia wartoÊci zamówienia na roboty budowlane zale˝y od tego,
czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, czy te˝ za-
projektowanie i wykonanie robót budowlanych, przy czym w obu przypadkach
chodzi o roboty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego. W pierwszym
przypadku podstaw´ ustalenia wartoÊci robót budowlanych stanowià: kosztorys
inwestorski sporzàdzony na etapie opracowania dokumentacji projektowej, albo
planowane koszty robót budowlanych okreÊlone w programie funkcjonalno-
-u˝ytkowym, w drugim natomiast planowane koszty prac projektowych, oraz
planowane koszty robót budowlanych okreÊlone w programie funkcjonalno-
-u˝ytkowym (ust. 1).

2. Przepis ust. 2 dotyczy sytuacji, gdy zamawiajàcy dokona∏ okreÊlonych dostaw do
dyspozycji wykonawcy w zwiàzku z wykonywaniem robót budowlanych. Cho-
dzi tu o tzw. dostawy inwestorskie, tj. ró˝nego rodzaju towary (produkty) prze-
kazywane wykonawcy przez zamawiajàcego do dyspozycji i wykorzystania
w toku wykonywania robót budowlanych. WartoÊç tych dostaw uwzgl´dnia si´
przy obliczeniu wartoÊci zamówienia na roboty budowlane.

3. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ust. 3 Minister Infrastruktury wy-
da∏ rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia metod i podstaw sporzàdzania koszto-

122



rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonal-
no-u˝ytkowym1. OkreÊla ono metody i podstawy sporzàdzania kosztorysu inwe-
storskiego stanowiàcego podstaw´ okreÊlenia wartoÊci zamówienia na roboty
budowlane, a tak˝e metody i podstawy obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiàcych podsta-
w´ okreÊlenia wartoÊci zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych (§ 1 ust. 1). W rozporzàdzeniu zawarto równie˝
definicje legalne szeregu poj´ç w nim u˝ytych: ceny jednostkowej, jednostko-
wych nak∏adów rzeczowych, katalogów, kosztów poÊrednich, prac projekto-
wych, przedmiaru robót, robót podstawowych, wartoÊci kosztorysowej robót
i za∏o˝eƒ wyjÊciowych do kosztorysowania (§ 1 ust. 2). 

Art. 34 [WartoÊç zamówienia na dostawy i us∏ugi okresowe]

1. Podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy powtarza-
jàce si´ okresowo jest, zgodnie z wyborem zamawiajàcego ∏àczna wartoÊç
zamówieƒ:
1) na us∏ugi nale˝àce do tej samej kategorii lub dostawy nale˝àce do tej sa-

mej grupy okreÊlonej we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ, udzielonych
w terminie poprzednich 12 miesi´cy lub w poprzednim roku bud˝eto-
wym, z uwzgl´dnieniem zmian iloÊciowych zamawianych us∏ug lub do-
staw oraz prognozowanego na dany rok Êredniorocznego wskaênika cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em albo

2) których zamawiajàcy zamierza udzieliç w terminie 12 miesi´cy nast´pu-
jàcych po pierwszej us∏udze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy
w sprawie zamówienia publicznego, je˝eli jest on d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

2. Wybór podstawy ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy po-
wtarzajàce si´ okresowo nie mo˝e byç dokonany w celu unikni´cia stosowa-
nia przepisów ustawy. 

3. Je˝eli zamówienia, o którym mowa w ust. 1, udziela si´ na czas nieoznaczo-
ny, podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest wartoÊç ustalona zgodnie
z ust. 1, z uwzgl´dnieniem okresu 48 miesi´cy wykonywania zamówienia.

4. Je˝eli zamówienie obejmuje us∏ugi bankowe lub inne us∏ugi finansowe, war-
toÊcià zamówienia sà op∏aty, prowizje, odsetki i inne podobne Êwiadczenia.

5. Je˝eli zamówienie na us∏ugi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy usta-
leniu wartoÊci zamówienia uwzgl´dnia si´ najwi´kszy mo˝liwy zakres tego
zamówienia z uwzgl´dnieniem prawa opcji.

1. Ustalenie wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy jest dokonywane na pod-
stawie okreÊlonej w art. 32. W komentowanym artykule zosta∏a uregulowana
w sposób szczególny podstawa ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub do-
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stawy powtarzajàce si´ okresowo. Podstaw´ t´ stanowi ∏àczna wartoÊç za-
mówieƒ okreÊlona alternatywnie: na us∏ugi nale˝àce do tej samej kategorii lub
dostawy nale˝àce do tej samej grupy okreÊlonej w CPV, udzielonych w terminie
poprzednich 12 miesi´cy lub w poprzednim roku bud˝etowym, z uwzgl´dnie-
niem zmian iloÊciowych zamawianych us∏ug lub dostaw oraz prognozowanego
na dany rok Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em, albo których zamawiajàcy zamierza udzieliç w terminie 12 miesi´cy
nast´pujàcych po pierwszej us∏udze lub dostawie, albo w czasie realizacji umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego, je˝eli jest on d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy
(ust. 1 pkt 1 i 2). 

2. Wybór jednej z dwóch podstaw, o których wy˝ej mowa, nale˝y do zamawiajà-
cego, nie mo˝e byç jednak dokonany w celu unikni´cia stosowania przepisów
ustawy (ust. 2). Przepis ten ma szczególnie istotne praktyczne znaczenie. Wybór
drugiego sposobu i ustalenie wartoÊci zamówienia w oparciu o zamówienia prze-
widywane w nadchodzàcych 12 miesiàcach zwalnia bowiem zamawiajàcego
z obowiàzku grupowania dostaw lub us∏ug wg grup lub kategorii CPV. 

3. Ustawa nie definiuje poj´cia „us∏ugi lub dostawy powtarzajàce si´ okresowo”.
Nie mo˝na go w ka˝dym razie uto˝samiaç ze znanym prawu cywilnemu poj´-
ciem „Êwiadczeƒ okresowych” (tak˝e „Êwiadczeƒ ciàg∏ych”), u˝ytym m.in.
w art. 142 ust. 2, dotyczàcym zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego, której przedmiotem sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e. Ró˝nica polega
na tym, ˝e „Êwiadczenia okresowe” dotyczà Êwiadczeƒ w ramach jednego sto-
sunku zobowiàzaniowego, natomiast okreÊlenie „dostawy oraz us∏ugi powtarza-
jàce si´ okresowo” jest poj´ciem szerszym, obejmujàcym z za∏o˝enia wi´cej ni˝
jeden stosunek zobowiàzaniowy. Doktryna definiuje „Êwiadczenia okresowe”
jako Êwiadczenia powtarzajàce si´ cyklicznie, w ÊciÊle okreÊlonych, niekoniecz-
nie jednakowych odst´pach czasu, realizowane wi´cej ni˝ jednokrotnie, tzn.
w sposób powtarzalny. Pojedyncze Êwiadczenie okresowe posiada co prawda
samoistny charakter, jednak jest tylko jednym ze sk∏adników danego stosunku
zobowiàzaniowego, którego zakres wyznacza czas trwania tego stosunku. To od-
ró˝nia Êwiadczenie okresowe od Êwiadczenia jednorazowego roz∏o˝onego na
raty, w którego przypadku czynnik czasu nie ma wp∏ywu na rozmiar Êwiadcze-
nia i którego zakres jest z góry okreÊlony, a poszczególne, Êwiadczone sukce-
sywnie raty sk∏adajà si´ na z góry okreÊlonà ca∏oÊç. Przy Êwiadczeniach powta-
rzajàcych si´ okresowo bardzo du˝e znaczenie ma fakt, i˝ istotnà cechà tych
Êwiadczeƒ jest brak mo˝liwoÊci ich skumulowania i wykonania jednorazowo bez
szkody dla zamierzonego efektu. 

4. JeÊli dane zamówienie powtarza si´ co pewien czas i nie mo˝e byç spe∏nione
przez jednorazowe zachowanie si´ wykonawcy i dlatego realizowane jest
w cz´Êciach, stosownie do aktualnych potrzeb powinno byç uznane za Êwiadcze-
nie powtarzajàce si´ okresowo. W razie, gdy taka mo˝liwoÊç „skumulowania”
poszczególnych cz´Êci istnieje, nie nale˝y ich traktowaç jako „dostaw lub us∏ug
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powtarzajàcych si´ okresowo”, lecz jako zamówienie udzielane w cz´Êciach,
przypominajàce Êwiadczenie jednorazowe realizowane w ratach. Ka˝da z tych
cz´Êci sk∏ada si´ bowiem na pewnà, z góry okreÊlonà ca∏oÊç, którà b´dzie obiek-
tywnie przewidywalny zakup danych dostaw lub us∏ug w trakcie ca∏ego roku.
Ka˝dorazowy pojedynczy zakup nie jest „zamówieniem na dostawy lub us∏ugi
powtarzajàce si´ okresowo”, lecz stanowi cz´Êç ca∏orocznego zamówienia. Przy-
padek taki powinien byç traktowany jako udzielenie zamówienia w cz´Êciach.
Ustalenia wartoÊci takiego zamówienia nale˝y dokonaç przy zastosowaniu regu-
lacji okreÊlonej w art. 32 ust. 4. Gdy zamawiajàcy mo˝e z góry przewidzieç
zakres ca∏orocznych zakupów i mo˝liwe jest jednorazowe ich nabycie, lecz z ja-
kichÊ wzgl´dów (np. organizacyjnych, technicznych, gospodarczych) dokonuje
zakupów sukcesywnie – wartoÊcià ka˝dorazowego zamówienia b´dzie przewi-
dywana ∏àczna wartoÊç danych dostaw lub us∏ug w ca∏ym roku. Zakres tych ca-
∏orocznych zakupów powinien byç ustalony przez zamawiajàcego na poczàtku
roku z nale˝ytà starannoÊcià, w oparciu o np. zamówienia na dane dostawy lub
us∏ugi dokonane w latach poprzednich. Do ustalenia wartoÊci zamówienia w ta-
kim przypadku nie stosuje si´ sumowania wed∏ug CPV.

5. Przy za∏o˝eniu, ˝e zamawiajàcy oszacowa∏ wartoÊç zamówienia na poczàtku ro-
ku i uczyni∏ to z nale˝ytà starannoÊcià – w sytuacji, gdy w trakcie roku pojawi si´
nieprzewidziana wczeÊniej potrzeba dokonania zakupu jakiegoÊ artyku∏u lub
us∏ugi, b´dziemy mieli do czynienia z nowym, odr´bnym zamówieniem, które-
go wartoÊç nale˝y obliczyç stosownie do jego zakresu. Prawid∏owoÊç podj´tych
decyzji nale˝y uzale˝niç od tego, czy zamawiajàcy dochowa∏ nale˝ytej staranno-
Êci przy szacowaniu pierwszego zamówienia i dokonywaç oceny pod kàtem
przepisu art. 32 ust. 2, zakazujàcego dzielenia zamówienia na cz´Êci. 

6. Warto zwróciç uwag´, ˝e z sumowaniem dostaw w ramach danej grupy okreÊlo-
nej w CPV i us∏ug w ramach danej kategorii CPC stanowiàcej Za∏àcznik Nr 3 do
CPV mamy do czynienia równie˝ w regulacji zawartej w art. 13. OkolicznoÊç ta
nie ma jednak znaczenia dla rozwa˝anej problematyki, gdy˝ sumowanie, o któ-
rym mowa w tym ostatnim przepisie, jest dokonywane wy∏àcznie na potrzeby
og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach. Oznacza to, ˝e prze-
pisy art. 13 i art. 34 regulujà odr´bne materie ustawowe. 

7. Przepis ust. 3 normuje sytuacj´, w której zamówienia okreÊlonego w ust. 1 doko-
nuje si´ na czas nieoznaczony. W tej sytuacji podstawà ustalenia wartoÊci zamó-
wienia jest wartoÊç ustalona zgodnie z ust. 1, z uwzgl´dnieniem okresu 48 mie-
si´cy wykonywania zamówienia (okres stosowany w Unii Europejskiej). 

8. Szczególnym rodzajem us∏ug powtarzajàcych si´ okresowo sà us∏ugi bankowe
lub inne us∏ugi finansowe. Âwiadczà je banki lub inne instytucje finansowe (nie
b´dàce bankami instytucje Êwiadczàce us∏ugi parabankowe, a tak˝e inne pod-
mioty, takie jak gie∏da, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, zak∏ady ubez-
pieczeniowe itp.). Wed∏ug ust. 4, wartoÊcià zamówienia w przypadku tych us∏ug
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sà pobierane przez banki lub inne instytucje finansowe op∏aty, prowizje, odsetki
i inne podobne Êwiadczenia. Nie stanowi natomiast wartoÊci zamówienia np.
wartoÊç udzielonego kredytu.

9. Przepis ust. 5 dotyczy ustalenia wartoÊci zamówienia w sytuacji, gdy zamówie-
nie na us∏ugi lub dostawy przewiduje prawo opcji (np. wykonanie us∏ugi najmu
rzeczy ruchomej z opcjà nabycia przedmiotu najmu). W tej sytuacji podstawà
ustalenia wartoÊci zamówienia jest najwi´kszy mo˝liwy zakres tego zamówienia
z uwzgl´dnieniem prawa opcji. Prawem takim jest np. mo˝liwoÊç odkupienia
przedmiotu zamówienia po leasingu stanowiàcym zasadniczy przedmiot za-
mówienia. Przewidziane prawo opcji trzeba przy tym rozró˝niaç od zamówienia
uzupe∏niajàcego. Dla uznania zamówienia za uzupe∏niajàce niezb´dne jest
zachowanie to˝samoÊci przedmiotu zamówienia z zamówieniem pierwotnym,
a jego udzielenie jest mo˝liwe dopiero po przeprowadzeniu odr´bnego post´po-
wania w trybie z wolnej r´ki. Prawo opcji nie wymaga spe∏nienia takich warun-
ków. Stwarza jedynie mo˝liwoÊci pozwalajàce zamawiajàcemu, po spe∏nieniu
okreÊlonych warunków w ramach umowy która takie prawo przewiduje, na sko-
rzystanie z przewidzianego w niej prawa.

Art. 35 [Ustalanie wartoÊci zamówienia]

1. Ustalenia wartoÊci zamówienia dokonuje si´ nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce
przed dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli przed-
miotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi, oraz nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy
przed dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli przed-
miotem zamówienia sà roboty budowlane. 

2. Je˝eli po ustaleniu wartoÊci zamówienia nastàpi∏a zmiana okolicznoÊci ma-
jàcych wp∏yw na dokonane ustalenie, zamawiajàcy przed wszcz´ciem post´-
powania dokonuje zmiany wartoÊci zamówienia. 

3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, Êredni kurs z∏otego w stosunku do euro stanowiàcy podstaw´
przeliczania wartoÊci zamówieƒ, uwzgl´dniajàc Êredni kurs euro og∏aszany
przez Narodowy Bank Polski w ciàgu ostatnich 24 miesi´cy. 

1. Ustalenia wartoÊci zamówienia zamawiajàcy powinien dokonaç przed wszcz´-
ciem post´powania o udzielenie zamówienia. Mo˝e tego dokonaç z okreÊlonym
wyprzedzeniem czasowym w stosunku do dnia wszcz´cia post´powania o udzie-
lenie zamówienia. Ustawodawca uzna∏ (ust. 1), ˝e dopuszczalnym wyprzedze-
niem jest: najwy˝ej 3 miesiàce – je˝eli przedmiotem zamówienia sà dostawy lub
us∏ugi, najwy˝ej 6 miesi´cy – je˝eli przedmiotem zamówienia sà roboty budow-
lane. Zdecydowa∏y o tym dwa równie istotne czynniki – przedmiot i wartoÊç
zamówienia. Ustalenie wartoÊci zamówienia z uchybieniem przepisu ust. 1 jest
naruszeniem ustawy, skutkujàcym mo˝liwoÊcià wszcz´cia post´powania prote-
stacyjno-odwo∏awczego.
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2. W razie zmiany okolicznoÊci majàcych wp∏yw na dokonane ju˝ ustalenie warto-
Êci zamówienia, zamawiajàcy jest obowiàzany, na co wskazujà wyrazy „zama-
wiajàcy (...) dokonuje” przed wszcz´ciem post´powania o udzielenie zamówie-
nia, do dokonania zmiany (czyli ponownego obliczenia) wartoÊci zamówienia.
Za okolicznoÊci majàce wp∏yw na dokonane ustalenie wartoÊci zamówienia na-
le˝y przy tym uznaç wszelkie okolicznoÊci wynikajàce ze zmiany stanu faktycz-
nego (np. zmiana cen), jak i prawnego (np. koniecznoÊç uwzgl´dnienia nowych
rozwiàzaƒ w przedmiocie zamówienia). Obowiàzek zamawiajàcego w tym
wzgl´dzie stanowi novum ustawy. Jest to rozwiàzanie doprecyzowujàce materi´
przemilczanà w poprzednim stanie prawnym, nie wskazujàcym precyzyjnie na
moment ustalenia wartoÊci zamówienia. 

3. Rozwiàzanie przyj´te w ust. 3 jest wdro˝eniem do polskiego systemu zamówieƒ
publicznych postanowieƒ dyrektyw Unii Europejskiej, które przewidujà sta∏e
progi wyra˝one w euro i walutach narodowych, których przeliczenia dokonuje
si´ co dwa lata na podstawie Êredniego dziennego kursu walut w dwuletnim
okresie, a nast´pnie publikuje w Dzienniku Urz´dowym UE (zob. dyrektyw´
92/50/EWG (art. 7 ust. 8 lit. b) i dyrektyw´ 93/36/EWG (art. 5 ust. 1 lit. c).

4. Dzia∏ajàc na podstawie upowa˝nienia zawartego w art. 35 ust. 3, Prezes Rady
Ministrów wyda∏ rozporzàdzenie w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku
do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych1,
które wesz∏o w ˝ycie 12 marca 2004 r. Stosownie do § 1 tego rozporzàdzenia,
Êredni kurs wynosi 4,0468 z∏ (obowiàzuje nie d∏u˝ej ni˝ do 12 marca 2006 r.).

Art. 36 [TreÊç SIWZ]

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) oraz adres zamawiajàcego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) opis cz´Êci zamówienia, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert

cz´Êciowych;
5) informacj´ o przewidywanych zamówieniach uzupe∏niajàcych, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7;
6) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warun-

ki, jakim muszà odpowiadaç oferty wariantowe, je˝eli zamawiajàcy do-
puszcza ich sk∏adanie;

7) termin wykonania zamówienia;
8) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spe∏niania tych warunków;
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9) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wy-
konawcy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´po-
waniu;

10) informacj´ o sposobie porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawca-
mi oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów, z podaniem adresu
poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajàcego, je˝eli za-
mawiajàcy dopuszcza porozumiewanie si´ drogà elektronicznà;

11) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si´ z wykonawcami; 
12) wymagania dotyczàce wadium;
13) termin zwiàzania ofertà;
14) opis sposobu przygotowywania ofert;
15) miejsce oraz termin sk∏adania i otwarcia ofert;
16) opis sposobu obliczenia ceny;
17) informacje dotyczàce walut obcych, w jakich mogà byç prowadzone roz-

liczenia mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà;
18) opis kryteriów, którymi zamawiajàcy b´dzie si´ kierowa∏ przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert; 

19) informacj´ o formalnoÊciach, jakie powinny zostaç dope∏nione po wy-
borze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego;

20) wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy;
21) istotne dla stron postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci za-

wieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy,
aby zawar∏ z nim umow´ w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach;

22) pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych wykonawcy
w toku post´powania o udzielenie zamówienia.

5. W post´powaniach, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 60 000 euro, specyfikacja istotnych warunków za-
mówienia mo˝e nie zawieraç informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 17,
19 i 20.

6. Zamawiajàcy ˝àda wskazania przez wykonawc´ w ofercie cz´Êci zamówie-
nia, której wykonanie zamierza powierzyç podwykonawcom.

7. Zamawiajàcy mo˝e okreÊliç w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia, która cz´Êç zamówienia nie mo˝e byç powierzona podwykonawcom.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z podstawowych do-
kumentów w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego i podstawo-
wym dokumentem, na podstawie którego wykonawcy przygotowujà oferty.
Ustawa wprowadza obowiàzek sporzàdzania SIWZ w post´powaniach prowa-
dzonych w obu trybach przetargowych (przetarg nieograniczony, przetarg ogra-
niczony), w obu trybach negocjacyjnych (negocjacje z og∏oszeniem, negocjacje
bez og∏oszenia) i w trybie zapytania o cen´.
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2. Charakter SIWZ wynika przede wszystkim z nazwy, ale tak˝e z istoty tego do-
kumentu. Etymologicznie „specyfikacja” oznacza wyliczenie (w sensie „wymie-
nienie”) szczegó∏ów na które trzeba zwróciç uwag´, opracowanie szczegó∏ów,
szczegó∏owy wykaz. W rozwa˝anym przypadku chodzi o szczegó∏owe opraco-
wanie (szczegó∏owy wykaz) istotnych warunków zamówienia, których spe∏nie-
nia zamawiajàcy oczekuje od wykonawców (potencjalnych oferentów) w sk∏a-
danych przez nich ofertach (zob. art. 82 ust. 3).

3. SIWZ sporzàdza zamawiajàcy. Stanowi ona praktycznie drugà po og∏oszeniu
o zamówieniu istotnà czynnoÊç zamawiajàcego. Sporzàdza si´ jà w formie
pisemnej. Ze wzgl´du na charakter tej czynnoÊci oraz jej znaczenie w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego by∏oby wskazane, aby orygina∏
SIWZ by∏ podpisany przez kierownika zamawiajàcego lub osob´, której zgodnie
z art. 18 powierzono okreÊlone czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem post´po-
wania. SIWZ nie jest czynnoÊcià prawnà, lecz dokumentem o charakterze tech-
nicznym. Stanowi szczegó∏owy wykaz istotnych warunków zamówienia, które
potencjalny wykonawca powinien spe∏niç w post´powaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, by z∏o˝yç wa˝nà ofert´. Dopiero oferta jest czynnoÊcià
cywilnoprawnà, której niezb´dnà cz´Êç sk∏adowà stanowi oÊwiadczenie woli.
Minimum, jakie powinna zawieraç SIWZ („zawiera co najmniej”) okreÊla usta-
wa (art. 36 ust. 1, z wyjàtkiem podanym w ust. 2). Zamawiajàcy mo˝e zatem wy-
mieniç w niej dalsze wymagania, jednak˝e pod warunkiem, ˝e b´dà to wymaga-
nia istotne. 

4. W SIWZ zamawiajàcy powinien podaç nie tylko swà nazw´ (firm´) i dok∏adny
adres, lecz równie˝ (choç nie wynika to z ustawy) dalsze dane – numery telefo-
nów, numer faksu, poczty elektronicznej, strony internetowej i ewentualne inne
informacje. Obowiàzek wskazania w SIWZ trybu udzielenia zamówienia jest
istotny nie tylko dlatego, i˝ jest to wymaganie ustawy. W zale˝noÊci od trybu,
w którym b´dzie si´ toczyç post´powanie o udzielenie zamówienia pozostaje ter-
min sporzàdzenia specyfikacji i jej zawartoÊç. Np. w przetargu nieograniczonym
zamawiajàcy jest obowiàzany sporzàdziç SIWZ przed rozpocz´ciem post´powa-
nia i zawrzeç w niej wszystkie informacje okreÊlone w ust. 1 komentowanego arty-
ku∏u, z wyjàtkiem wskazanym w ust. 2, natomiast w przypadku trybu negocjacji
z og∏oszeniem – dopiero przed zaproszeniem zakwalifikowanych wykonawców
do negocjacji. Jest zatem rzeczà zamawiajàcego ka˝dorazowe uwzgl´dnienie wy-
magaƒ ustawowych zwiàzanych ze wskazaniem trybu udzielenia zamówienia. 

5. Zamawiajàcy powinien opisaç w SIWZ przedmiot zamówienia w sposób okre-
Êlony przepisami art. 29–30 ustawy, a w przypadku gdy przedmiotem zamówie-
nia sà roboty budowlane, stosownie do przepisów art. 31. Szczególnà uwag´
powinien zwróciç na obowiàzki wynikajàce z przepisów art. 29 ust. 2 i 3 oraz 
art. 30 ust. 1–4, a tak˝e na dokumentacj´ zamówienia na roboty budowlane 
(art. 31 ust. 1–3), stanowiàcà podstaw´ opisu przedmiotu zamówienia (zob. ko-
mentarz do powo∏anych wy˝ej przepisów).
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6. Dopuszczenie sk∏adania ofert cz´Êciowych, mo˝liwe w przypadku, gdy przed-
miot zamówienia jest podzielny jest uprawnieniem zamawiajàcego. Definicj´
Êwiadczenia podzielnego zawiera przepis art. 379 § 2 Kc, wed∏ug którego Êwiad-
czenie jest podzielne, je˝eli mo˝e byç spe∏nione cz´Êciowo bez istotnej zmiany
przedmiotu lub wartoÊci. Przepis ten ma zastosowanie na podstawie art. 14 Pzp.
Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest dopuszczenie tej mo˝liwoÊci
w SIWZ (art. 83 ust. 2). Dopuszczajàc t´ mo˝liwoÊç, zamawiajàcy jest obowià-
zany szczegó∏owo opisaç te cz´Êci. Jest te˝ uprawniony okreÊliç wed∏ug swego
uznania maksymalnà liczb´ cz´Êci zamówienia, na które jeden wykonawca mo-
˝e z∏o˝yç oferty cz´Êciowe. Stosownie do art. 2 pkt 6 przez ofert´ cz´Êciowà na-
le˝y rozumieç ofert´ przewidujàcà, zgodnie z treÊcià SIWZ, wykonanie cz´Êci
zamówienia publicznego.

7. Przewidujàc mo˝liwoÊç zamówieƒ uzupe∏niajàcych, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 zamawiajàcy jest obowiàzany daç wyraz tym przewidywaniom
w SIWZ. Zamieszczenie informacji o przewidywanych zamówieniach uzupe∏-
niajàcych jest warunkiem sine qua non ich udzielenia. Dopuszczenie mo˝liwoÊci
z∏o˝enia przez wykonawc´ oferty wariantowej, której legalna definicja zosta∏a
zawarta w art. 2 pkt 7 Pzp1 jest uprawnieniem zamawiajàcego. Jest on obowià-
zany, je˝eli zamierza skorzystaç z tego uprawnienia, daç temu wyraz w specyfi-
kacji, a tak˝e opisaç w niej sposób przedstawienia ofert wariantowych oraz po-
daç minimalne warunki, jakim muszà one odpowiadaç. Dotyczy to w szczegól-
noÊci sytuacji, gdy cena jest tylko jednym z kryteriów oceny ofert.

8. W ust. 1 pkt 7 u˝yto okreÊlenia „termin wykonania zamówienia”, który zama-
wiajàcy jest obowiàzany wskazaç w SIWZ. Wobec tego, ˝e zamówienie jest
umowà, chodzi w samej rzeczy o wskazanie terminu wykonania umowy w spra-
wie zamówienia publicznego. Wskazujàc w specyfikacji termin wykonania
umowy, zamawiajàcy powinien mieç na uwadze przepisy Pzp traktujàce o umo-
wach w sprawach zamówieƒ publicznych, w szczególnoÊci zaÊ art. 142 i art. 143
wprowadzajàce ograniczenia zarówno co do czasu, na jaki mogà byç zawarte
(art. 142 ust. 1 i 2), przedmiotu umowy (art. 142 ust. 2 i art. 143 ust. 1), jak te˝
dodatkowych wymagaƒ w tym zakresie (art. 142 ust. 2 i 3). Ograniczenia, o któ-
rych wy˝ej mowa, wyra˝ajà si´ w przyj´ciu zasady, ˝e umowy w sprawach za-
mówieƒ publicznych powinny byç zawierane na czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝
3 lata (mo˝liwoÊç zawarcia umowy na czas oznaczony, d∏u˝szy ni˝ 3 lata, a tak-
˝e na czas nieoznaczony – jest wyjàtkiem od zasady). Zastosowanie wyjàtku od
zasady jest uwarunkowane przede wszystkim przedmiotem zamówienia,
a w przypadku umów, których przedmiotem sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e
– zgodà Prezesa Urz´du udzielonà przed wszcz´ciem post´powania o udzielenie
zamówienia. 
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9. Zamawiajàcy jest obowiàzany do opisania w SIWZ warunków udzia∏u w post´-
powaniu oraz sposobu dokonywania oceny spe∏nienia tych warunków. Warun-
ki, o których mowa, powinny byç przez zamawiajàcego okreÊlane jednoznacz-
nie, przy u˝yciu sformu∏owaƒ, które pozwolà wykonawcy przyst´pujàcemu do
post´powania o udzielenie zamówienia na przekonanie, ˝e mo˝e je spe∏niç. Sà
to warunki podmiotowe i okreÊlajàc je zamawiajàcy ma z jednej strony swobo-
d´ ich precyzowania, z drugiej zaÊ podlega pewnym ograniczeniom. Po pierw-
sze, warunki te nie mogà wykraczaç poza regulacje ustawowe, w szczególnoÊci
regulacje zawarte w Pzp i w aktach wykonawczych do tej ustawy, zw∏aszcza
w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy1. Po
drugie, warunki te powinny byç dostosowane do wielkoÊci, a tak˝e charakteru
(stopnia skomplikowania) zamówienia i sytuacji na rynku, tak˝e w aspekcie
uczciwej konkurencji. Wreszcie, zamawiajàcy powinien mieç na uwadze, ˝e
chodzi tu o warunki, które nie podlegajà zmianom w toku post´powania o udzie-
lenie zamówienia, a w przypadku oprotestowania postanowieƒ SIWZ w tym za-
kresie, zaistnieje koniecznoÊç uniewa˝nienia tego post´powania.

10. W SIWZ powinna zostaç zawarta informacja o sposobie porozumiewania si´ za-
mawiajàcego z wykonawcami oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów
(ust. 1 pkt 10 komentowanego artyku∏u). Dopuszczajàc porozumiewanie si´
drogà elektronicznà i podajàc adres swej poczty elektronicznej lub strony inter-
netowej, zamawiajàcy powinien mieç te˝ na uwadze zarówno zasad´ pisem-
noÊci post´powania (art. 9 ust. 1), jak i regulacje zawarte w przepisach art. 27
i art. 28. Zamawiajàcy obowiàzany jest tak˝e wskazaç osoby uprawnione do po-
rozumiewania si´ z wykonawcami. 

11. Przepis ust. 1 pkt 12 komentowanego artyku∏u stanowi, ̋ e w SIWZ powinny byç
okreÊlone wymagania dotyczàce wadium. Wymagania te ograniczajà si´ w za-
sadzie do: wskazania przez zamawiajàcego wysokoÊci wadium oraz okreÊlenia
sposobu jego wniesienia. Wniesienie wadium mo˝e byç obligatoryjne (w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograni-
czonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem, je˝eli wartoÊç
przedmiotu zamówienia przekracza równowartoÊç w z∏otych kwoty 60 000 euro)
lub na ˝àdanie zamawiajàcego (w pozosta∏ych przypadkach), z tym ˝e w post´-
powaniach prowadzonych w trybie zapytania o cen´ i zamówienia z wolnej r´-
ki obowiàzuje ustawowy zakaz ˝àdania wniesienia wadium. WysokoÊç wadium
wskazuje zamawiajàcy. Nie mo˝e ona przekroczyç wielkoÊci okreÊlonej ustawà
(od 0,5 do 3% wartoÊci zamówienia). Wadium wnosi si´ przed up∏ywem termi-
nu sk∏adania ofert, w jednej lub kilku z pi´ciu form okreÊlonych w art. 45 ust. 6
(zob. komentarz do tego artyku∏u).
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12. W SIWZ nale˝y wskazaç termin zwiàzania ofertà. OkreÊlenie tego terminu jest
uprawnieniem zamawiajàcego. Jest on jednak obowiàzany uwzgl´dniç terminy
okreÊlone w art. 85. Opis sposobu przygotowania ofert ma na celu przekazanie
wykonawcom informacji niezb´dnych do przygotowania ofert poprawnych for-
malnie i odpowiadajàcych optymalnie wymaganiom zamawiajàcego. Poza infor-
macjami o charakterze stricte formalnym, dotyczàcymi samego sposobu spo-
rzàdzenia oferty (wykorzystanie do∏àczonego do SIWZ formularza oferty) oraz
formy dokumentów potwierdzajàcych wiarygodnoÊç wykonawcy, ponumerowa-
nia stron, parafowania naniesionych zmian, czy opakowania oferty (w tym
odr´bnego opakowania informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa),
powinny to byç informacje w przedmiocie koniecznoÊci zachowania pisemnej
formy oferty i za∏àczników, z∏o˝enia jednej oferty, j´zyka, w jakim oferta powin-
na byç sporzàdzona, iloÊci egzemplarzy oferty, a tak˝e mo˝liwoÊci dokonania
zmian w ofercie i jej cofni´cia. Zamawiajàcy okreÊlajàc sposób przygotowania
ofert powinien jednak uwzgl´dniaç konsekwencje przepisów art. 82 ust. 1 oraz
89 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którymi niedochowanie przez wykonawc´ wymogów
„techniczno – redakcyjnych” oferty nie mo˝e stanowiç podstawy jej odrzucenia.
W SIWZ powinny byç podane dok∏adne dane dotyczàce miejsca i terminu sk∏a-
dania i otwarcia ofert. Zamawiajàcy jest zwiàzany w tym wzgl´dzie ustawowy-
mi regulacjami, dotyczy to zw∏aszcza przestrzegania terminu otwarcia ofert.

13. W opisie sposobu obliczenia ceny zamawiajàcy jest obowiàzany okreÊliç swoje
wymagania, najlepiej przez wskazanie kolejnych kroków, jakie powinien wy-
konaç wykonawca, aby ostatecznie otrzymaç cen´ oferty (brutto – zob. art. 2 
pkt 1). Powinien w szczególnoÊci wskazaç sposób kalkulacji ceny. Opis mo˝e
przybraç form´ tzw. formularza cenowego. 

14. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 17 komentowanego artyku∏u powinna
wyra˝aç si´ w podaniu przez zamawiajàcego do wiadomoÊci czy w ogóle, a je-
Êli tak, to jakie rozliczenia zwiàzane z wykonaniem umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego b´dà prowadzone w walutach obcych.

15. Jednym z najbardziej istotnych elementów SIWZ, obok opisu przedmiotu za-
mówienia, jest opis kryteriów oceny ofert, podanie ich znaczenia (wagi) oraz
sposobu oceny ofert (ust. 1 pkt 18). Ich dok∏adne przemyÊlenie i opisanie,
zw∏aszcza gdy zamawiajàcy wprowadza oprócz ceny, stanowiàcej kryterium
obligatoryjne, inne kryteria przedmiotowe, a tak˝e w∏aÊciwe okreÊlenie znacze-
nia (wagi) ka˝dego z nich oraz sposobu oceny ofert – zdecydowanie u∏atwia wy-
bór oferty najkorzystniejszej. Zamawiajàcy nie mo˝e przy tym ograniczyç si´ do
przytoczenia nazw poszczególnych kryteriów przedmiotowych. Ka˝de z nich
powinno byç szczegó∏owo opisane, w razie potrzeby podzielone na mniejsze
elementy (nazywane „podkryteriami”). Wskazane jest te˝, chocia˝ nie zawsze
mo˝liwe, przedstawianie kryteriów w postaci wzorów matematycznych. Okre-
Êlenie iloÊci kryteriów oceny ofert i przypisanie ka˝demu z nich stosownej wa-
gi (znaczenia) zale˝y od uznania zamawiajàcego.
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16. Sposób oceny ofert w oparciu o przyj´te kryteria powinien byç opisany równie
precyzyjnie, jak same kryteria, szczególnie gdy zosta∏y podzielone na mniejsze
elementy (w tym przypadku iloÊç punktów za kryterium jest sumà punktów za
te elementy). Ocena oferty jest tym bardziej obiektywna, im mniej jest kryteriów
niemierzalnych (stwarzajàcych mo˝liwoÊç dowolnoÊci oceny) i im precyzyj-
niejszy jest opis sposobu dokonania oceny ofert. Zamawiajàcy powinien mieç
przy tym na uwadze ustawowy zakaz wprowadzania kryteriów podmiotowych
(art. 91 ust. 3), a tak˝e niemo˝noÊç ich zmiany w toku post´powania. Koniecz-
ne jest rozró˝nienie dwóch instytucji prawnych – warunków udzia∏u w post´po-
waniu i sposobu dokonywania oceny spe∏nienia tych warunków oraz kryteriów
oceny ofert oraz sposobu oceny ofert (w praktyce zamawiajàcy i wykonawcy
nadal jeszcze mylà te instytucje).

17. Informacje o formalnoÊciach, jakie powinny zostaç dope∏nione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy powinny obejmowaç przede wszystkim kwestie
zwiàzane z samym zawarciem umowy, (m.in. wskazanie osób reprezentujàcych
strony umowy, banków, w których strony umowy posiadajà swe rachunki
bankowe, okreÊlenie iloÊci egzemplarzy umowy), jak równie˝ z wykonaniem
umowy (harmonogram wykonania umowy). Zamawiajàcy jest obowiàzany
wskazaç te˝ wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umo-
wy. Powinny one dotyczyç podstawowych spraw zwiàzanych z wykorzysta-
niem tej instytucji prawnej – wysokoÊci zabezpieczenia, mo˝liwoÊci cz´Êciowe-
go wniesienia zabezpieczenia, terminu wniesienia zabezpieczenia, zaliczenia
wadium na poczet zabezpieczenia, formy zabezpieczenia, dopuszczenia zmiany
formy zabezpieczenia w trakcie wykonywania umowy, sposobu przechowywa-
nia zabezpieczenia, sposobu zwrotu zabezpieczenia itp. Instytucj´ zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujà
przepisy art. 147–149. 

18. Kolejnym elementem SIWZ wymagajàcym szczególnej uwagi zamawiajàcego
przy jej opracowywaniu jest sprecyzowanie istotnych postanowieƒ umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub ustalenie ogólnych warunków umowy
albo wzoru (wzorca) umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kc. Istotnymi postano-
wieniami umowy sà te postanowienia (okreÊlane jako elementy przedmiotowo
istotne – essentialia negotii), które okreÊlajà cechy konstytutywne takiej umo-
wy, jej istotnà treÊç. Np. w umowie dostawy b´dà to postanowienia okreÊlajàce
przedmiot dostawy (Êwiadczenie dostawcy) i cen´ (Êwiadczenie zamawiajàce-
go). Nale˝y pami´taç, ̋ e umowy w sprawach zamówieƒ publicznych sà umowa-
mi wzajemnymi. W przypadku tych umów obie strony zobowiàzujà si´ w taki
sposób, ˝e Êwiadczenie jednej z nich jest odpowiednikiem drugiej (487 § 2 Kc).
Sà to umowy odp∏atne i w∏aÊnie ten istotny element (odp∏atnoÊç) decyduje o ta-
kim ich charakterze. Rozwiàzaniem niewàtpliwie optymalnym jest opracowanie
przez zamawiajàcego konkretnego projektu umowy, w pe∏ni uwzgl´dniajàcego
jego uzasadnione potrzeby. Zawarcie takiej w∏aÊnie umowy jest przecie˝ celem
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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19. SIWZ powinna spe∏niaç wszystkie wymagania okreÊlone w ust. 1 w ka˝dym po-
st´powaniu, w którym wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 60 000 euro. W post´powaniach, w których wartoÊç zamó-
wienia kwoty tej nie przekracza SIWZ mo˝e nie zawieraç informacji dotyczà-
cych wymagaƒ odnoÊnie wadium (pkt 12), walut obcych, w jakich mogà byç
prowadzone rozliczenia mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà (pkt 17), formal-
noÊci, jakie powinny zostaç dope∏nione po wyborze oferty w celu zawarcia umo-
wy (pkt 19) oraz wymagaƒ odnoÊnie do zabezpieczenia nale˝ytego wykonania
umowy (pkt 20). Ograniczenie wymagaƒ, o którym mowa, jest konsekwencjà
przyznania zamawiajàcemu w post´powaniu o udzielenie zamówienia, którego
wartoÊç nie przekracza 60 000 euro, uprawnieƒ decyzyjnych w szeregu kwe-
stiach zwiàzanych z tym post´powaniem (np. w kwestii ˝àdania od wykonawcy
wniesienia wadium). 

20. Celem post´powania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego z jednym wykonawcà, z zasady z tym, który
z∏o˝y∏ ofert´ najkorzystniejszà (wyjàtek od zasady okreÊla art. 94 ust. 2). Z istoty
tego post´powania wydaje si´ te˝ wynikaç, ˝e wybrany wykonawca wykona
zamówienie w∏asnymi si∏ami. Korzystanie przez wykonawc´ przy wykonaniu
zamówienia z osób trzecich (przedsi´biorców – podwykonawców) jest odst´p-
stwem od zasady. Odst´pstwo to powinno byç podyktowane szczególnymi wzgl´-
dami, przede wszystkim z uwagi na przedmiot zamówienia (z regu∏y roboty
budowlane), jego znacznà wartoÊç i stosunkowo krótki termin wykonania za-
mówienia. Dla zamawiajàcego nie jest bez znaczenia, czy zamówienie zostanie
wykonane w∏asnymi si∏ami wykonawcy (zasada), czy te˝ z odst´pstwem od tej
zasady, stàd jest on uprawniony do okreÊlenia w SIWZ tej cz´Êci zamówienia,
która nie mo˝e byç powierzona podwykonawcom, ergo – powinna byç wykona-
na w∏asnymi si∏ami wykonawcy (ust. 4). Co do pozosta∏ej cz´Êci zamówienia,
obowiàzkiem zamawiajàcego jest ˝àdanie wskazania przez wykonawc´ w ofercie
tej cz´Êci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyç podwykonawcom.

Art. 37 [Przekazanie SIWZ]

Specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia przekazuje si´ nieodp∏atnie,
z zastrze˝eniem art. 42 ust. 2.

1. Przekazanie SIWZ wykonawcy powinno nastàpiç nieodp∏atnie. Zamawiajàcy
mo˝e ˝àdaç od wykonawcy pokrycia odpowiednio skalkulowanego kosztu dru-
ku przekazywanego egzemplarza specyfikacji oraz kosztu jego przekazania
(je˝eli przekazanie nast´puje pocztà, b´dzie to koszt op∏aty pocztowej). 

2. Przepis art. 42 ust. 2, przewidujàcy przekazanie wykonawcy SIWZ za cen´ rów-
nà kosztom jej druku i przekazania, a wi´c odp∏atnie, jest wyjàtkiem od zasady
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okreÊlonej w komentowanym artykule. Ma on zastosowanie, za czym przemawia
wyk∏adnia systemowa, tylko w przetargu nieograniczonym.

3. Przepis omawianego artyku∏u nie wskazuje na ˝aden konkretny sposób prze-
kazania SIWZ wykonawcy. OkreÊlenia sposobu uzyskania specyfikacji dotyczà
przepisy odnoszàce si´ do poszczególnych trybów udzielenia zamówienia 
(art. 41 pkt 3, art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 4, art. 64 ust. 3, art. 71 ust. 2.). 

Art. 38 [WyjaÊnianie treÊci SIWZ]

1. Wykonawca mo˝e zwróciç si´ do zamawiajàcego o wyjaÊnienie treÊci spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajàcy jest obowiàzany
niezw∏ocznie udzieliç wyjaÊnieƒ, chyba ˝e proÊba o wyjaÊnienie treÊci spe-
cyfikacji wp∏yn´∏a do zamawiajàcego na mniej ni˝ 6 dni przed terminem
sk∏adania ofert.

2. Zamawiajàcy jednoczeÊnie przekazuje treÊç wyjaÊnienia wszystkim wyko-
nawcom, którym dor´czono specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia,
bez ujawniania êród∏a zapytania.

3. Zamawiajàcy mo˝e zwo∏aç zebranie wszystkich wykonawców w celu wyja-
Ênienia wàtpliwoÊci dotyczàcych treÊci specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia; w takim przypadku sporzàdza informacj´ zawierajàcà zg∏oszone
na zebraniu zapytania o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji oraz odpowiedzi na
nie, bez wskazywania êróde∏ zapytaƒ. Informacj´ z zebrania dor´cza si´ nie-
zw∏ocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacj´ istotnych warun-
ków zamówienia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e w ka˝dym
czasie, przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert, zmodyfikowaç treÊç spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonanà w ten sposób modyfi-
kacj´ przekazuje si´ niezw∏ocznie wszystkim wykonawcom, którym przeka-
zano specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia. 

5. Modyfikacja treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mo˝e
dotyczyç kryteriów oceny ofert, z zastrze˝eniem art. 58, a tak˝e warunków
udzia∏u w post´powaniu oraz sposobu oceny ich spe∏niania.

6. Zamawiajàcy przed∏u˝a termin sk∏adania ofert z uwzgl´dnieniem czasu nie-
zb´dnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajàcych z modyfikacji
treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze˝eniem ust. 7.
O przed∏u˝eniu terminu sk∏adania ofert zamawiajàcy niezw∏ocznie zawia-
damia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacj´ istotnych
warunków zamówienia.

7. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi –
130 000 euro, czas niezb´dny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co
najmniej 7 dni.
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1. Przepisy art. 38 regulujà kilka kwestii zwiàzanych z treÊcià SIWZ, a mianowicie
wyjaÊniania treÊci SIWZ, zebrania wykonawców (w celu wyjaÊnienia wàtpli-
woÊci co do treÊci SIWZ), modyfikacji treÊci SIWZ, przed∏u˝enia terminu sk∏a-
dania ofert (w zwiàzku z modyfikacjà treÊci SIWZ).

2. ˚àdanie od zamawiajàcego wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci SIWZ jest uprawnie-
niem wykonawcy. Powinno ono mieç form´ „wniosku” przekazywanego za-
mawiajàcemu na zasadach okreÊlonych w art. 27 ust. 2 lub w art. 28 ust. 2 (w za-
le˝noÊci od wartoÊci przedmiotu zamówienia). W przypadku stosowania art. 27
ust. 2, do rozwa˝enia pozostaje problem rozumienia zwrotu „niezw∏ocznie po-
twierdzona pisemnie”. Wydaje si´ do przyj´cia rozwiàzanie, ˝e co do zasady po-
twierdzenie pisemne powinno byç nadane (wyekspediowane) do zamawiajàcego
nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia roboczego po przekazaniu treÊci wniosku za po-
mocà np. teleksu czy telefaksu (zob. tezy do art. 27 ust. 2). Brak niezw∏ocznego
potwierdzenia pisemnego czyni bezskutecznym wniosek o wyjaÊnienie treÊci
specyfikacji. Zamawiajàcy mo˝e odmówiç proÊbie wykonawcy tylko wtedy, gdy
wp∏yn´∏a do niego na mniej ni˝ 6 dni przed terminem sk∏adania ofert.

3. Udzielenie wykonawcy wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci SIWZ jest obowiàzkiem
zamawiajàcego, chyba, ˝e proÊba o wyjaÊnienie wp∏yn´∏a do niego na mniej ni˝
6 dni przed terminem sk∏adania ofert. WyjaÊnienie powinno stanowiç wyczerpu-
jàcà odpowiedê na zapytanie wykonawcy i byç udzielone niezw∏ocznie (bez
zb´dnej zw∏oki, mo˝liwie najszybciej). TreÊç wyjaÊnieƒ udzielonych wykonaw-
cy zamawiajàcy jest obowiàzany przekazaç wykonawcom, którym przekazano
SIWZ, bez ujawniania êród∏a zapytania. WyjaÊnienie treÊci SIWZ bàdê jego brak
jest czynnoÊcià lub zaniechaniem zamawiajàcego, wobec których wykonawca
mo˝e wnieÊç protest.

4. Zwo∏anie zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaÊnienia wàtpliwoÊci
dotyczàcych treÊci SIWZ jest uprawnieniem, a nie obowiàzkiem zamawiajàce-
go. Z zebrania wykonawców zamawiajàcy sporzàdza pisemnà informacj´ zawie-
rajàcà zg∏oszone na zebraniu zapytania o wyjaÊnienie treÊci SIWZ oraz udzielo-
ne na nie odpowiedzi, bez wskazywania êróde∏ zapytaƒ. Informacj´ z zebrania
zamawiajàcy dor´cza niezw∏ocznie wszystkim wykonawcom, którym przekaza-
no SIWZ , tak˝e tym, którzy byli obecni na zebraniu.

5. Zamawiajàcy mo˝e dokonaç modyfikacji treÊci SIWZ. Mo˝liwoÊç modyfikacji
podlega jednak ograniczeniom co do okolicznoÊci (szczególnie uzasadnione
przypadki), czasu (przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert), zakresu (nie mo-
˝e dotyczyç kryteriów oceny ofert, w tym znaczeƒ kryteriów i sposobu oceny
ofert, a tak˝e warunków udzia∏u w post´powaniu oraz sposobu oceny spe∏nienia
tych warunków). Zakaz modyfikacji treÊci SIWZ w zakresie kryteriów oceny
ofert nie dotyczy sytuacji, gdy w post´powaniu prowadzonym w trybie negocja-
cji z og∏oszeniem zamawiajàcy po przeprowadzeniu negocjacji, a przed zapro-
szeniem do sk∏adania ofert, zmienia w wyniku negocjacji wymagania technicz-
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ne i jakoÊciowe odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia. Zakaz wprowadzania
zmian SIWZ odnoszàcych si´ do kryteriów oceny ofert, w tym znaczeƒ kry-
teriów i sposobu oceny ofert, a tak˝e warunków udzia∏u w post´powaniu oraz
sposobu oceny ich spe∏nienia ma zastosowanie we wszelkich pozosta∏ych sy-
tuacjach, w∏àcznie z rozstrzyganiem protestów. JeÊli w wyniku ostatecznego
rozstrzygni´cia protestu oka˝e si´ i˝ wspomniane warunki lub kryteria by∏y
niezgodne z prawem, zamawiajàcy powinien uniewa˝niç post´powanie. Mody-
fikacj´ SIWZ zamawiajàcy jest obowiàzany przekazaç wszystkim wykonaw-
com, którym przekazano SIWZ.

6. Konsekwencjà modyfikacji treÊci SIWZ przez zamawiajàcego jest jego obowià-
zek przed∏u˝enia terminu sk∏adania ofert, z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajàcych z tej modyfikacji oraz zawia-
domienia o tym przed∏u˝eniu terminu wszystkich wykonawców, którym przeka-
zano SIWZ. W zawiadomieniu zamawiajàcy oznacza czas (iloÊç dni), o który
przed∏u˝a termin sk∏adania ofert. Obowiàzek zamawiajàcego dotyczàcy przed∏u-
˝enia terminu sk∏adania ofert w przypadku modyfikacji SIWZ wynika z ust. 6
(zamawiajàcy „przed∏u˝a”). U˝yte w tym przepisie poj´cie „czasu niezb´dnego”
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajàcych z modyfikacji treÊci SIWZ
wymaga, jak ka˝de poj´cie niedookreÊlone, zastosowania odpowiedniej wy-
k∏adni. W rozwa˝anym przypadku odpowiednià wydaje si´ przede wszystkim
metoda wyk∏adni logicznej. Je˝eli bowiem ustawodawca uzna∏, ̋ e przy robotach
budowlanych o wartoÊci zamówienia przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a przy dostawach i us∏ugach – odpowiednio
130 000 euro, czas niezb´dny na wprowadzenie zmian w ofertach wynosi co
najmniej 7 dni (ust. 7), to w przypadku robót budowlanych, dostaw lub us∏ug
o ni˝szej wartoÊci zamówienia czas niezb´dny do wprowadzenia w ofertach
zmian zwiàzanych z modyfikacjà treÊci SIWZ mo˝e byç odpowiednio krótszy,
w granicach od 2 (rozsàdne minimum) do 7 dni. Rodzaj i wartoÊç przedmiotu za-
mówienia (wymienione w ust. 7) nie powinny jednak stanowiç wy∏àcznych prze-
s∏anek okreÊlenia „czasu niezb´dnego”, mogà bowiem zaistnieç tak˝e inne istot-
ne przes∏anki (okolicznoÊci), które wymagajà rozwa˝enia przez zamawiajàcego
w toku post´powania. Nie mogà byç zatem pomini´te przy ocenie „czasu nie-
zb´dnego”, w szczególnoÊci czy ma to byç czas zbli˝ony do „rozsàdnego mini-
mum”, czy te˝ czas odpowiednio d∏u˝szy. Znaczne przekraczanie okresu 7 dni,
o którym mowa w ust. 7, zwa˝ywszy choçby na zasad´ sprawnoÊci post´powa-
nia, powinno byç wyjàtkiem.
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Rozdzia∏ 3
Tryby udzielania zamówieƒ

Oddzia∏ 1
Przetarg nieograniczony

Art. 39 [Definicja]

Przetarg nieograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowie-
dzi na publiczne og∏oszenie o zamówieniu oferty mogà sk∏adaç wszyscy zainte-
resowani wykonawcy.

1. Przetarg nieograniczony jest podstawowà (por. komentarz do art. 10) otwartà
procedurà udzielania zamówieƒ publicznych. W tym trybie zamawiajàcy pu-
blicznie og∏asza o podj´ciu procedury, przy czym og∏oszenie nie ma zindywidu-
alizowanych adresatów. Innymi s∏owy kierowane jest ono ad incertam personam.
W odpowiedzi na og∏oszenie oferty mogà sk∏adaç wszyscy zainteresowani wy-
konawcy. Z∏o˝enia ofert nie poprzedza jakakolwiek wczeÊniejsza procedura
kwalifikacji podmiotów zainteresowanych zamówieniem. Kràg wykonawców
jest nieograniczony, choç nale˝y pami´taç, ˝e zaw´˝enie tego kr´gu jest mo˝li-
we, a nawet nieodzowne, ze wzgl´du na treÊç art. 22. Og∏oszenie jest publiczne,
gdy zosta∏o oznajmione w sposób gwarantujàcy powszechny dost´p do informa-
cji o podj´ciu procedury zamówieniowej. Sposób upubliczniania og∏oszeƒ regu-
luje art. 11. Istotne znaczenie w tej materii ma równie˝ treÊç art. 40.

2. Przetarg nieograniczony ma odr´bnà regulacj´ prawnà w Pzp i ró˝ni si´ od au-
kcji i przetargu regulowanych w Kodeksie cywilnym. Ten sposób zawarcia umo-
wy uregulowano w art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego. Do przetargu nieograni-
czonego (podobnie ograniczonego) przepisów Kodeksu cywilnego z zasady nie
stosuje si´ (w myÊl regu∏y lex specialis derogat legi generali). W omawianym za-
kresie nie znajdujà zastosowania przepisy art. 701- 703 Kc i przepis art. 705 Kc.
Uprawniony wydaje si´ natomiast poglàd, ˝e stosuje si´ w tej materii art. 704 Kc
(por. komentarz do art. 46 i 139 ust. 1).

Art. 40 [Wszcz´cie post´powania]

1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie przetargu nieograniczonego,
zamieszczajàc og∏oszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dost´pnym
w swojej siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli posiada takà
stron´.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o zamówieniu Pre-
zesowi Urz´du.
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3. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi –
130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o zamówieniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po przekaza-
niu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy
przekazuje og∏oszenie o zamówieniu równie˝ Prezesowi Urz´du.

4. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi –
5 000 000 euro, zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie o zamówieniu równie˝
w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim.

5. Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie o zamówieniu równie˝ w inny
sposób.

6. Og∏oszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane
w miejscu publicznie dost´pnym w siedzibie zamawiajàcego, na stronie in-
ternetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu
ogólnopolskim lub w inny sposób:
1) nie mo˝e zostaç odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed

dniem jego przekazania Prezesowi Urz´du, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich;

2) nie mo˝e zawieraç informacji innych ni˝ przekazane Prezesowi Urz´du,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich;

3) zawiera informacj´ o dniu jego przekazania Prezesowi Urz´du, a w przy-
padku, o którym mowa w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich. 

1. Przepis ust. 1 konkretyzuje obowiàzki zamawiajàcego zwiàzane z podj´ciem
procedury w trybie przetargu nieograniczonego. Post´powanie to zostaje podj´-
te z chwilà zamieszczenia przez zamawiajàcego og∏oszenia o zamówieniu
w miejscu publicznie dost´pnym w jego siedzibie oraz na w∏asnej stronie inter-
netowej, jeÊli posiada takà stron´. Prawodawca operuje poj´ciem „wszcz´cie
post´powania”. Ustalenie zakresu znaczeniowego terminu „wszcz´cie post´po-
wania” ma znacznà donios∏oÊç, bowiem og∏oszenie jest pierwszà czynnoÊcià
w post´powaniu. CzynnoÊç ta mo˝e zostaç oprotestowana w trybie przewidzia-
nym w art. 180. Poj´cie „wszcz´cie post´powania” wyst´puje tak˝e w art. 35, 
art. 138 ust. 2 i art. 220. Za dat´ wszcz´cia post´powania przyjmuje si´ w post´-
powaniach z og∏oszeniem dat´ zamieszczenia og∏oszenia, które pojawi si´ jako
pierwsze. Najcz´Êciej b´dzie to og∏oszenie na tablicy og∏oszeƒ, bo mo˝na je
zamieÊciç po przekazaniu do publikacji w BZP, a nie zamieszczeniu tam og∏o-
szenia. Od „wszcz´cia post´powania” w tym znaczeniu nale˝y odró˝niç akt wo-
li zamawiajàcego, w którym decyduje on o podj´ciu post´powania. „Decyzja
o wszcz´ciu post´powania” ma istotne skutki prawne tylko w przypadku post´-
powaƒ prowadzonych na zasadach szczególnych. W niektórych post´powaniach
wszczyna si´ je poprzez zaproszenie (np. art. 71 ust. 1).

139



2. Przepis ust. 1 dotyczy zamówieƒ, których wartoÊç w z∏otych nie przekracza rów-
nowartoÊci 60 000 euro. W takich przypadkach zamawiajàcy mo˝e poprzestaç na
og∏oszeniu o zamówieniu w miejscu powszechnie dost´pnym w swojej siedzibie.
Nie ma obowiàzku przekazywania og∏oszenia o zamówieniu Prezesowi UZP.
Miejsce to musi byç dost´pne nie tylko dla pracowników zamawiajàcego, ale dla
osób trzecich. W komentowanym przepisie pos∏u˝ono si´ poj´ciem siedziby.
Siedzib´ osoby prawnej ustala si´ na podstawie ustawy lub opartego na niej sta-
tutu. Je˝eli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowià inaczej, siedzibà osoby
prawnej jest miejscowoÊç, w której ma siedzib´ jej organ zarzàdzajàcy (art. 41
Kc). U˝ycie poj´cia „siedziby” wskazuje, ˝e zamawiajàcy mo˝e zamieÊciç og∏o-
szenie o przetargu tak w lokalu, w którym koncentrujà si´ interesy zamawiajà-
cego, jak i poza tym lokalem. Istotne jest to, aby og∏oszenie zamieszczono w lo-
kalach (budynkach) powszechnie dost´pnych, po∏o˝onych w miejscowoÊci,
w której znajduje si´ siedziba zamawiajàcego np. w budynkach administracji sa-
morzàdowej, administracji paƒstwowej etc.

3. Obowiàzek zamieszczenia og∏oszenia w miejscu publicznie dost´pnym w swo-
jej siedzibie i na w∏asnej stronie internetowej (je˝eli zamawiajàcy posiada takà
stron´) realizuje si´ kumulatywnie. Majàc w∏asnà stron´ internetowà zama-
wiajàcy nie mo˝e poniechaç zamieszczenia og∏oszenia w tej formie. Posiadanie
w∏asnej „strony internetowej” przez zamawiajàcego mo˝na zdefiniowaç jako po-
siadanie na w∏asnym lub wynaj´tym serwerze serwisu internetowego w standar-
dzie www. 

4. Gdy wartoÊç zamówienia jest wy˝sza od wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
60 000 euro obligatoryjne og∏oszenie musi byç poprzedzone czynnoÊciami
wskazanymi w art. 40 ust. 2. W takim bowiem przypadku zamawiajàcy ma obo-
wiàzek przekazania og∏oszenia o zamówieniu Prezesowi Urz´du (art. 40 ust. 2).
Przez „przekazanie” nale˝y rozumieç dor´czenie dokonane w sposób, o którym
mowa w art. 27 i art. 28. Gdy natomiast wartoÊç zamówienia na roboty budow-
lane przekracza równowartoÊç 5 000 000 euro, a w przypadku dostaw lub us∏ug
130 000 euro zamawiajàcy ma obowiàzek przekazania og∏oszenia Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi Urz´du (art. 40
ust. 3). Prawodawca wymaga, aby og∏oszenie w pierwszej kolejnoÊci przekazano
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a nast´pnie (nie-
zw∏ocznie) Prezesowi UZP. W art. 40 ust. 3 zastosowano identycznà konstruk-
cj´, jak w art. 13 ust. 2. Równoczesne przekazanie og∏oszeƒ UOPWE i Prezeso-
wi Urz´du nie stanowi takiego naruszenia, które uzasadnia∏oby przyj´cie przez
zamawiajàcego protestu. Tak w art. 13 ust. 2, jak i art. 40 ust. 3 mowa jest o prze-
kazaniu, nie zaÊ dor´czeniu og∏oszenia. Og∏oszeniom poÊwi´cone sà przepisy
Rozdzia∏u 3 Dzia∏u I (por. komentarz do art. 11–13).

5. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przenosi wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi 5 000 000 euro,
zamawiajàcy ma obowiàzek opublikowania og∏oszenia równie˝ w dzienniku lub
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czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim. Og∏oszenie to nie powinno ukazaç si´
przed jego przekazaniem do publikacji w OJ i BZP. Poj´cie dziennika zdefinio-
wano w art. 7 ust. 1 pkt (2) ustawy Prawo prasowe1. Dziennikiem jest ogólnoin-
formacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocà dêwi´ku oraz dêwi´ku
i obrazu, ukazujàcy si´ cz´Êciej ni˝ raz w tygodniu. Definicj´ czasopisma zawie-
ra art. 7 ust. 1 pkt (3) Prawa prasowego. Czasopismem jest druk periodyczny
ukazujàcy si´ nie cz´Êciej ni˝ raz w tygodniu, a nie rzadziej ni˝ raz w roku; prze-
pis ten stosuje si´ odpowiednio do przekazu za pomocà dêwi´ku oraz dêwi´ku
i obrazu innego ni˝ okreÊlony w art. 7 ust. 1 pkt (2) Prawa prasowego. Dzienni-
ki lub czasopisma o zasi´gu ogólnopolskim to druki dystrybuowane na terenie
ca∏ego kraju. Przekaz za pomocà dêwi´ku oraz dêwi´ku i obrazu to taki przekaz,
który jest emitowany na terenie ca∏ego kraju. O wyborze dziennika lub czasopi-
sma decyduje zamawiajàcy. Mo˝e on zamieÊciç og∏oszenie tylko w dzienniku,
tylko w czasopiÊmie, jak i w dzienniku i czasopiÊmie, bowiem w art. 40 ust. 4
u˝yto funktora alternatywy nieroz∏àcznej „lub”. Zamawiajàcy rozstrzyga tak˝e
czy og∏oszenie zamieÊciç w mediach drukowanych, czy w mediach pos∏ugujà-
cych si´ dêwi´kiem lub obrazem. Mo˝na sàdziç, ˝e intencjà prawodawcy by∏a
publikacja og∏oszeƒ za pomocà druku. Intencja ta nie znalaz∏a jednak dosta-
tecznego potwierdzenia w treÊci art. 40 ust. 4. W grupie zamówieƒ sektorowych
po tzw. atestacji zamawiajàcy zwalniany jest z obowiàzku, o którym mowa 
w art. 40 ust. 4 (por. komentarz do art. 134 ust. 7). W post´powaniu prowadzo-
nym na zasadach szczególnych nie stosuje si´ przepisów ustawy dotyczàcych
obowiàzku publikacji og∏oszeƒ (art. 137 ust. 1 pkt 2).

6. Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie równie˝ w inny sposób. Sposób pu-
blikacji, o którym mowa w ust. 5 komentowanego artyku∏u nie mo˝e zast´powaç
publikacji przewidzianych ust. 1–4. Og∏oszenia przewidziane w ust. 5 uzupe∏nia-
jà wy∏àcznie formy upublicznienia informacji o podejmowanym post´powaniu.
Og∏oszenia te nie mogà byç publikowane przed ich publikacjà, nast´pujàcà
w oparciu o treÊç ust. 1–4 w zwiàzku z art. 11–12. Na podstawie ust. 5 zamawia-
jàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie w prasie lokalnej, za pomocà serwisu agen-
cyjnego, sta∏ego przekazu tekstowego itp. 

7. Przepis ust. 6 ustala kolejnoÊç przekazywania, zamieszczania i publikacji og∏o-
szeƒ. Mo˝e to wywo∏ywaç pewne kontrowersje. Otó˝ nie w pe∏ni jasne jest, czy
intencjà prawodawcy by∏o wprowadzenie zakazu publikacji og∏oszeƒ przed ich
obligatoryjnym przekazaniem w przypadkach wskazanych w ust. 2–4, czy te˝
wprowadzanie takiego zakazu przed ich obligatoryjnà publikacjà na podstawie
powo∏anych przepisów. W ust. 6 pkt 1 u˝yto zwrotu „przed dniem przekazania”
co oznacza, ˝e zamawiajàcy mo˝e upubliczniç informacj´ o procedurze zamó-
wieniowej tak˝e w sposób wskazany ust. 1, ust. 4, ust. 5 po przekazaniu og∏osze-
nia odpowiednio Prezesowi Urz´du bàdê UOPWE, nie zaÊ dopiero po publikacji
tych og∏oszeƒ. Og∏oszenia przekazywane ró˝nym adresatom celem ich publika-
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cji w zasadzie powinny mieç identycznà treÊç. Og∏oszenia prasowe oraz upu-
bliczniane w siedzibie zamawiajàcego muszà zawieraç informacj´ o dacie ich
przekazania Prezesowi Urz´du lub UOPWE. Za pomocà tego instrumentu spra-
wowana jest kontrola nad transparentnoÊcià procedur. Rozwiàzanie przewidzia-
ne w ust. 6 pkt 3 s∏u˝y zachowaniu uczciwej konkurencji i równemu traktowaniu
wszystkich wykonawców.

Art. 41 [Og∏oszenie]

Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia;
3) okreÊlenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia, a tak˝e jej cen´, je˝eli jej udost´pnienie jest odp∏atne;
4) opis przedmiotu oraz wielkoÊci lub zakresu zamówienia, z podaniem in-

formacji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych;
5) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spe∏niania tych warunków;
8) informacj´ na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10) miejsce i termin sk∏adania ofert;
11) termin zwiàzania ofertà. 

1. Przepis komentowanego artyku∏u wskazuje obowiàzkowà treÊç og∏oszenia. Jest
to tzw. minimalna treÊç obligatoryjna. Og∏oszenia mogà zawieraç dalsze treÊci,
z tym wszak˝e zastrze˝eniem, ˝e poszerzenie zawartoÊci og∏oszenia nie mo˝e
godziç w zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wyko-
nawców. 

2. Firmy mo˝e u˝ywaç zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (patrz art. 434

i art. 435 Kc). Firmà osoby prawnej jest jej nazwa. Gdy zamawiajàcym jest przed-
si´biorca jego nazwa (firma) oraz siedziba i adres ujawnione sà w rejestrze
przedsi´biorców (por. art. 38 ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym1). In-
formacje zawarte w og∏oszeniu nie mogà odbiegaç od danych ujawnionych w re-
jestrze przedsi´biorców.

3. Komentowany przepis dotyczy przetargu nieograniczonego. Og∏oszenie o zamó-
wieniu powinno wi´c wskazywaç przetarg nieograniczony jako tryb zamówie-
nia. TreÊç og∏oszeƒ stosowanych w przetargu ograniczonym i negocjacjach
z og∏oszeniem okreÊlajà art. 48 i art. 56 ust. 2.
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4. Zamawiajàcy obowiàzany jest wskazaç miejsce, w którym wykonawca mo˝e
uzyskaç SIWZ oraz podaç ewentualnà cen´ udost´pnienia SIWZ (patrz komen-
tarz do art. 36 i art. 37).

5. Przedmiot zamówienia opisuje si´ w og∏oszeniu w sposób zwi´z∏y, z zastosowa-
niem regu∏ zawartych w art. 29–31. Definicj´ oferty cz´Êciowej zawarto w art. 2
pkt 6. Legalne poj´cie „oferty wariantowej” okreÊla art. 2 pkt 7. Obowiàzek
wskazania terminu wykonania zamówienia dotyczy tak˝e SIWZ (patrz komen-
tarz do art. 36). W og∏oszeniu nale˝y wskazaç opis warunków udzia∏u w post´-
powaniu oraz opis kryteriów oceny spe∏niania tych warunków, nazywany czasa-
mi rankingiem oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu. Warunki
udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków wskazuje si´ równie˝ w SIWZ (patrz komentarz do art. 36 ust. 1 
pkt 8 i 9 oraz art. 26). Podobnie rzecz ma w stosunku do wymagaƒ dotyczàcych
wadium (art. 36 ust. 1 pkt 12 i art. 45–46). Opis kryteriów, którymi b´dzie si´
kierowa∏ zamawiajàcy przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kry-
teriów oraz sposobu oceny ofert powinien znaleêç si´ tak˝e w SIWZ (patrz
komentarz do art. 36 ust. 1 pkt 18 oraz do art. 82–95). W SIWZ okreÊla si´ rów-
nie˝ miejsce i termin sk∏adania ofert oraz termin zwiàzania ofertà (patrz komen-
tarz do art. 36 ust. 1 pkt 15 i 13 oraz do art. 38 ust. 6–7 i art. 43). Termin zwià-
zania ofertà reguluje art. 85.

6. Na podstawie art. 11 ust. 6 Prezes Rady Ministrów rozporzàdzeniem z dnia 
15 marca 2004 r. okreÊli∏ wzory og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du
Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Europejskich1.
Rozporzàdzenie to wesz∏o w ˝ycie 2 kwietnia 2004 r. Og∏oszenie o zamówieniu
o wartoÊci powy˝ej 130 000 euro w przypadku dostaw lub us∏ug albo powy˝ej
5 000 000 euro w przypadku robót budowlanych udzielanym w trybie przetargu
nieograniczonego powinno byç sporzàdzone zgodnie z wzorem okreÊlonym
w Za∏àczniku Nr 4, a w przypadku post´powaƒ o wartoÊci ni˝szej, lecz przekra-
czajàcej 60 000 euro zgodnie z wzorem okreÊlonym w Za∏àczniku Nr 10. Og∏o-
szenie o zamówieniu sektorowym powinno byç zamieszczone z u˝yciem formu-
larza okreÊlonego w Za∏àczniku Nr 6. 

Art. 42 [Przekazanie SIWZ]

1. Zamawiajàcy przekazuje wykonawcy specyfikacj´ istotnych warunków za-
mówienia nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej
przekazanie. 

2. Cena, jakiej wolno ˝àdaç za specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia,
mo˝e pokrywaç jedynie koszty jej druku oraz przekazania. 
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1. Przepis ust. 1 nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek przekazania wykonawcy
SIWZ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni liczonych od dnia otrzymania wnio-
sku o jej przekazanie. Termin ten wià˝e zamawiajàcego. Termin pi´ciodniowy
biegnie nie od daty wystàpienia przez wykonawc´ o przekazanie SIWZ, lecz od
dnia dor´czenia takiego wniosku zamawiajàcemu. Oznacza to, ˝e termin ten bie-
gnie od chwili, gdy wniosek o przekazanie wykonawcy dotar∏ do zamawiajàce-
go w taki sposób, ˝e móg∏ on zapoznaç si´ z jego treÊcià (por. art. 61 Kc). 

2. Zamawiajàcy nale˝ycie wywiàzuje si´ z obowiàzku przekazania wykonawcy
SIWZ, gdy nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku nadaje
przesy∏k´ zawierajàca SIWZ w placówce pocztowej operatora publicznego albo
za poÊrednictwem kuriera. Wymóg dochowania terminu jest te˝ spe∏niony, gdy
SIWZ we wskazanym w ust. 1 terminie zostaje wydana do ràk upowa˝nionego
pracownika wykonawcy. Wniosek o przekazanie SIWZ wymaga formy wskaza-
nej w art. 27 albo art. 28. SIWZ mo˝e byç tak˝e przekazana wykonawcom przez
zamawiajàcego z zachowaniem formy, o której mowa w art. 27 i art. 28.

3. Przepis ust. 2 przewiduje wyjàtek od regu∏y nieodp∏atnego przekazywania SIWZ.
Udost´pnianie odp∏atne nie mo˝e nast´powaç w celu osiàgni´cia przez zamawiajà-
cego zysku. Cena mo˝e pokrywaç wy∏àcznie koszty druku oraz koszty przekazania,
obejmujàce koszty firmy kurierskiej, koszty pocztowe operatora publicznego itp. 

Art. 43 [Termin sk∏adania ofert]

1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowar-
toÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty,
z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni
od dnia przekazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug –
130 000 euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia
przekazania og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç
termin sk∏adania ofert nie krótszy ni˝ 37 dni, je˝eli informacja o tym zamó-
wieniu zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczà-
cym zamówieƒ planowanych w terminie 12 miesi´cy, przekazanym co naj-
mniej na 52 dni przed dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu odpo-
wiednio:
1) Prezesowi Urz´du;
2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
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1. Komentowany przepis okreÊla terminy sk∏adania ofert. Wszystkie terminy zg∏o-
szenia ofert zosta∏y przewidziane jako terminy minimalne. Oznacza to, ˝e zama-
wiajàcy mo˝e zastosowaç termin d∏u˝szy jeÊli np. uzna, ˝e taki w∏aÊnie termin
jest niezb´dny na przygotowanie oferty i jej z∏o˝enie. Zamawiajàcy wskazuje
termin sk∏adania ofert tak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak
i w og∏oszeniu (art. 36 ust. 1 pkt 15 i art. 41 pkt 10).

2. Terminy dotyczà zamówieƒ tak na dostawy, us∏ugi, jak i roboty budowlane. Prze-
widziana w ustawie minimalna d∏ugoÊç terminu sk∏adania ofert jest uzale˝niona
od wartoÊci zamówienia. Gdy wartoÊç zamówienia jest równa lub ni˝sza od rów-
nowartoÊci w z∏otych 60 000 euro minimalny termin do z∏o˝enia ofert wynosi 
15 dni i biegnie od dnia og∏oszenia. Gdy wartoÊç zamówienia jest wy˝sza od rów-
nowartoÊci 60 000 euro termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni.
Termin ten nie biegnie jak w przypadku regulowanym w art. 43 ust. 1 od dnia
og∏oszenia, lecz od dnia przekazania og∏oszenia Prezesowi UZP. Gdy jednak war-
toÊç zamówienia dla robót budowlanych jest wy˝sza od równowartoÊci 5 000 000
euro, a w przypadku dostaw lub us∏ug 130 000 euro termin sk∏adania ofert nie bie-
gnie od dnia przekazania og∏oszenia Prezesowi UZP, ale od dnia przekazania
og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wyjàtkowo
zamawiajàcy mo˝e skróciç termin 52 dni przewidziany w art. 43 ust. 2 i 3 do 
37 dni. Termin sk∏adania ofert nie krótszy ni˝ 37 dni mo˝na wyznaczyç wówczas,
gdy zamawiajàcy w trybie regulowanym w art. 13 og∏osi∏ informacj´ o konkret-
nym zamówieniu we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym zamó-
wieƒ planowanych w terminie 12 miesi´cy, a nast´pnie og∏oszenie informacyjne
przekaza∏, co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania og∏oszenia o zamówie-
niu, odpowiednio Prezesowi Urz´du lub Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich. Warto zwróciç uwag´, ˝e w art. 13 przewidziano dwa progi
w∏aÊciwe dla wst´pnych og∏oszeƒ informacyjnych, a mianowicie 5 000 000 euro
dla robót budowlanych i 750 000 euro dla dostaw i us∏ug. W komentowanym
przepisie dla dostaw i us∏ug mowa o progu 130 000 euro. W praktyce ust. 4 mo-
˝e byç stosowany przez zamawiajàcego w odniesieniu do dostaw i us∏ug o warto-
Êci powy˝ej 130 000 euro, ale tylko takich, które zawierajà si´ w grupie lub kate-
gorii CPV, w których zsumowana wartoÊç zamówieƒ przekracza 750 000 euro.
Tylko o takich zamówieniach publikuje si´ wst´pne og∏oszenia informacyjne. 

3. Terminy okreÊlone w dniach liczy si´ wed∏ug regu∏ okreÊlonych w przepisach
Kodeksu cywilnego. W myÊl art. 111 Kc termin oznaczony w dniach koƒczy si´
z up∏ywem ostatniego dnia. Je˝eli poczàtkiem terminu oznaczonego w dniach
jest pewne zdarzenie, nie uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu terminu dnia, w którym
to zdarzenie nastàpi∏o. Teoretycznie rzecz ujmujàc zamawiajàcy mo˝e wyzna-
czyç termin sk∏adania ofert wskazujàc liczb´ dni. W praktyce termin ten okreÊla
si´ wskazujàc konkretnà dat´, godzin´ i miejsce sk∏adania ofert. Ofert´ z∏o˝onà
po terminie zwraca si´ bez otwierania po up∏ywie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu (patrz komentarz do art. 84 ust. 2). W wyjàtkowych przypad-
kach zamawiajàcy mo˝e wyd∏u˝yç termin sk∏adania ofert. 



Art. 44 [Spe∏nianie warunków]

Wykonawca sk∏ada wraz z ofertà oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia-
∏u w post´powaniu, a je˝eli zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie tych warunków, równie˝ te dokumenty.

1. Zamawiajàcy tak w SIWZ, jak i og∏oszeniu obowiàzany jest zamieÊciç informa-
cj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonawcy w celu
potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu (art. 36 ust. 1 pkt 9 
i art. 41 pkt 7). Obowiàzek z∏o˝enia przez wykonawc´ wraz z ofertà oÊwiadcze-
nia o spe∏nieniu warunków jest zatem niejako rezultatem rozwiàzaƒ przyj´tych 
w art. 36 ust. 1 pkt 9 i art. 41 pkt 7. OÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia-
∏u w post´powaniu ma charakter obligatoryjny. Wykonawcy sk∏adajà to oÊwiad-
czenie niezale˝nie od wartoÊci zamówienia. Obowiàzek z∏o˝enia dokumentów
potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu ma charakter
fakultatywny w tym znaczeniu, ˝e cià˝y on na wykonawcy tylko wówczas, gdy
zamawiajàcy w SIWZ obowiàzek taki przewidzia∏. Przypomnijmy, ˝e na za-
mawiajàcym cià˝y obowiàzek ˝àdania wskazanych dokumentów, gdy wartoÊç
zamówienia przekracza 60 000 euro. Gdy wartoÊç zamówienia kwoty tej nie
przewy˝sza zamawiajàcy mo˝e, ale nie musi ˝àdaç z∏o˝enia odpowiednich do-
kumentów.

2. W braku oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu, o któ-
rym mowa w art. 44 oraz w braku dokumentów, o których mowa w tym przepi-
sie, gdy zamawiajàcy ˝àda∏ ich z∏o˝enia, zamawiajàcy wyklucza wykonawc´,
który nie dope∏ni∏ tych czynnoÊci (art. 24 ust. 2 pkt 3), a ofert´ wykonawcy wy-
kluczonego uznaje si´ za odrzuconà (art. 24 ust. 4).

3. Zakres obowiàzku dokumentacji spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu
wyznacza art. 26. Zosta∏ on uszczegó∏owiony w rozporzàdzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie wa-
runków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich
mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy1 które wesz∏o w ˝ycie 6 maja 2004 r.

4. Ofert´ uznaje si´ za z∏o˝onà we w∏aÊciwym miejscu i o w∏aÊciwym czasie, gdy
wykonawca uczyni∏ to w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ w taki sposób,
˝e zamawiajàcy móg∏ zapoznaç si´ z jej treÊcià (dokonaç otwarcia ofert – art. 86).

Art. 45 [Wadium]

1. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawców wniesienia wadium, je˝eli wartoÊç za-
mówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro.
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2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowar-
toÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wniesie-
nia wadium.

3. Wadium wnosi si´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
4. Zamawiajàcy okreÊla kwot´ wadium w granicach od 0,5% do 3% wartoÊci

zamówienia.
5. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych, okreÊla kwot´

wadium dla ka˝dej z cz´Êci. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
6. Wadium mo˝e byç wnoszone w jednej lub kilku nast´pujàcych formach:

1) pieniàdzu;
2) por´czeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póên. zm.)1.

7. Wadium wnoszone w pieniàdzu wp∏aca si´ przelewem na rachunek banko-
wy wskazany przez zamawiajàcego.

8. Wadium wniesione w pieniàdzu zamawiajàcy przechowuje na rachunku
bankowym. 

1. Przepisy Pzp nie zawierajà definicji legalnej wadium. Wskazujà tylko formy
wnoszenia wadium. Przez wadium nale˝y rozumieç okreÊlonà sum´ pieni´dzy
lub odpowiednie zabezpieczenie zap∏aty tej sumy, od których wniesienia za-
mawiajàcy uzale˝nia dopuszczenie wykonawcy do udzia∏u w post´powaniu
przetargowym (por. art. 704 Kc). Przepis art. 45 przewiduje w przetargu nieogra-
niczonym wadium obligatoryjne oraz wadium fakultatywne. O tym, czy wadium
jest obowiàzkowe, czy te˝ zale˝y od uznania zamawiajàcego decyduje wartoÊç
zamówienia. OkreÊla si´ t´ wartoÊç w oparciu o treÊç art. 32–35. JeÊli wartoÊç za-
mówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç 60 000 euro zama-
wiajàcy ma obowiàzek ˝àdania od wykonawców wniesienia wadium (wadium
obligatoryjne). Je˝eli natomiast wartoÊç zamówienia jest równa lub ni˝sza od
wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci 60 000 euro zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od
wykonawców wniesienia wadium (wadium fakultatywne). W przypadku wa-
dium fakultatywnego staje si´ ono obowiàzkowe dla wykonawców, gdy zama-
wiajàcy zobowiàza∏ ich do jego wniesienia. O obowiàzku wniesienia wadium za-
mawiajàcy informuje w SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 12) oraz w og∏oszeniu, o którym
mowa w art. 41 pkt 8. W tych dokumentach zamawiajàcy okreÊla tak˝e wyso-
koÊç wadium. Charakter wadium (wadium fakultatywne) nie uwalnia zamawia-
jàcego od obowiàzku stosowania przezeƒ przepisów o wysokoÊci wadium, jego
formach i zwrocie. Gdy zamawiajàcy podejmie decyzj´ o stosowaniu wadium

1 Zmieniona treÊç art. 3 pkt 1 Dz. U. 2004, Nr 145, poz. 1537, ustawa z dnia 28 maja 2004 r. O zmia-
nie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci oraz niektórych innych
ustaw.



obowiàzany jest przestrzegaç wszelkich regu∏ dotyczàcych tej instytucji praw-
nej. W zamówieniach sektorowych zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obowiàzku
˝àdania wadium (patrz komentarz do art. 132 ust. 3).

2. Ustawa nie przewiduje mo˝liwoÊci zwolnienia konkretnego wykonawcy od obo-
wiàzku wniesienia wadium, tak przez zamawiajàcego (zasada równego trakto-
wania wykonawców), jak i przez Prezesa Urz´du w drodze indywidualnej decy-
zji administracyjnej. Prezes nie mo˝e tak˝e wyraziç zgody na odstàpienie od
obowiàzku wnoszenia wadium przez wszystkich wykonawców, gdy wadium jest
obligatoryjne. Prawodawca nakazuje okreÊliç wadium kwotowo nie zaÊ procen-
towo, co oznacza, ˝e zamawiajàcy w SIWZ i og∏oszeniu nie mo˝e poprzestaç na
wskazaniu konkretnej dozwolonej procentowej wartoÊci zamówienia, a obowià-
zany jest wskazaç precyzyjnie kwot´ wadium. Zamawiajàcy mo˝e okreÊliç t´
kwot´ w granicach 0,5% do 3% wartoÊci zamówienia. Je˝eli zamawiajàcy prze-
widuje mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych (patrz komentarz do art. 3 pkt 6)
kwot´ wadium ustala si´ dla ka˝dej cz´Êci z osobna w granicach 0,5% do 3%
wartoÊci cz´Êci zamówienia, której oferta ma dotyczyç. Zamawiajàcy mo˝e – jak
si´ wydaje – ustaliç wadium w ró˝nych wysokoÊciach dla poszczególnych cz´-
Êci zamówienia.

3. Wykonawca obowiàzany jest do wniesienia wadium przed up∏ywem terminu
sk∏adania ofert. Jak si´ wydaje zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy, aby
wraz z ofertà przed∏o˝y∏ dowód wniesienia wadium. Nie mo˝e jednak poprzez
zapisy og∏oszenia lub SIWZ ograniczaç terminu wniesienia wadium, skracajàc
go w stosunku do terminu okreÊlonego w ust. 3. Przepis ten nie zezwala na wno-
szenie wadium wraz ze z∏o˝eniem oferty (w chwili sk∏adania oferty). Oznacza to,
˝e czynnoÊci tych nie mo˝na dokonywaç równoczeÊnie. Nie ma jednak prze-
szkód, aby tak okreÊliç wymagania dotyczàce wadium, ˝e wykonawca uprawio-
ny b´dzie do wniesienia wadium nawet w dniu, w którym up∏ywa termin sk∏ada-
nia ofert, ale przed nadejÊciem godziny, do której oferty powinny byç z∏o˝one.

4. Przepisy Pzp zaw´˝ajà, w porównaniu do uzp, katalog form wadium. Wadium
nie mo˝e byç wniesione w jakimkolwiek papierze wartoÊciowym (por. przepisy
art. 9211–92114 Kc). W szczególnoÊci wadium nie mo˝e byç wnoszone w ak-
cjach, obligacjach, wekslach, zastawach na papierach wartoÊciowych emitowa-
nych lub gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa, czekach (nawet potwierdzo-
nych). Przepis ust. 6 przewiduje numerus clausus dozwolonych form wadium.
Wybór konkretnej formy lub form nale˝y jednak do wykonawcy. Mo˝e on wno-
siç wadium w formach kombinowanych np. po cz´Êci w pieniàdzach, po cz´Êci
w innych formach. Zamawiajàcemu nie s∏u˝y uprawnienie do wskazywania do-
zwolonych i aprobowanych przezeƒ form wadium.

5. Wadium mo˝e byç wniesione w pieniàdzu. Prawodawca wy∏àcza przy tym mo˝-
liwoÊç wniesienia wadium w gotówce. Wadium w pieniàdzu wp∏aca si´ na ra-
chunek bankowy wskazany przez zamawiajàcego w SIWZ i og∏oszeniu. Na tym
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rachunku wadium wniesione w pieniàdzu jest przechowywane, co oznacza, ˝e
zamawiajàcy nie mo˝e wydatkowaç Êrodków finansowych stanowiàcych wa-
dium do chwili wskazanej w art. 46. Rachunków bankowych dotyczà przepisy
art. 49–62 ustawy Prawo bankowe1. Umow´ rachunku bankowego regulujà prze-
pisy art. 725–733 Kc.

6. Ustawa nie rozstrzyga jednoznacznie, czy wadium mo˝e byç wnoszone tylko
w walucie polskiej czy równie˝ w walucie obcej. Definicj´ waluty obcej zawar-
to w art. 2 pkt 10 ustawy Prawo dewizowe2. Wydaje si´, ˝e wykonawca mo˝e
wnieÊç wadium tak w z∏otych, jak i walucie obcej. Gdyby intencjà prawodawcy
by∏o zaw´˝enie mo˝liwoÊci wniesienia wadium tylko do pieniàdza polskiego,
treÊç ust. 6 pkt 1 musia∏aby byç co najmniej zbli˝ona do art. 358 Kc, wyra˝a-
jàcej zasad´ walutowoÊci. W myÊl tego przepisu z zastrze˝eniem wyjàtków
w ustawie przewidzianych, zobowiàzania pieni´˝ne na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej mogà byç wyra˝one tylko w pieniàdzu polskim. W ust. 6 pkt 1 nie
dokonano identyfikacji pieniàdza. J´zykowa wyk∏adnia s∏owa „pieniàdz” obej-
muje zaÊ tak walut´ polskà jak i walut´ obcà3. W przypadku wniesienia wadium
w walucie obcej zamawiajàcy nie ma obowiàzku jego „przewalutowania” na pie-
niàdz polski. Waluta obca tak˝e mo˝e bowiem byç przechowywana na rachunku
bankowym.

7. Por´czenia bankowe i gwarancje bankowe sà tzw. czynnoÊciami bankowymi
przewidzianymi w art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 5 ust. 2 pkt 8 Prawa bankowego4.
W myÊl art. 80 powo∏anej ustawy banki mogà na zlecenie udzielaç i potwierdzaç
gwarancje bankowe i por´czenia. Gwarancjà bankowà jest jednostronne zobo-
wiàzanie banku – gwaranta, ˝e po spe∏nieniu przez podmiot uprawniony (bene-
ficjenta gwarancji), okreÊlonych warunków zap∏aty, które mogà byç stwierdzo-
ne okreÊlonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent za∏àczy do
sporzàdzonego we wskazanej formie ˝àdania zap∏aty, bank ten wykona Êwiad-
czenie pieni´˝ne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpoÊrednio albo za poÊred-
nictwem innego banku (art. 81 ust. 1 Prawa bankowego). Udzielenie i potwier-
dzenie gwarancji bankowej wymaga pod rygorem niewa˝noÊci formy pisemnej
(art. 81 ust. 2 Prawa bankowego). Wadium mo˝e byç z∏o˝one wy∏àcznie w for-
mie tzw. gwarancji nieodwo∏alnej. Gwarancja powinna mieç postaç gwarancji
bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze ˝àdanie. 

8. Por´czenie bankowe to zobowiàzanie banku wzgl´dem wierzyciela (w interesu-
jàcym nas przypadku zamawiajàcego) do spe∏nienia Êwiadczenia pieni´˝nego na
wypadek gdyby d∏u˝nik (wykonawca) nie wykona∏ tego Êwiadczenia (por. art. 84
Prawa bankowego i art. 876 Kc).

1 Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 685 z póên. zm.
2 Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z póên. zm.
3 Por. Z. Radwaƒski, Zobowiàzania – cz´Êç ogólna, Warszawa 1995 r., s. 70–73.
4 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z póên. zm., patrz Prawo bankowe pod

red. E. Fojcik-Mastalskiej, Warszawa 2003 r., s. 255 i nast.



9. Za∏àcznik do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej1 w ramach podzia∏u ryzy-
ka wed∏ug dzia∏ów, grup i rodzajów ubezpieczeƒ w dziale II w grupie 15 przewi-
duje gwarancj´ ubezpieczeniowà wyró˝niajàc gwarancj´ bezpoÊrednià i gwaran-
cj´ poÊrednià. Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej nie ma odr´bnej, w∏asnej
regulacji prawnej. Gwarancja ubezpieczeniowa jest w istocie szczególnym
rodzajem gwarancji, w której zak∏ad ubezpieczeƒ gwarantuje wykonanie zobo-
wiàzania pieni´˝nego na wypadek jego niewykonania przez zobowiàzanego.
W stosunkach prawnych powstajàcych z zamówieƒ publicznych przy gwarancji
ubezpieczeniowej wyst´pujà trzy podmioty: wykonawca zobowiàzany do Êwiad-
czenia, zamawiajàcy, czyli podmiot, na którego rzecz ma byç spe∏nione Êwiad-
czenie pieni´˝ne (beneficjent gwarancji) i gwarant – zak∏ad ubezpieczeƒ gwa-
rantujàcy spe∏nienie Êwiadczenia pieni´˝nego przez wykonawc´. Gwarancja
ubezpieczeniowa, podobnie jak gwarancja bankowa jest zawsze zobowiàzaniem
pieni´˝nym. Zak∏ad ubezpieczeƒ z regu∏y odpowiada do okreÊlonej w gwarancji
kwoty zwanej sumà gwarancyjnà, a w jej braku do wysokoÊci szkody zamawia-
jàcego. Zobowiàzanie gwaranta jest abstrakcyjne i samoistne, co oznacza, ˝e
zak∏ad ubezpieczeƒ odpowiada nie za cudzy d∏ug, lecz za d∏ug w∏asny2.

10. TreÊç ust. 6 pkt 5 zmieniono ustawà o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci oraz niektórych innych ustaw3. Por´czeƒ,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsi´biorczoÊci4 udziela si´ przedsi´biorcom, podmiotom dzia∏ajàcym
na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz zatrud-
nienia lub rozwoju zasobów ludzkich. Warto zwróciç uwag´, ˝e wsparcie prze-
znaczone na powi´kszenie wyodr´bnionego ksi´gowo funduszu mo˝e wiàzaç
si´ z udzieleniem por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty kredytów lub po˝yczek. Wa-
dium mo˝e byç natomiast wniesione wy∏àcznie w formie por´czenia, o którym
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 powo∏anej ustawy. Wskazana w tym przepisie
gwarancja nie mo˝e stanowiç wadium. Poj´cie przedsi´biorcy zdefiniowano
w art. 4 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej5.

Art. 46 [Zwrot wadium]

1. Zamawiajàcy zwraca niezw∏ocznie wadium, je˝eli:
1) up∏ynà∏ termin zwiàzania ofertà;
2) zawarto umow´ w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabez-

pieczenie nale˝ytego wykonania tej umowy;
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1 Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 115 z póên. zm.
2 Patrz J. Kukie∏ka, Ubezpieczenie kredytu, Warszawa, 1994 r., s. 24; J. Baehr w J. Baehr, T. Kwie-

ciƒski, Komentarz do ustawy o zamówieniach publicznych, Warszawa 1999 r., s. 186.
3 Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1537.
4 Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1138 z póên. zm.
5 Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807.
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3) zamawiajàcy uniewa˝ni∏ post´powanie o udzielenie zamówienia, a prote-
sty zosta∏y ostatecznie rozstrzygni´te lub up∏ynà∏ termin do ich wnoszenia.

2. Zamawiajàcy zwraca niezw∏ocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofa∏ ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert;
2) który zosta∏ wykluczony z post´powania;
3) którego oferta zosta∏a odrzucona.

3. Z∏o˝enie przez wykonawc´, którego oferta zosta∏a odrzucona lub wykluczo-
nego z post´powania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrze-
czeniem si´ przez wykonawc´ prawa do wniesienia protestu.

4. Je˝eli wadium wniesiono w pieniàdzu, zamawiajàcy zwraca je wraz z odset-
kami wynikajàcymi z umowy rachunku bankowego, na którym by∏o ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieni´dzy na rachunek bankowy wska-
zany przez wykonawc´.

5. Zamawiajàcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je˝eli wykonawca, któ-
rego oferta zosta∏a wybrana:
1) odmówi∏ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wa-

runkach okreÊlonych w ofercie;
2) nie wniós∏ wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta∏o si´ niemo˝liwe

z przyczyn le˝àcych po stronie wykonawcy. 

1. Przepis komentowanego artyku∏u przewiduje dwie grupy przypadków, w któ-
rych nast´puje zwrot wadium. W pierwszej grupie zamawiajàcy zwraca wadium
dzia∏ajàc ex officio, a wi´c bez wniosku wykonawcy. W drugiej grupie przypad-
ków zamawiajàcy zwraca wadium na wniosek wykonawcy. W obu grupach
zwrot wadium powinien nastàpiç niezw∏ocznie, co oznacza, ˝e zamawiajàcy ma
prawny obowiàzek zwrotu wadium bez uzasadnionej zw∏oki, a wi´c nie póêniej
ni˝ w nast´pnym dniu roboczym po powzi´ciu wiadomoÊci o wystàpieniu przy-
czyny uzasadniajàcej jego zwrot.

2. Z w∏asnej inicjatywy zamawiajàcy ma obowiàzek zwrotu wadium gdy up∏ynà∏
termin zwiàzania ofertà. Termin zwiàzania ofertà okreÊla SIWZ, przy czym prze-
pis art. 85 okreÊla maksymalne terminy zwiàzania. W szczególnym przypadku
zawieszenia biegu terminu zwiàzania ofertà wykonawcy majà obowiàzek prze-
d∏u˝enia wa˝noÊci lub wniesienia nowego wadium na wyd∏u˝ony okres (patrz
komentarz do art. 181). Zamawiajàcy obowiàzany jest równie˝ zwróciç nie-
zw∏ocznie wadium dzia∏ajàc bez wniosku wykonawcy, gdy zawarto umow´
w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale˝ytego wy-
konania tej umowy. W ust. 1 pkt 2 u˝yto funktora koniunkcji. Zamawiajàcy
obowiàzany jest zatem do zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta nie zosta-
∏a zakwalifikowana jako najkorzystniejsza dopiero po zawarciu umowy z wyko-
nawcà, którego oferta uzyska∏a kwalifikacj´ najkorzystniejszej i po wniesieniu
przezeƒ zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy. Powiàzanie w tym przy-
padku zawarcia umowy z wniesieniem zabezpieczenia nale˝ytego wykonania tej



umowy mo˝e wywo∏ywaç pewne wàtpliwoÊci. Uchylanie si´ przez wykonawc´,
którego ofert´ wybrano jako najkorzystniejszà od obowiàzku wniesienia zabez-
pieczenia nale˝ytego wykonania umowy nie powinno uszczuplaç uprawnieƒ do
zwrotu wadium wszystkich pozosta∏ych wykonawców uczestniczàcych w prze-
targu nieograniczonym, zw∏aszcza tych, których oferty – ze wzgl´dów niejako
merytorycznych nie mogà byç uznane za kolejnà ofert´ najkorzystniejszà.

3. Problem zwrotu wadium nale˝y rozpatrywaç ∏àcznie z postanowieniami art. 94
ust. 2, który dotyczy zawarcia umowy. W przepisie tym unormowano kwesti´
wyboru oferty kolejnej, jeÊli wykonawca, który z∏o˝y∏ ofert´ najkorzystniejszà
uchyla si´ od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia wykonania umo-
wy. Zwrot wadium wszystkim wykonawcom mo˝e w Êwietle tych przepisów
nastàpiç dopiero po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia przez wybra-
nego wykonawc´, gdy˝ w innym przypadku przy si´ganiu po oferty kolejne
by∏oby to utrudnione lub wr´cz niemo˝liwe, jako ˝e by∏yby to oferty które nie sà
zabezpieczone wadium. 

4. Zamawiajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznego zwrotu wadium bez wniosku zain-
teresowanego, gdy uniewa˝ni∏ post´powanie o udzielenie zamówienia, a pro-
testy zosta∏y ostatecznie rozstrzygni´te lub up∏ynà∏ termin do ich wnoszenia.
Uniewa˝nienie post´powania o zamówienie publiczne nast´puje w siedmiu
przypadkach wskazanych w art. 93 ust. 1. Ostateczne rozstrzygni´cie protestów
nast´puje z kolei po wyczerpaniu Êrodków ochrony prawnej przewidzianych
w przepisach Dzia∏u VI tj. protestu, odwo∏ania i skargi do sàdu. Terminy osta-
tecznego rozstrzygni´cia protestu precyzyjnie okreÊla art. 182. Termin do wnie-
sienia protestu okreÊla z kolei art. 180 ust. 2. 

5. TreÊç ust. 1 pkt 3 wywo∏uje pewnà wàtpliwoÊç. W przypadku uniewa˝nienia po-
st´powania o udzielenie zamówienia i rezygnacji przez konkretnego wykonaw-
c´ z wniesienia protestu, gdy oferta tego wykonawcy nie mog∏a byç uznana za
najkorzystniejszà, zamawiajàcy powinien zwróciç mu wadium nie czekajàc na
ostateczne rozstrzygni´cie protestów innych wykonawców. 

6. Ust. 2 komentowanego przepisu wskazuje przypadek zwrotu wadium na wniosek
wykonawcy. Zamawiajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznego zwrotu wadium na
wniosek, gdy wykonawca wycofa∏ ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
Mo˝liwoÊç wycofania oferty przewidziano w art. 84 ust. 1. Zamawiajàcy nie-
zw∏ocznie zwraca tak˝e wadium na wniosek wykonawcy wykluczonego z post´-
powania. Wykluczenie nast´puje w przypadkach wskazanych w art. 24. Zamawia-
jàcy ma w koƒcu obowiàzek niezw∏ocznego zwrotu wadium temu wykonawcy,
którego oferta zosta∏a odrzucona. Przypadki odrzucenia oferty reguluje art. 89.

7. Wykonawca nie mo˝e ˝àdaç zwrotu wadium w okresie, gdy pozostaje zwiàzany
ofertà. Tylko wówczas, gdy wykonawca odmawia wyra˝enia zgody na wyd∏u˝e-
nie terminu zwiàzania nie traci on wadium (patrz komentarz do art. 85 ust. 2 i 3).
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Wniosek wykonawcy o zwrot wadium zg∏oszony po up∏ywie terminu do sk∏ada-
nia ofert zamawiajàcy mo˝e pozostawiç bez rozpatrzenia. Innymi s∏owy nie ma
on obowiàzku niezw∏ocznego zwrotu wadium. Zwrotu wadium wykonawca mo-
˝e natomiast skutecznie ˝àdaç po odrzuceniu przez zamawiajàcego jego oferty
lub po wykluczeniu wykonawcy z post´powania. Z∏o˝enie wniosku po odrzuce-
niu oferty lub po wykluczeniu z post´powania jest równoznaczne z definitywnà
rezygnacjà wykonawcy z prawa do wniesienia protestu (art. 46 ust. 3). Z∏o˝enie
wniosku o zwrot wadium po oddaleniu protestu, a przed up∏ywem terminu do
wniesienia odwo∏ania jest równoznaczne ze zrzeczeniem si´ prawa do wniesie-
nia odwo∏ania. Podobnie z∏o˝enie takiego wniosku po oddaleniu odwo∏ania,
a przed up∏ywem terminu do wniesienia skargi do sàdu nale˝y uznaç za rezygna-
cj´ z prawa do wniesienia skargi. W takich sytuacjach zamawiajàcy obowiàzany
jest zwróciç niezw∏ocznie wadium wykonawcy.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniàdzu zamawiajàcy obowiàzany jest do
jego zwrotu wraz z odsetkami uzgodnionymi z bankiem dla danej umowy
rachunku bankowego. Zamawiajàcy ma obowiàzek dochowania nale˝ytej sta-
rannoÊci w tym zakresie. Rezygnacja z odsetek bàdê uzgodnienie odsetek
w wysokoÊci odbiegajàcej od warunków rynkowych mo˝e prowadziç do powsta-
nia odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej zamawiajàcego wobec wykonawcy
˝àdajàcego zwrotu wadium. Odsetki mo˝e zamawiajàcy umniejszyç o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni´dzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc´. Chodzi oczywiÊcie o koszty
rachunku bankowego zwiàzane z wp∏atà przez wykonawc´ wadium, nie zaÊ pe∏-
ne koszty prowadzenia rachunku bankowego zamawiajàcego. 

9. W kilku przypadkach zamawiajàcy ma prawo do zatrzymania wadium wraz
z odsetkami bankowymi. Dotyczy to wy∏àcznie sytuacji, w których oferta kon-
kretnego wykonawcy zosta∏a wybrana. Przepis ust. 5 wskazuje trzy takie przy-
padki. Pierwszy to ten, w którym wykonawca odmówi∏ podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÊlonych w z∏o˝onej prze-
zeƒ ofercie. Umowa – jak wiadomo – powinna byç zawarta w terminie nie krót-
szym ni˝ siedem dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà (art. 94 ust. 1). Je˝eli wy-
konawca odmawia zawarcia umowy w terminie krótszym ni˝ siedem dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie traci prawa do zwrotu wadium.
Drugi przypadek to ten, w którym zamawiajàcy zatrzymuje wadium z powodu
nie wniesienia przez wykonawc´ wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wy-
konania umowy. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy uregulowano
w art. 147-151. Ostatni przypadek, w którym zamawiajàcy ma prawo zatrzyma-
nia wadium to sytuacja, w której po wyborze konkretnej oferty zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego sta∏o si´ niemo˝liwe z przyczyn le˝àcych po
stronie wykonawcy. Chodzi w istocie o sytuacj´ tzw. zawinionej niemo˝liwoÊci
pierwotnej (powsta∏ej przed wyborem oferty a ujawnionej ju˝ po wyborze) i za-
winionej przez wykonawc´ niemo˝liwoÊci nast´pczej (powsta∏ej ju˝ po wyborze



oferty). W sprawie niemo˝liwoÊci Êwiadczenia por. art. 475 Kc, art. 493 Kc 
i art. 495 Kc. Niezawiniona przez wykonawc´ niemo˝liwoÊç zawarcia umowy
nie powoduje utraty prawa do zwrotu wadium. Niezawiniona niemo˝liwoÊç za-
warcia umowy po stronie zamawiajàcego nie powoduje utraty prawa do zwrotu
wadium. Je˝eli zamawiajàcy uchyla si´ od zawarcia umowy, wykonawca, które-
go oferta zosta∏a wybrana jako najkorzystniejsza, po przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego, mo˝e ˝àdaç podwójnego wadium albo naprawienia szkody
(art. 704 § 2 Kc in fine).

Oddzia∏ 2
Przetarg ograniczony

Art. 47 [Definicja]

Przetarg ograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym, w odpowiedzi
na publiczne og∏oszenie o zamówieniu, wykonawcy sk∏adajà wnioski o dopusz-
czenie do udzia∏u w przetargu, a oferty mogà sk∏adaç wykonawcy zaproszeni
do sk∏adania ofert. 

1. Przetarg ograniczony regulowany w Pzp ró˝ni si´ od tego samego trybu przewi-
dzianego w ustawie o zamówieniach publicznych. Jest dwuetapowym trybem po-
st´powania, równorz´dnym z przetargiem nieograniczonym. W pierwszej fazie
tej procedury zamawiajàcy og∏asza o zamówieniu. Og∏oszenie adresowane jest ad
incertam personam. W tym samym etapie, po upublicznieniu og∏oszenia (patrz
komentarz do art. 48 ust. 1) przez zamawiajàcego, wykonawcy sk∏adajà wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu i zamawiajàcy zaprasza wybranych przez
siebie wykonawców do sk∏adania ofert. W drugim etapie wykonawcy sk∏adajà
oferty, a po ich z∏o˝eniu zamawiajàcy dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. W przetargu ograniczonym zamawiajàcy nie prowadzi z wykonawcami jakich-
kolwiek negocjacji. Tym przede wszystkim przetarg ograniczony ró˝ni si´ od ne-
gocjacji z og∏oszeniem (art. 54). Do sk∏adania ofert zapraszani sà wy∏àcznie wy-
konawcy spe∏niajàcy warunki udzia∏u w post´powaniu i tylko tym wykonawcom
przekazuje si´ SIWZ. W przetargu ograniczonym zamawiajàcy nie rozpatruje
(nie ocenia) ofert podmiotów, które nie zosta∏y zaproszone do ich z∏o˝enia1.

Art. 48 [Og∏oszenie]

1. Do wszcz´cia post´powania w trybie przetargu ograniczonego przepisy 
art. 40 stosuje si´ odpowiednio.
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2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci

sk∏adania ofert cz´Êciowych;
4) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia

oraz opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wy-

konawcy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´po-
waniu;

8) liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert;
9) informacj´ na temat wadium;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-

powaniu. 

1. Przepis ust. 1 nakazuje do wszcz´cia post´powania w trybie przetargu ograniczo-
nego stosowaç odpowiednio art. 40. Oznacza to, ˝e og∏oszenie o zamówieniu
wymaga upublicznienia w formach przewidzianych w tych przepisach, a o kon-
kretnej formie i kolejnoÊci publikacji og∏oszenia decyduje wartoÊç zamówienia.
Wszcz´ciem og∏oszenia jest, jak wyjaÊniono wczeÊniej, zamieszczenie pierw-
szego og∏oszenia w przewidziany prawem sposób (por. komentarz do art. 40).

2. Ust. 2 wskazuje minimalnà treÊç og∏oszenia o przetargu ograniczonym. Obliga-
toryjne elementy og∏oszenia w du˝ej mierze nie odbiegajà od obowiàzkowej tre-
Êci og∏oszenia o przetargu nieograniczonym (patrz art. 41). Jest oczywiste, ˝e
jako tryb zamówienia w og∏oszeniu nale˝y wskazaç przetarg ograniczony. Nie
ma obowiàzku okreÊlenia sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Og∏oszenie nie wymaga tak˝e wskazania miejsca i terminu sk∏ada-
nia ofert oraz terminu zwiàzania ofert (por. art. 41 pkt 3, 10 i 11). Jest to o tyle
zrozumia∏e, ˝e doprecyzowanie tych elementów procedury nast´puje w nast´p-
nej fazie przetargu. W og∏oszeniu nale˝y natomiast zamieÊciç nast´pujàce infor-
macje nie wyst´pujàce w og∏oszeniu o przetargu nieograniczonym: informacj´
o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonawcy w celu po-
twierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu, liczb´ wykonawców,
którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert, miejsce i termin sk∏adania wnio-
sków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu.

3. Wymóg umieszczenia w og∏oszeniu wskazanych wy˝ej elementów jest zwiàza-
ny z kolejnymi czynnoÊciami zamawiajàcego w procedurze przetargowej. Z∏o-
˝enie oÊwiadczeƒ, dokumentów jakie majà dostarczyç wykonawcy umo˝liwia
dokonanie ich selekcji celem zaproszenia do sk∏adania ofert (art. 48 ust. 2 pkt 7).
Katalog oÊwiadczeƒ i dokumentów okreÊla art. 26 oraz przepisy wczeÊniej przy-
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wo∏anego rozporzàdzenia Prezesa Radu Ministrów w sprawie dokumentów po-
twierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy1.
W og∏oszeniu o zamówieniu zamawiajàcy obowiàzany jest przedstawiç opis wa-
runków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia. Obowiàzany jest
równie˝ opisaç sposób dokonywania oceny spe∏niania tych warunków. W isto-
cie chodzi tutaj o wskazanie kryteriów, którymi pos∏u˝y si´ zamawiajàcy usta-
lajàc kolejnoÊç wykonawców zapraszanych do sk∏adania ofert. W praktyce
zamówieƒ publicznych stwierdza si´, ̋ e waga poszczególnych warunków umo˝-
liwia sporzàdzenie odpowiedniej listy rankingowej. Lista ta pozwala ustaliç
konkretnych wykonawców, którzy uzyskali najwy˝szà ocen´ spe∏niania tych
warunków. WÊród warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 6 wymienia si´ do-
Êwiadczenie i kwalifikacje profesjonalne poparte w∏aÊciwymi rekomendacjami,
wiarygodnoÊç finansowà, wielkoÊç obrotów, wielkoÊç i kwalifikacje zespo∏u
wykonawcy dedykowanego do danego zamówienia itp. (patrz komentarz do 
art. 51). Kryteria u˝yte do oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu
muszà pozostawaç w odpowiedniej relacji do w∏aÊciwoÊci zamówienia. Nie mogà
one godziç w zasad´ równego traktowania wszystkich wykonawców. Wskazanie
liczby wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert (art. 48 ust. 2
pkt 8) jest zwiàzane z treÊcià art. 51. OkreÊlenie miejsca i terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu wià˝e si´ z kolei z art. 49.

4. Warto zwróciç uwag´, i˝ pomimo u˝ycia w stosunku do og∏oszeƒ o przetargu
nieograniczonym i ograniczonym ró˝nych poj´ç w art. 41 pkt 4 (opis przedmiotu
zamówienia) i art. 48 ust. 2 pkt 3 (okreÊlenie przedmiotu zamówienia) przyjmu-
je si´, ˝e w obu przypadkach chodzi o ogólne okreÊlenie przedmiotu zamówie-
nia, a nie opis szczegó∏owy, w sposób przewidziany w art. 29–31.

5. Wzór og∏oszenia o przetargu ograniczonym zamieszczono w Rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezeso-
wi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich2. 

Art. 49 [Dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu]

1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowar-
toÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy w og∏oszeniu o zamówieniu wyznacza
termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie wymaga-
nych dokumentów, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od
dnia og∏oszenia.
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2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w przetargu ograniczonym nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni od dnia przeka-
zania Prezesowi Urz´du og∏oszenia o zamówieniu.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug –
130 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w prze-
targu ograniczonym nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni od dnia przekazania
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia o za-
mówieniu.

4. Je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e,
w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, wyznaczyç krótszy termin sk∏a-
dania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym, jed-
nak nie krótszy ni˝ 15 dni. W takim przypadku og∏oszenia przekazuje si´
Prezesowi Urz´du faksem lub za pomocà formularza umieszczanego na
stronie internetowej Urz´du, a Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich – faksem lub drogà elektronicznà. 

1. W pierwszym etapie post´powania w trybie przetargu ograniczonego wykonaw-
cy sk∏adajà wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. W tym celu
w og∏oszeniu zamawiajàcy wyznacza, jak wspomniano wczeÊniej, w∏aÊciwe ter-
miny. D∏ugoÊç terminu jest uzale˝niona od wartoÊci zamówienia (por. art. 32–35
i art. 43). Gdy wartoÊç zamówienia jest równa albo ni˝sza od równowartoÊci
60 000 euro termin do z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni. Gdy wartoÊç zamówienia jest wy˝sza od rów-
nowartoÊci 60 000 euro termin do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia-
∏u nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni. W obu przypadkach termin musi uwzgl´d-
niaç czas niezb´dny na przygotowanie i z∏o˝enie wymaganych dokumentów.
W pierwszym przypadku termin 15 dniowy biegnie od daty og∏oszenia, w dru-
gim termin 37 dniowy biegnie od daty przekazania – w sposób uregulowany
w art. 27 i art. 28 – Prezesowi UZP og∏oszenia o zamówieniu. W praktyce zama-
wiajàcy wskazuje konkretne daty, do których nadejÊcia zainteresowani powinni
z∏o˝yç wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu.

2. Przepis ust. 3 dotyczy zamówieƒ, których wartoÊç przekracza w przypadku ro-
bót budowlanych równowartoÊç w z∏otych 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug
– 130 000 euro. Termin do z∏o˝enia wniosków o dopuszczenie do przetargu ogra-
niczonego nie mo˝e byç wówczas krótszy ni˝ 37 dni od dnia przekazania
UOPWE og∏oszenia o zamówieniu.

3. Komentowany przepis nie przewiduje mo˝liwoÊci skrócenia terminu zg∏oszenia
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym w przypadku
publikacji tzw. wst´pnego og∏oszenia informacyjnego o zamówieniach plano-
wanych (por. art. 43 ust. 4). Przewiduje natomiast w przypadkach regulowa-
nych w art. 49 ust. 2 i ust. 3, w razie wystàpienia pilnej potrzeby, mo˝liwoÊç
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skrócenia terminu do zg∏oszenia wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w przetar-
gu. Termin ten nie mo˝e byç jednak krótszy ni˝ 15 dni. W takiej sytuacji zama-
wiajàcy mo˝e przekazaç w formie uproszczonej og∏oszenie – Prezesowi UZP
faksem lub za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej urz´-
du, a UOPWE – faksem lub drogà elektronicznà. We wskazanym przypadku nie
znajduje zastosowania art. 28, bowiem ust. 3 stanowi lex specialis, który uchyla
legi generali.

4. W odniesieniu do „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” nale˝y zwróciç uwa-
g´, ˝e jej wystàpienie, i co za tym idzie mo˝liwoÊç skrócenia terminu do sk∏a-
dania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu, nie musi wiàzaç si´
z przyczynami le˝àcymi po stronie zamawiajàcego (patrz komentarz do art. 62
ust. 1 pkt 4 i art. 67 ust. 1 pkt 3). Stan „pilnej potrzeby” to taka sytuacja, w któ-
rej stosowanie zwyk∏ych terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w przetargu mog∏oby prowadziç do powstania nieodwracalnych, ujem-
nych skutków finansowych dla zamawiajàcego, bàdê sytuacja, w której wzgl´dy
spo∏eczne lub organizacyjne decydujà o koniecznoÊci skrócenia terminu sk∏ada-
nia wniosków.

Art. 50 [Spe∏nianie warunków]

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym wy-
konawca sk∏ada oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu,
a je˝eli zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warun-
ków, równie˝ te dokumenty. 

1. OÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu oraz dokumenty
które potwierdzajà spe∏nianie warunków wykonawcy sk∏adajà wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu, a nie wraz z ofertà (por. art. 44). Jest to
o tyle zrozumia∏e, ˝e spe∏nienie warunków uprawnia zamawiajàcego do zapro-
szenia wykonawcy do z∏o˝enia oferty. Zamawiajàcy, podobnie jak w innych
trybach udzielania zamówieƒ, mo˝e zrezygnowaç z ˝àdania dokumentów, jeÊli
wartoÊç zamówienia nie przekracza 60 000 euro.

2. Zakres obowiàzku dokumentacji okreÊla art. 26 i przepisy rozporzàdzenia Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie wa-
runków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich
mogà ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy1.
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Art. 51 [Zaproszenie do sk∏adania ofert]

1. Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wykonawców, którzy spe∏niajà
warunki udzia∏u w post´powaniu, w liczbie okreÊlonej w og∏oszeniu zapew-
niajàcej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5 i nie wi´kszej ni˝ 20.

2. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powa-
niu, jest wi´ksza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do sk∏a-
dania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwy˝szà ocen´ spe∏niania tych
warunków.

3. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powa-
niu, jest mniejsza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu o zamówieniu, zamawiajàcy
zaprasza do sk∏adania ofert wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te wa-
runki.

4. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przekazuje wyko-
nawcy specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje dzieƒ
i miejsce opublikowania og∏oszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47.
Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 9 nie stosuje si´. 

1. Zaproszenie do sk∏adania ofert otwiera kolejny etap przetargu ograniczonego.
Wymaga ono formy wskazanej w art. 27 albo formy przewidzianej w art. 28.
Ustawodawca nie okreÊla jednak minimalnej treÊci zaproszenia (patrz komentarz
do art. 59 ust. 2). Zaproszenie jest oÊwiadczeniem zamawiajàcego kierowanym
do zindywidualizowanych adresatów. Nie wymaga ono upublicznienia, a zama-
wiajàcy nie ma obowiàzku informowania wykonawców o tym, kogo zaprosi∏ do
sk∏adania ofert. Na ˝àdanie obowiàzany jest jednak informacje te ujawniç. Wy-
konawca niezakwalifikowany do drugiego etapu przetargu ograniczonego ma
prawo do z∏o˝enia protestu i wniesienia dalszych Êrodków ochrony prawnej
przewidzianych w Dziale VI Pzp.

2. W og∏oszeniu o przetargu ograniczonym zamawiajàcy obowiàzany jest wskazaç
liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert (art. 48 ust. 2
pkt 8). Liczba ta nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 i wi´ksza ni˝ 20 oraz zapewniaç
w∏aÊciwà konkurencj´. Liczby wskazanej w og∏oszeniu zamawiajàcy nie mo˝e
zmieniaç w toku post´powania.

3. Po z∏o˝eniu przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do przetargu zama-
wiajàcy dokonuje oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu, ustala
w∏aÊciwà kolejnoÊç wykonawców i kieruje zaproszenia do ustalonej w og∏osze-
niu, a mieszczàcej si´ przedziale wskazanym w ust. 1 liczby wykonawców. Je-
˝eli liczba wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u w post´powaniu jest
wy˝sza od ustalonej w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wy-
konawców, którzy uzyskali najwy˝szà ocen´ spe∏nienia warunków. Zamawiajà-
cy nie mo˝e zaprosiç do sk∏adania ofert wykonawców w liczbie przewy˝szajàcej
liczb´ wskazanà w og∏oszeniu. W odniesieniu do „rankingu” wykonawców patrz
komentarz do art. 48 ust. 2 pkt 6.
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4. JeÊli warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nili wykonawcy w liczbie mniejszej
od przyj´tej w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wszystkich
wykonawców, którzy spe∏nili te warunki. Je˝eli np. liczb´ wykonawców okre-
Êlono na 10, a warunki udzia∏u spe∏nia 8 wykonawców, zamawiajàcy obowiàza-
ny jest zaprosiç wszystkich do sk∏adania ofert. Je˝eli przyj´to liczb´ 5 wykonaw-
ców, a warunki spe∏nia 3, zamawiajàcy obowiàzany jest zaprosiç do sk∏adania
ofert 3 wykonawców. Zamawiajàcy prowadzi post´powanie przetargowe na tym
etapie chocia˝by wp∏ynà∏ tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udzia∏u od wy-
konawcy niepodlegajàcego wykluczeniu. Je˝eli ˝aden wykonawca nie zg∏osi∏
wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, zamawiajàcy uniewa˝nia
to post´powanie. (art. 93 ust. 1 pkt 1). 

5. Zapraszajàc do sk∏adania ofert wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u
w post´powaniu zamawiajàcy przekazuje im specyfikacj´ istotnych warunków
zamówienia. Tylko szczególnà troskà o u∏atwienie wykonawcom identyfikacji
post´powania którego dotyczy zaproszenie mo˝na t∏umaczyç obowiàzek wska-
zania w zaproszeniu dnia i miejsca opublikowania og∏oszenia, o którym mowa
w art. 47. Og∏oszenie to musi byç bowiem znane tym wykonawcom, skoro zg∏o-
sili oni wczeÊniej – niejako w reakcji na publikacj´ og∏oszenia – wnioski o do-
puszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym. W SIWZ nie zamieszcza si´
opisu warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opisu sposobu dokonywania oce-
ny spe∏nienia tych warunków (art. 36 ust. 1 pkt 8), a tak˝e informacji o oÊwiad-
czeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonawcy w celu potwierdze-
nia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu (art. 36 ust. 1 pkt 9). Zawiera
je wy∏àcznie og∏oszenie o przetargu ograniczonym. Nie znajduje równie˝ zasto-
sowania norma zawarta w art. 42 ust. 2. Zamawiajàcy obowiàzany jest przeka-
zaç wykonawcy SIWZ nieodp∏atnie. W przepisach dotyczàcych przetargu ogra-
niczonego nie zawarto ogólnego przepisu blankietowego nakazujàcego stosowaç
do tego trybu – w zakresie nieuregulowanym odmiennie – odpowiednio przepi-
sów o przetargu nieograniczonym (patrz komentarz do art. 53 oraz do art. 37).

Art. 52 [Termin sk∏adania ofert]

1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowar-
toÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty,
z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania za-
proszenia do sk∏adania ofert.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 40 dni
od dnia przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç
termin sk∏adania ofert nie krótszy ni˝ 26 dni, je˝eli informacja o tym zamó-
wieniu zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczà-
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cym zamówieƒ planowanych w terminie 12 miesi´cy, przekazanym co naj-
mniej na 52 dni przed dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu:
1) Prezesowi Urz´du;
2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w przypadku

gdy wartoÊç zamówienia przekracza dla dostaw lub us∏ug wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro, a dla robót budowlanych –
5 000 000 euro.

4. Je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e
w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczyç krótszy termin sk∏ada-
nia ofert, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni. 

1. Terminy sk∏adania ofert zamawiajàcy wyznacza w zaproszeniu kierowanym do
wybranych wykonawców. Musi on byç jednakowy dla wszystkich wykonaw-
ców, zaproszonych do sk∏adania ofert. W praktyce w zaproszeniu zamawiajàcy
wskazuje dat´ (co do dnia i godziny), do której oczekuje na z∏o˝enie ofert.

2. Komentowany przepis wyznacza minimalne terminy sk∏adania ofert, przy czym
ich d∏ugoÊç jest uzale˝niona od wartoÊci zamówienia. Przy wartoÊci zamówienia
do 60 000 euro termin sk∏adania ofert powinien uwzgl´dniaç czas niezb´dny na
przygotowanie i z∏o˝enie ofert, ale nie mo˝e byç krótszy ni˝ 7 dni od dnia prze-
kazania zaproszenia do sk∏adania oferty (patrz art. 111 Kc). Gdy wartoÊç za-
mówienia jest wy˝sza od 60 000 euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 40 dni. Biegnie on od dnia przekazania zaproszenia do sk∏adnia ofert.
W ust. 3 zastosowano konstrukcj´ zbli˝onà do rozwiàzania przyj´tego w art. 43
ust. 4, z tym zastrze˝eniem, ˝e termin do sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 26 dni, a nie 37 dni, jak w przypadku przetargu nieograniczonego. Ustawo-
wà przes∏ankà skrócenia terminu czterdziestodniowego do 26 dni jest zawarcie
informacji o przetargu ograniczonym we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym
dotyczàcym zamówieƒ planowanych w terminie 12 miesi´cy i przekazanie og∏o-
szenia wst´pnego Prezesowi UZP co najmniej na 52 dni przed przekazaniem
og∏oszenia o konkretnym zamówieniu. W przypadku zamówieƒ na dostawy
i us∏ugi, których wartoÊç jest wy˝sza od 130 000 euro i zamówieƒ na roboty bu-
dowlane, których wartoÊç przewy˝sza 5 000 000 euro termin 52 dni biegnie od
przekazania og∏oszenia UOPWE.

3. W wyjàtkowych przypadkach, gdy wyst´puje pilna potrzeba udzielenia zamó-
wienia termin przyj´ty w ust. 2 (40 dni) mo˝e zostaç skrócony. Zamawiajàcy
mo˝e wyznaczyç termin do sk∏adania ofert nie krótszy ni˝ 10 dni. Warto podkre-
Êliç, ̋ e ustawa nie przewiduje mo˝liwoÊci skrócenia terminu przyj´tego w art. 50
ust. 3, a tylko terminu, o którym mowa w ust. 2 tego przepisu (patrz tak˝e ko-
mentarz do art. 43 i art. 49, w szczególnoÊci do ust. 4 tego ostatniego przepisu).

4. Post´powanie prowadzi si´ je˝eli po zaproszeniu do sk∏adania ofert z∏o˝ono co
najmniej jednà ofert´ niepodlegajàcà odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 1). Jedyna
oferta jest wówczas z regu∏y ofertà najkorzystniejszà. Gdy jednak cena tej oferty
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przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy mo˝e przeznaczyç na sfinansowanie za-
mówienia post´powanie uniewa˝nia si´ (patrz komentarz do art. 93 ust. 1 pkt 4).
Przy braku ofert niepodlegajàcych odrzuceniu zamawiajàcy uniewa˝nia post´-
powanie (art. 93 ust. 1 pkt 1).

Art. 53 [Odes∏ania]

Do przetargu ograniczonego stosuje si´ przepisy art. 45 i 46.

Przepis tego artyku∏u zawiera odes∏anie do przepisów dotyczàcych wadium. Stosu-
je si´ je wprost, a nie odpowiednio. Do przetargu ograniczonego nie stosuje si´ po-
zosta∏ych przepisów dotyczàcych przetargu nieograniczonego za wyjàtkiem art. 40,
który powinien byç stosowany odpowiednio. Do przetargu ograniczonego nie sto-
suje si´ wi´c art. 41–44.

Oddzia∏ 3
Negocjacje z og∏oszeniem

Art. 54 [Definicja]

Negocjacje z og∏oszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicz-
nym og∏oszeniu o zamówieniu, zamawiajàcy negocjuje warunki umowy w spra-
wie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a na-
st´pnie zaprasza ich do sk∏adania ofert. 

1. W przepisach ustawy odstàpiono od stosowania przetargu dwustopniowego i ne-
gocjacji z zachowaniem konkurencji. W miejsce tych dwóch trybów ustawodaw-
ca wprowadzi∏ negocjacje z og∏oszeniem oraz negocjacje bez og∏oszenia. Nego-
cjacje z og∏oszeniem sà najbardziej zbli˝one do przetargu dwustopniowego.
Tryb ten nale˝y do grupy negocjacyjnych trybów konkurencyjnych.

2. Negocjacje z og∏oszeniem tworzà trzy stadia. W pierwszym, zamawiajàcy pu-
blicznie og∏asza o zamówieniu, a wykonawcy sk∏adajà wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu. Drugie stadium obejmuje kwalifikacj´ wykonaw-
ców, negocjacje warunków umowy i zaproszenie do sk∏adania ofert. W koƒcu
w trzecim stadium wykonawcy sk∏adajà oferty, a zamawiajàcy dokonuje wybo-
ru oferty najkorzystniejszej. W odniesieniu do wymogów og∏oszenia i form jego
upubliczniania patrz komentarz do art. 56; w odniesieniu do zakresu negocjacji
patrz komentarz do art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 58; w odniesieniu do zaproszenia
patrz komentarz do art. 57 i art. 591.
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Art. 55 [Przes∏anki stosowania]

1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie negocjacji z og∏oszeniem,
je˝eli zachodzi co najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:
1) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograni-

czonego albo przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty
lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia
nie zosta∏y w istotny sposób zmienione;

2) w wyjàtkowych sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia sà roboty bu-
dowlane lub us∏ugi, których charakter lub zwiàzane z nimi ryzyko unie-
mo˝liwia wczeÊniejsze dokonanie ich wyceny;

3) nie mo˝na z góry okreÊliç szczegó∏owych cech zamawianych us∏ug w taki
sposób, aby umo˝liwiç wybór najkorzystniejszej oferty;

4) przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane prowadzone wy∏àcznie
w celach badawczych, doÊwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu za-
pewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju;

5) wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
kwoty 60 000 euro.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi –
5 000 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji z og∏oszeniem wymaga uprzed-
niej zgody Prezesa Urz´du, wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej. 

1. Komentowany przepis wskazuje pi´ç przypadków, w których zamawiajàcy
mo˝e udzieliç zamówienia w trybie negocjacji z og∏oszeniem. Ka˝dy z nich
z osobna daje zamawiajàcemu prawo do podj´cia procedury w tym trybie. War-
to zwróciç uwag´, ˝e katalog przes∏anek stosowania trybu negocjacji z og∏o-
szeniem w istotny sposób odbiega od katalogu przewidzianego dla dawnego
przetargu dwustopniowego.

2. W praktyce szczególne znaczenie nale˝y przypisaç przes∏ance uregulowanej
w ust. 1 pkt 5, bowiem stanowi ona wyjàtek od regu∏y wyra˝onej w art. 10 
ust. 1. Ze wzgl´du na wartoÊç zamówienia (nie wi´cej ni˝ 60 000 euro) zamawia-
jàcy mo˝e tak w odniesieniu do dostaw, us∏ug, jak i robót budowlanych zastoso-
waç omawiany tryb bez potrzeby dochowania jakichkolwiek dalszych prze-
s∏anek. Innymi s∏owy tryb negocjacji z og∏oszeniem przy wartoÊci zamówienia
do 60 000 euro jest trybem równoprawnym z trybami przetargowymi. Podobne
rozwiàzanie przewidziano dla zamówieƒ sektorowych (patrz komentarz do 
art. 127). W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych zamawiajà-
cy mo˝e udzieliç zamówienia m.in. w trybie negocjacji z og∏oszeniem nawet
wówczas, gdy przes∏anki zastosowania tego trybu wskazane w art. 55 nie zosta-
∏y spe∏nione (patrz komentarz do art. 137 ust. 1 pkt 3).

3. W ust. 1 pkt 1 ustawodawca przewidzia∏ mo˝liwoÊç prowadzenia post´powania
w trybie negocjacji z og∏oszeniem, gdy wczeÊniej prowadzone post´powanie
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przetargowe (przetarg nieograniczony albo przetarg ograniczony) nie da∏o po˝à-
danego rezultatu, a wi´c nie z∏o˝ono ˝adnej oferty albo wszystkie oferty odrzu-
cono. Chodzi o przypadek uregulowany w art. 93 ust. 1 pkt 1. Wydaje si´, ̋ e tryb
negocjacji z og∏oszeniem mo˝e byç tak˝e stosowany gdy zamawiajàcy og∏osi∏
przetarg ograniczony, a ˝aden wykonawca nie z∏o˝y∏ wniosku o dopuszczenie do
udzia∏u w przetargu. Przepis ust. 1 pkt 2 nie przewiduje wprost takiego przypad-
ku. Prezentowane wy˝ej stanowisko ma jednak oparcie w argumentacji a fortio-
ri. Skoro w braku ofert mo˝na stosowaç ten tryb, to tym bardziej dozwolony jest
on w braku wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu. Warto zwróciç uwa-
g´, ˝e we wskazanej sytuacji zamawiajàcy wedle w∏asnego wyboru mo˝e pro-
wadziç post´powanie w trybie negocjacji z og∏oszeniem albo negocjacji bez
og∏oszenia. Zakres stosowania ust. 1 pkt 1 jest to˝samy z zakresem stosowania
art. 62 ust. 1 pkt 4. Zakres stosowania ust. 1 pkt 1 odbiega natomiast od zakresu
stosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 (por. komentarz do tego przepisu).

4. Negocjacje z og∏oszeniem mo˝na stosowaç wyjàtkowo, gdy przedmiotem za-
mówienia sà roboty budowlane lub us∏ugi, a ze wzgl´du na ich charakter lub zwià-
zane z nimi ryzyko nie mo˝na wczeÊniej dokonaç wyceny tych robót lub us∏ug.
Tryb ten mo˝na stosowaç na podstawie ust. 1 pkt 1, gdy ze wzgl´du na oryginal-
noÊç przewidywanej technologii, potrzeb´ stosowania unikatowych materia∏ów lub
rozwiàzaƒ technologicznych, szczególne wymogi jakoÊciowe lub prototypowy
charakter robót budowlanych lub podobne okolicznoÊci niemo˝liwe jest wczeÊniej-
sze ustalenie wartoÊci zamówienia. Ustawa pos∏uguje si´ wprawdzie poj´ciem wy-
ceny, ale chodzi w istocie o ustalenie wartoÊci zamówienia w oparciu o art. 32–35.

5. Przepis ust. 1 pkt 2 dotyczy wy∏àcznie robót budowlanych i us∏ug. Nie stosuje si´
wi´c tego przepisu do dostaw, z zastrze˝eniem wynikajàcym z art. 6 (w odnie-
sieniu do tzw. zamówieƒ wielorodzajowych). W przypadku robót budowlanych
zamawiajàcy mo˝e zastosowaç tryb negocjacji z og∏oszeniem gdy ustalenie
wartoÊci zamówienia w braku kosztorysu inwestycyjnego albo w braku tzw. pro-
gramu funkcjonalno – u˝ytkowego, zawierajàcego zestawienie planowanych
kosztów robót budowlanych jest niemo˝liwe, a nie tylko utrudnione. Podobnie
rzecz ma si´ w odniesieniu do us∏ug. Utrudnienia w okreÊleniu po˝àdanych cech
wykonawcy nie uprawniajà do stosowania trybu negocjacji z og∏oszeniem. Ten
tryb zamawiajàcy mo˝e zastosowaç natomiast przy braku mo˝liwoÊci ustalenia
wartoÊci us∏ugi. Dobrym przyk∏adem takich us∏ug mogà byç us∏ugi geologiczne,
wiertnicze, niektóre us∏ugi doradcze itp.

6. Przepis ust. 1 pkt 2 wià˝e przes∏ank´ zastosowania tego trybu z charakterem
robót budowlanych lub us∏ug i zwiàzanymi z tymi robotami lub us∏ugami ryzy-
kami. Poj´cia te sà wieloznaczne i nieostre. Nie bardzo wiadomo, czy w przy-
padku us∏ug „charakter” us∏ugi stanowi to samo, co „szczegó∏owe cechy us∏ugi”
o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3. Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e w przypad-
ku us∏ug wskazanych w art. 5 ust. 1 przes∏anki wyboru trybu negocjacji z og∏o-
szeniem w ogóle nie muszà byç dochowane. 
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7. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy wy∏àcznie us∏ug. Chodzi przy tym o takie us∏ugi, któ-
rych szczegó∏owych cech nie da si´ z góry okreÊliç tak, aby umo˝liwiç wybór naj-
korzystniejszej oferty. Chodzi zatem o takie Êwiadczenia, nie b´dàce robotami
budowlanymi lub dostawami, których nie mo˝na opisaç w sposób jednoznaczny
i wyczerpujàcy. Âwiadczenia te zamawiajàcy mo˝e szczegó∏owo opisaç dopiero
po negocjacjach (patrz komentarz do art. 2 pkt 10, art. 29, art. 30 i art. 58).

8. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi albo roboty bu-
dowlane i us∏ugi, do udzielenia zamówienia mo˝na stosowaç ust. 1 pkt 3, gdy
wartoÊciowy udzia∏ us∏ug jest w danym zamówieniu najwi´kszy (art. 6 ust. 1).
Trybu negocjacji z og∏oszeniem nie mo˝na natomiast stosowaç na podstawie te-
go przepisu do us∏ug polegajàcych na rozmieszczaniu lub instalacji dostarczonej
rzeczy lub innego dobra, je˝eli us∏ugom tym towarzyszà dostawy. Do udzielenia
takiego zamówienia stosuje si´ bowiem przepisy dotyczàce dostaw (art. 6 ust. 2).
Jak wiadomo przepis ust. 1 pkt 3 dostaw nie dotyczy. Przez szczegó∏owe cechy
us∏ugi nie nale˝y rozumieç nazw i kodów okreÊlonych we Wspólnym S∏owniku
Zamówieƒ. Nawet w przypadku, gdy us∏ug´ da si´ przypisaç do konkretnej na-
zwy i kodu przepis ust. 1 pkt 3 mo˝e byç stosowany. Brak mo˝liwoÊci wyboru
najkorzystniejszej oferty ze wzgl´du na szczególne cechy us∏ug, a nie ogólnà nie-
mo˝noÊç klasyfikacji us∏ugi, uprawnia zamawiajàcego do zastosowania trybu ne-
gocjacji z og∏oszeniem (patrz komentarz do art. 2 pkt 5 oraz art. 82 i nast.).

9. Negocjacje z og∏oszeniem mo˝na stosowaç, gdy przedmiotem zamówienia sà
szczególne roboty budowlane prowadzone w celach badawczych, doÊwiadczal-
nych i rozwojowych. Tryb ten mo˝na zastosowaç tak˝e do dostaw niezb´dnych
do wykonania takich robót (art. 6 ust. 3). Us∏ugi w zakresie badaƒ naukowych
i prac rozwojowych z zasady nie podlegajà Pzp. Wskazane wy˝ej cechy robót
budowlanych same przez si´ nie uprawniajà zamawiajàcego do zastosowania
negocjacji z og∏oszeniem. Istotne jest, aby cel badawczy, doÊwiadczalny lub
rozwojowy by∏ jedynym (wy∏àcznym) celem tych robót. W razie prowadzenia
robót budowlanych dla zysku tryb negocjacji z og∏oszeniem nie mo˝e byç zasto-
sowany na podstawie ust. 1 pkt 4. Podobnie rzecz ma si´ w przypadku prowa-
dzenia robót budowlanych w celu sfinansowania kosztów badaƒ lub rozwoju.
Prowadzenie robót w takim przypadku nast´puje w ramach dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, którà definiuje art. 2 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej1.
Dzia∏alnoÊcià gospodarczà jest min. zarobkowa dzia∏alnoÊç budowlana, wyko-
nywana w sposób zorganizowany i ciàg∏y.

10. Definicj´ legalnà badaƒ naukowych obejmujàcych badania podstawowe oraz
badania stosowane zawarto w ustawie o Komitecie Badaƒ Naukowych2. Bada-
nia podstawowe to dzia∏alnoÊç badawczo-eksperymentalna lub teoretyczna, po-
dejmowana w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierun-
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kowana na bezpoÊrednie zastosowanie w praktyce (art. 3 pkt 1 lit. a ustawy
o KBN). Badania stosowane z kolei to dzia∏alnoÊç naukowa podejmowana
w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowana na bezpoÊrednie zastosowanie
w praktyce (art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o KBN). Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e 
w ust. 1 pkt 4 chodzi o prace badawcze obejmujàce tzw. badania stosowane.
Przez prace rozwojowe rozumie si´ z kolei prace wykorzystujàce dotychczaso-
wà wiedz´, uzyskanà w wyniku dzia∏alnoÊci badawczej lub doÊwiadczeƒ prak-
tycznych, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejà-
cych materia∏ów, wyrobów, urzàdzeƒ, us∏ug, procesów lub metod (art. 3 pkt 2
ustawy o KBN). Prace doÊwiadczalne mo˝na uto˝samiaç z dzia∏alnoÊcià inno-
wacyjnà. Rozumie si´ przez nià prace zwiàzane z przygotowaniem i urucho-
mieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materia∏ów, wyrobów,
urzàdzeƒ, us∏ug procesów lub metod przeznaczonych do wprowadzania na ry-
nek albo do innego wykorzystania w praktyce. Zakoƒczenie dzia∏alnoÊci inno-
wacyjnej nast´puje z dniem uruchomienia nowej produkcji, technologii lub
us∏ug, zastosowania nowego rozwiàzania organizacyjnego albo z dniem wpro-
wadzenia na rynek (art. 3 pkt 3 ustawy o KBN). W odniesieniu do dzia∏alnoÊci
badawczo-rozwojowej patrz tak˝e przepisy ustawy o jednostkach badawczo-
-rozwojowych1.

11. Zamówienia na roboty budowlane, których wartoÊç jest wy˝sza od 60 000 euro,
a ni˝sza od 10 000 000 euro mogà byç udzielone wykonawcom w razie wystà-
pienia którejkolwiek przes∏anki wskazanej w ust. 1 pkt 1–4. Je˝eli wartoÊç za-
mówienia przekracza równowartoÊç 10 000 000 euro wymagana jest uprzednia
zgoda Prezesa UZP. W przypadku dostaw lub us∏ug zgoda Prezesa nie jest wy-
magana w przedziale od 60 000 euro do 5 000 000 euro. Gdy wartoÊç dostaw lub
us∏ug przewy˝sza kwot´ 5 000 000 euro tryb negocjacji z og∏oszeniem mo˝e byç
zastosowany po wydaniu przez Prezesa Urz´du uprzedniej zgody w formie de-
cyzji administracyjnej. 

Art. 56 [Og∏oszenie]

1. Do wszcz´cia post´powania w trybie negocjacji z og∏oszeniem przepisy art.
40 stosuje si´ odpowiednio.

2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 54, zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci

sk∏adania ofert cz´Êciowych;
4) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
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6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia
oraz opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;

7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wy-
konawcy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´po-
waniu;

8) liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do negocjacji;
9) informacj´ na temat wadium;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-

powaniu.
3. Do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏osze-

niem przepisy art. 49 i 50 stosuje si´ odpowiednio. 

1. Post´powanie w trybie negocjacji z og∏oszeniem wszczyna si´, jak sama nazwa
wskazuje, przez og∏oszenie kierowane ad incertam personam. Jest ono upublicz-
niane i przekazywane adresatom w sposób uregulowany w art. 40, bowiem
w tym zakresie stosuje si´ powo∏any wy˝ej przepis. W przypadku zamówieƒ,
których wartoÊç przekracza kwoty wskazane w art. 55 ust. 2 og∏oszenie musi byç
poprzedzone zgodà Prezesa Urz´du.

2. Przepis ust. 1 okreÊla minimalnà treÊç og∏oszenia. W du˝ej mierze jest ona po-
dobna do treÊci og∏oszenia stosowanego w przetargu ograniczonym (patrz ko-
mentarz do art. 48 i art. 41). Warto jednak zwróciç uwag´, ˝e zamawiajàcy ma
obowiàzek nie tylko okreÊlenia trybu zamówienia, ale i podstawy prawnej jego
zastosowania, a zatem podania konkretnego przepisu, w oparciu o który podej-
muje procedur´ w trybie negocjacji z og∏oszeniem (art. 55 ust. 1 pkt 1–5, ewen-
tualnie art. 5 ust. 1). Podobnie jak w przetargu ograniczonym zamawiajàcy ma
obowiàzek wskazania liczby wykonawców, których zamierza zaprosiç do ne-
gocjacji (art. 57). W og∏oszeniu nie zamieszcza si´ jakichkolwiek informacji
dotyczàcych sk∏adania ofert, bowiem przekazuje si´ jà wykonawcom po nego-
cjacjach, w zaproszeniu do sk∏adania ofert. Wzór og∏oszenia okreÊla rozporzà-
dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych
Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich1.

3. Do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏osze-
niem stosuje si´ odpowiednio art. 49 i art. 50. Oznacza to, ˝e terminy do sk∏a-
dania wniosków zamawiajàcy wyznacza wed∏ug regu∏ stosowanych w przetargu
ograniczonym dla z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,
a wraz z wnioskiem wykonawca obowiàzany jest z∏o˝yç w∏aÊciwe oÊwiadczenia
i do∏àczyç doƒ odpowiednià dokumentacj´ (patrz komentarz do art. 49 i art. 50).
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Art. 57 [Zaproszenie do negocjacji]

1. Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spe∏niajà warun-
ki udzia∏u w post´powaniu, w liczbie, okreÊlonej w og∏oszeniu, zapewniajà-
cej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty
budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000
euro, a na dostawy lub us∏ugi – 5 000 000 euro, nie mniejszej ni˝ 7.

2. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu,
jest wi´ksza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do negocjacji
wykonawców, którzy otrzymali najwy˝szà ocen´ spe∏niania tych warunków.

3. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powa-
niu, jest mniejsza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do ne-
gocjacji wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te warunki.

4. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiajàcy przekazuje specyfikacj´
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 13 i 15
nie stosuje si´.

5. Wszelkie wymagania, wyjaÊnienia i informacje, a tak˝e dokumenty zwiàza-
ne z negocjacjami sà przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

6. Prowadzone negocjacje majà charakter poufny. ˚adna ze stron nie mo˝e
bez zgody drugiej strony ujawniç informacji technicznych i handlowych
zwiàzanych z negocjacjami. 

1. Przepis ust. 1 nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek zaproszenia do negocjacji
wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u wskazane w og∏oszeniu, w liczbie
w nim okreÊlonej. Zamawiajàcy powinien przyjàç liczb´ nie mniejszà ni˝ 5. Je-
˝eli jednak wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza równowartoÊç
10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi 5 000 000 euro, obowiàzany jest przy-
jàç liczb´ nie mniejszà ni˝ 7. Wydaje si´, ˝e w przypadku wszcz´cia post´powa-
nia na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2, gdy rozmiar robót budowlanych ma byç nie-
znany lub us∏ugi majà mieç wi´kszà wartoÊç, zamawiajàcy powinien z ostro˝no-
Êci ustalaç liczb´ wykonawców nie mniejszà ni˝ 7.

2. Od liczby wykonawców ustalonej w og∏oszeniu nale˝y odró˝niç liczb´ wyko-
nawców zapraszanych do udzia∏u w negocjacjach. Z regu∏y zamawiajàcy powi-
nien zaprosiç do negocjacji wykonawców w liczbie wskazanej w og∏oszeniu,
spe∏niajàcych warunki udzia∏u w post´powaniu wed∏ug kolejnoÊci ocen spe∏nia-
nia tych warunków (art. 57 ust. 2 w zwiàzku z art. 56 ust. 2 pkt 6). Zamawiajàcy
sporzàdza, podobnie jak w przetargu ograniczonym, „ranking” wykonawców
spe∏niajàcych warunki udzia∏u w negocjacjach. Mimo spe∏nienia warunków
udzia∏u w post´powaniu wykonawcy z ni˝szymi ocenami (poni˝ej liczby przyj´-
tej w og∏oszeniu) nie uczestniczà w dalszych etapach procedury. Zamawiajàcy
z wykonawcami tymi nie mo˝e prowadziç negocjacji. Podobnie jak w przypad-
ku przetargu ograniczonego, gdy liczba wykonawców spe∏niajàcych warunki
udzia∏u jest ni˝sza ni˝ ustalona w og∏oszeniu, do dalszego udzia∏u w post´powa-
niu (w interesujàcym nas przypadku negocjacji) zaprasza si´ ich wszystkich.
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3. Ustawodawca nie przewidzia∏ szczególnych wymogów formalnych dla zapro-
szenia do negocjacji. Wymóg formalny dotyczy wy∏àcznie za∏àcznika do zapro-
szenia. Zamawiajàcego zobowiàzano do przekazania wraz z zaproszeniem spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia. W trybie negocjacji z og∏oszeniem
pierwotna wersja specyfikacji nie mo˝e zawieraç informacji o przewidywanych
zamówieniach uzupe∏niajàcych, opisu warunków udzia∏u w post´powaniu oraz
opisu sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków, informacji
o oÊwiadczeniach i dokumentach jakie majà dostarczyç wykonawcy w celu po-
twierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu, terminu zwiàzania
ofertà i w koƒcu miejsca oraz terminu sk∏adania i otwarcia ofert. Zamówienia
uzupe∏niajàce stosowane sà wy∏àcznie w trybie zamówienia z wolnej r´ki. Wa-
runki udzia∏u, opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków, oÊwiad-
czenia i wymaganà dokumentacj´ wskazuje si´ w og∏oszeniu i nast´pnie
w zaproszeniu wykonawców do negocjacji. Informacje te sà zatem w SIWZ
bezprzedmiotowe. Z kolei dane dotyczàce oferty zamieszcza si´ w zaproszeniu
do sk∏adania ofert (art. 59).

4. TreÊç ust. 5 potwierdza zasad´ wyra˝anà w art. 7. Komentowany przepis ma
podobnà treÊç do art. 38 ust. 2, który dotyczy wyjaÊnieƒ specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Przepis ust. 5 zwiàzany jest natomiast z przebiegiem ne-
gocjacji. Wymagania, wyjaÊnienia i informacje nie obejmujà informacji tech-
nicznych i handlowych, bowiem te ostatnie sà poufne. W komentowanym prze-
pisie nie przewidziano zakazu ujawniania êród∏a zapytania, o którym mowa
w art. 38 ust. 2, prima vista mo˝na wi´c sàdziç, ˝e êród∏o zapytania (konkretny
wykonawca zapraszany do negocjacji) mo˝e byç ujawnione. Wydaje si´ jednak,
˝e zakaz ujawniania êród∏a zapytania da si´ wywieÊç z treÊci art. 57 ust. 6. Na
rzecz tej tezy przemawia tak˝e art. 38 ust. 2 (argumentum a simili). Zamawiajà-
cy nie powinien wi´c informowaç uczestników negocjacji o tym, kto wystàpi∏
z zapytaniem, z proÊbà o wyjaÊnienia bàdê o dodatkowe informacje.

5. Przepis ust. 6 przewiduje wyjàtek od zasady wyra˝onej w art. 8 ust. 1. Mo˝liwoÊç
ograniczenia jawnoÊci przewidziano, jak wiadomo, w ust. 2 tego artyku∏u. Obo-
wiàzek zachowania poufnoÊci nie jest obowiàzkiem bezwzgl´dnym, mo˝e byç
uchylony poprzez zgod´ stron. Innymi s∏owy zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na
ujawnienie informacji technicznych i handlowych zwiàzanych z negocjacjami
przez wykonawc´, a ten mo˝e wyraziç zgod´ na ujawnienie takich informacji
przez zamawiajàcego. Nale˝y zauwa˝yç, ̋ e ust. 6 jest sformu∏owany niefortunnie.
Ze wzgl´du na potrzeb´ przestrzegania zasady zachowania uczciwej konkurencji
obowiàzek dochowania poufnoÊci negocjacji powinien mieç charakter bezwzgl´d-
ny, a zatem ˝adna ze stron nie powinna mieç uprawnienia do zwolnienia drugiej
z obowiàzku dochowania poufnoÊci. Natomiast warto zwróciç uwag´, ˝e obowià-
zek zachowania poufnoÊci negocjacji nie jest ograniczony terminem. Oznacza to,
˝e zakaz ujawnienia informacji technicznych i handlowych jest bezterminowy
i rozciàga si´ na czas po zawarciu umowy. Przebiegu negocjacji nie protoko∏uje
si´ (por. art. 96 oraz rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protoko-
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∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego1. Powo∏ane wy˝ej przepi-
sy nakazujà ujawnienie ofert, a nie przebiegu negocjacji. Naruszenie art. 57 ust. 6
mo˝e prowadziç do powstania odpowiedzialnoÊci deliktowej sprawcy. Skutkiem
naruszenia zakazu ujawniania informacji przez któràkolwiek ze stron powinno byç
równie˝ uniewa˝nienie post´powania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7.

Art. 58 [Mo˝liwoÊç dokonywania zmian]

Zamawiajàcy mo˝e przed zaproszeniem do sk∏adania ofert dokonaç zmiany
b´dàcych przedmiotem negocjacji wymagaƒ technicznych i jakoÊciowych doty-
czàcych przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a tak˝e zmieniç kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie. 

1. Specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia zamawiajàcy obowiàzany jest
opracowaç przed wszcz´ciem post´powania. Ogólne przepisy dotyczàce tej pro-
blematyki zawarte sà w Rozdziale 2 Dzia∏u II (Przygotowanie post´powania)
Nie oznacza to, ˝e po wszcz´ciu procedury specyfikacja nie mo˝e ulec zmianie.

2. Przepis komentowanego artyku∏u nie stanowi lex specialis w odniesieniu do 
art. 38 ust. 4. Zamawiajàcy mo˝e w trybie negocjacji z og∏oszeniem zmieniaç
specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia nie tylko w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach, ale w ka˝dym przypadku. Ustawa okreÊla zakres dozwo-
lonych zmian oraz termin, w którym mogà one byç dokonane. Zmiany dokony-
wane na podstawie art. 58 mogà byç dokonywane wy∏àcznie przed zaproszeniem
do sk∏adania ofert, natomiast zmiany dokonywane na podstawie art. 38 ust. 4
mogà byç dokonywane równie˝ po zaproszeniu do sk∏adania ofert, ale przed
up∏ywem terminu do sk∏adania ofert. Dokonanie zmian na podstawie art. 58 nie
wy∏àcza mo˝liwoÊci dokonania zmian na podstawie art. 38 ust. 4. W takim przy-
padku zamawiajàcy wraz z zaproszeniem przekazuje wykonawcom zmienionà
SIWZ, w oparciu o art. 57 ust. 4, a nast´pnie po raz kolejny zmienionà SIWZ
przekazuje wykonawcom, w oparciu o art. 38 ust. 4 pkt 1. W kolejnej modyfika-
cji SIWZ obowiàzujà rygory wynikajàce z art. 38 ust. 5.

3. W omawianym przepisie okreÊlony zosta∏ zakres dozwolonych zmian. Po nego-
cjacjach zamawiajàcy mo˝e zmieniç wymagania techniczne i jakoÊciowe doty-
czàce przedmiotu zamówienia oraz warunki umowy okreÊlone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zakres zmian dozwolonych na podstawie 
art. 38 ust. 4 jest znacznie szerszy, bowiem mogà one dotyczyç wszelkich posta-
nowieƒ specyfikacji, z wyjàtkiem kryteriów oceny ofert (art. 38 ust. 5). W trybie
negocjacji z og∏oszeniem wyjàtkowo kryteria oceny ofert i ich znaczenie mogà
byç modyfikowane (art. 58 in fine ).
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Art. 59 [Zaproszenie do sk∏adania ofert]

1. Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wykonawców, z którymi prowa-
dzi∏ negocjacje.

2. W zaproszeniu do sk∏adania ofert zamawiajàcy informuje wykonawców o:
1) dniu i miejscu opublikowania og∏oszenia o zamówieniu, o którym mowa

w art. 54;
2) dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) miejscu i terminie sk∏adania oraz otwarcia ofert;
4) obowiàzku wniesienia wadium;
5) terminie zwiàzania ofertà.

3. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert z uwzgl´dnieniem czasu nie-
zb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty, z tym ˝e termin ten nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert. 

1. Przepis ust. 1 nakazuje zamawiajàcemu zaprosiç do sk∏adania ofert wszystkich
wykonawców, z którymi prowadzi∏ negocjacje. Nie s∏u˝y mu uprawnienie do
dokonywania selekcji wykonawców po podj´ciu z nimi negocjacji. Prawo do
z∏o˝enia oferty s∏u˝y ka˝demu wykonawcy, z którym zamawiajàcy prowadzi∏
negocjacje. Pomini´cie któregokolwiek daje mu mo˝liwoÊç korzystania ze Êrod-
ków ochrony prawnej, o których mowa w art. 179 i nast. Wykonawca mo˝e jed-
nak, po dor´czeniu mu zaproszenia, zrezygnowaç ze z∏o˝enia oferty. Rezygnacja
taka nie wywo∏uje jakichkolwiek ujemnych dla wykonawcy skutków prawnych.
Wydaje si´, ˝e mo˝e on zrezygnowaç z dalszego uczestnictwa w post´powaniu
tak˝e w czasie negocjacji, a wi´c przed wystosowaniem doƒ zaproszenia do sk∏a-
dania ofert. Zamawiajàcy nie ma wówczas obowiàzku skierowania do takiego
wykonawcy zaproszenia. Gdy wykonawca decyduje si´ wnieÊç ofert´, musi to
uczyniç w formie przewidzianej w art. 82 ust. 1. TreÊç oferty musi byç zgodna
z SIWZ (art. 82 ust. 3).

2. Przepis ust. 2 okreÊla kompletnà treÊç zaproszenia do sk∏adania ofert. Zamawia-
jàcy nie powinien w zaproszeniu tym zamieszczaç innych informacji ani˝eli
wskazane w komentowanym przepisie. Wykonawcy otrzymujà od zamawiajà-
cego oryginalnà wersj´ specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 57
ust. 4) oraz informacj´ (w treÊci zaproszenia) o dokonanych w niej zmianach.
Jest oczywiste, ˝e treÊç zaproszenia musi byç jednobrzmiàca dla wszystkich wy-
konawców.

3. Termin sk∏adania ofert oznaczony co do dnia i godziny powinien uwzgl´dniaç
czas niezb´dny na przygotowanie i z∏o˝enie oferty. Nie mo˝e on byç krótszy ni˝
10 dni. Termin ten biegnie nie od dnia dor´czenia zaproszenia, lecz od daty prze-
kazania zaproszenia. Jak si´ wydaje w zamówieniach na roboty budowlane obej-
mujàce tak prace projektowe, jak i wykonanie tych robót zamawiajàcy powinni
wyznaczaç d∏u˝sze terminy do sk∏adania ofert ani˝eli termin minimalny przewi-
dziany w art. 59 ust. 3. 
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Art. 60 [Odes∏ania]

Do negocjacji z og∏oszeniem stosuje si´ przepisy art. 45 i 46.

1. Przepisy o wadium (art. 45 i art. 46) stosuje si´ do negocjacji z og∏oszeniem
wprost, a nie odpowiednio. Oznacza to, ˝e jeÊli wartoÊç zamówienia przekra-
cza w negocjacjach z og∏oszeniem równowartoÊç 60 000 euro zamawiajàcy ma
obowiàzek ˝àdania wniesienia wadium, gdy zaÊ wartoÊç zamówienia nie
przekracza równowartoÊci 60 000 euro rozstrzygniecie o stosowaniu wadium
pozostawiono jego uznaniu. Termin wniesienia wadium zamawiajàcy wskazuje
w zaproszeniu do sk∏adania ofert. Wprawdzie informacj´ o wadium zawiera 
ju˝ og∏oszenie (art. 56 ust. 2 pkt 9), ale nie oznacza to, ˝e zamawiajàcy mo˝e
˝àdaç zap∏aty wadium przed podj´ciem negocjacji. Do wniosku takiego pro-
wadzà dyrektywy wyk∏adni j´zykowej i systemowej, a zw∏aszcza bezpoÊrednie
zastosowanie, a nie odpowiednie w trybie negocjacji z og∏oszeniem art. 45 
ust. 3.

2. W zamówieniach sektorowych w negocjacjach z og∏oszeniem zamawiajàcy nie
ma obowiàzku ˝àdania wadium (por. art. 132 ust. 3 w zwiàzku z art. 127 ust. 1).
W post´powaniach prowadzonych na zasadach szczególnych nie zastosowano
rozwiàzania przewidzianego w art. 132 ust. 3.

Oddzia∏ 4
Negocjacje bez og∏oszenia

Art. 61 [Definicja]

Negocjacje bez og∏oszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zama-
wiajàcy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wy-
branymi przez siebie wykonawcami, a nast´pnie zaprasza ich do sk∏adania
ofert. 

1. Negocjacje bez og∏oszenia sà najbardziej zbli˝one do przewidzianych w uzp
negocjacji z zachowaniem konkurencji. Negocjacje z og∏oszeniem nale˝à do
konkurencyjnych zamkni´tych trybów udzielania zamówieƒ. W trybie tym nie
stosuje si´ publicznego og∏oszenia o post´powaniu. Wyboru wykonawców do-
konuje zamawiajàcy, zapraszajàc ich nast´pnie do negocjacji a po ich przepro-
wadzeniu do sk∏adania ofert.

2. Negocjacje bez og∏oszenia w kilku wa˝nych elementach ró˝nià si´ od negocjacji
z og∏oszeniem. Rzecz nie sprowadza si´ wy∏àcznie do upublicznienia informacji
o post´powaniu, a dotyczy przes∏anek stosowania tego trybu, wymaganej zgody
Prezesa UZP, wadium, specyfikacji istotnych warunków zamówienia etc.
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Art. 62 [Przes∏anki stosowania]

1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie negocjacji bez og∏oszenia,
je˝eli zachodzi co najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:
1) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograni-

czonego albo przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty
lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia
nie zosta∏y w istotny sposób zmienione;

2) zosta∏ przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 99, w którym na-
grodà by∏o zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia co najmniej dwóch
autorów wybranych prac konkursowych;

3) przedmiotem zamówienia sà rzeczy wytwarzane wy∏àcznie w celach ba-
dawczych, doÊwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia
zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju;

4) ze wzgl´du na pilnà potrzeb´ udzielenia zamówienia niewynikajàcà
z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, której wczeÊniej nie mo˝-
na by∏o przewidzieç, nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji
z og∏oszeniem.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urz´du, wyra˝onej w drodze decyzji
administracyjnej.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug –
130 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia na podstawie
ust. 1 pkt 1 wymaga równie˝ uprzedniego przekazania Komisji Europej-
skiej informacji o uniewa˝nieniu post´powania. 

1. Przepis komentowanego artyku∏u przewiduje mo˝liwoÊç podj´cia procedury ne-
gocjacji bez og∏oszenia w czterech przypadkach. Ka˝da ze wskazanych w ust. 1
sytuacji stanowi samodzielnà przes∏ank´ zastosowania tego trybu. Nale˝y pa-
mi´taç, ˝e mo˝e on byç stosowany nawet w braku przes∏anek, o których mowa
w tym ust´pie w odniesieniu do us∏ug wskazanych w art. 5 ust. 1. Szczególne re-
gu∏y stosowania tego trybu przewidziano tak˝e w odniesieniu do zamówieƒ sek-
torowych (art. 127 ust. 2) oraz zamówieƒ prowadzonych na zasadach szczegól-
nych (art. 137 ust. 1 pkt 3). Tryb negocjacji bez og∏oszenia mo˝e otwieraç drog´
do stosowania trybu zamówienia z wolnej r´ki (art. 67 ust. 1 pkt 4).

2. Post´powanie w trybie negocjacji bez og∏oszenia mo˝na prowadziç, gdy w po-
st´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one oferty lub wszystkie oferty zosta∏y
odrzucone. Dodatkowà przes∏ankà zastosowania tej procedury jest wówczas to,
aby pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób zmienione 
(art. 62 ust. 1 pkt 1). Przes∏anka ta jest identyczna z przes∏ankà stosowania
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negocjacji z og∏oszeniem wskazanà w art. 55 ust. 1 pkt 1. W istocie te dwa tryby
konkurujà ze sobà. Zamawiajàcy mo˝e wedle swego wyboru zastosowaç tryb ne-
gocjacji z og∏oszeniem albo tryb negocjacji bez og∏oszenia (patrz komentarz do
art. 55 ust. 1 pkt 1). Swobod´ zamawiajàcego w tym zakresie ogranicza wy∏àcz-
nie wartoÊç zamówienia (art. 62 ust. 2 i 3). Warto zwróciç uwag´, ˝e wskazany
tryb mo˝e byç zastosowany nie tylko wówczas, gdy wszystkie oferty odrzucono
lub nie z∏o˝ono jakiejkolwiek oferty w przetargu ograniczonym, ale i wtedy, gdy
nie z∏o˝ono ˝adnego wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczo-
nym. Tez´ t´ wspiera argumentacja a maiori ad minus. W takiej sytuacji zresztà
zamawiajàcy uniewa˝nia post´powanie zamówieniowe (art. 93 ust. 1 pkt 1). Po-
st´powania w trybie negocjacji bez og∏oszenia nie mo˝na prowadziç gdy poprze-
dza∏o je wy∏àcznie post´powanie w trybie negocjacji z og∏oszeniem.

3. Zamówienia w trybie negocjacji bez og∏oszenia mo˝na udzieliç, gdy poprzedza∏
je konkurs prowadzony na podstawie art. 99 i nast. Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2
nagrodà w konkursie mo˝e byç zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez
og∏oszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych. 

4. Tryb negocjacji bez og∏oszenia mo˝e byç stosowany na dostawy szczególnych
rzeczy. Mogà byç one wytwarzane wy∏àcznie w celach badawczych, doÊwiad-
czalnych lub rozwojowych, nie mogà byç natomiast produkowane w celu uzy-
skania zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju (co do zna-
czenia tych poj´ç patrz komentarz do art. 55 ust. 1 pkt 4). 

5. Zamawiajàcy mo˝e udzielaç zamówienia w trybie negocjacji bez og∏oszenia,
gdy zmusza go do tego pilna, niezawiniona przezeƒ i obiektywnie nieprzewidy-
walna przyczyna. W braku mo˝liwoÊci dochowania terminów wskazanych w art.
43 w odniesieniu do przetargu ograniczonego, w art. 49 i art. 52 w odniesieniu
do przetargu ograniczonego oraz art. 56 ust. 3 i art. 59 ust. 3 w odniesieniu do ne-
gocjacji z og∏oszeniem, zamawiajàcy mo˝e zastosowaç tryb negocjacji bez og∏o-
szenia. Zamawiajàcy nie mo˝e poprzestaç na ustaleniu, ˝e tylko terminu, np. dla
przetargu nieograniczonego nie jest w stanie dochowaç. Musi wyeliminowaç
tak˝e mo˝liwoÊç zachowania terminów przewidzianych dla dwóch pozosta∏ych
trybów. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia mo˝e byç spowodowana wzgl´-
dami gospodarczymi lub spo∏ecznymi.

6. W ka˝dym przypadku, gdy wartoÊç zamówienia przewy˝sza równowartoÊç kwo-
ty 60 000 euro zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Prezesa Urz´du. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody powinien
wystàpiç zamawiajàcy. Prezes udziela zgody w formie decyzji administracyjnej.
Z naciskiem trzeba podkreÊliç, ̋ e zgoda jest wymagana, gdy podstaw´ zamówie-
nia stanowiç ma jakikolwiek przypadek uregulowany w art. 62 ust. 1 pkt 1–4.
Zgoda Prezesa Urz´du nie jest natomiast wymagana w post´powaniu na zasa-
dach szczególnych. Przepis art. 5 uchyla obowiàzek ubiegania si´ o takà zgod´
w przypadku us∏ug wskazanych w tym przepisie.
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7. Gdy post´powanie o zamówienie publiczne ma toczyç si´ na podstawie ust. 1 
pkt 1 wymagane jest w szczególnej sytuacji spe∏nienie nie tylko dodatkowej
przes∏anki w postaci zgody Prezesa Urz´du, ale i kolejnej, tj. uprzedniego prze-
kazania Komisji Europejskiej informacji o uniewa˝nieniu post´powania. Wy-
móg ten musi byç dochowany dla zamówienia na roboty budowlane, których
wartoÊç przewy˝sza równowartoÊç 5 000 000 euro oraz dla zamówienia na do-
stawy lub us∏ugi powy˝ej równowartoÊç 130 000 euro.

Art. 63 [Og∏oszenie]

1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie negocjacji bez og∏oszenia,
przekazujàc wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do nego-
cjacji.

2. Zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci

sk∏adania ofert cz´Êciowych;
3) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spe∏niania tych warunków;
6) okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiajàcym.

3. Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniajàcej
konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót bu-
dowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000
euro, a dla dostaw lub us∏ug – 5 000 000 euro, nie mniejszej ni˝ 7, chyba ˝e
ze wzgl´du na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców
mogàcych je wykonaç jest mniejsza, jednak nie mniejsza ni˝ 2.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiajàcy zaprasza
do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty w prze-
targu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 sto-
suje si´. 

1. Negocjacje bez og∏oszenia wszczyna si´ przekazujàc wybranym przez zamawia-
jàcego wykonawcom zaproszenie do negocjacji. W zaproszeniu zamawiajàcy
musi zawrzeç minimalnà treÊç wskazanà w ust. 2. Mo˝na tak˝e zawrzeç inne
elementy np. okreÊliç wymogi dotyczàce wadium (patrz komentarz do art. 64 
ust. 2). TreÊç zaproszenia obejmujàca elementy wskazane w ust. 2 pkt 1–7 oraz
dotyczàca wadium powinna byç identyczna dla wszystkich wykonawców. Mo-
˝e, a nawet powinna ró˝niç si´ w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 8, a wi´c co
do terminu negocjacji z zamawiajàcym, z tym zastrze˝eniem, ̋ e tzw. termin koƒ-
cowy negocjacji powinien byç jednakowy dla wszystkich wykonawców.
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2. Zamawiajàcy w zaproszeniu do negocjacji obowiàzany jest podaç podstaw´
prawnà zastosowania trybu negocjacji bez og∏oszenia. Je˝eli zamówienia udzie-
la si´ w tym trybie w post´powaniu uproszczonym (art. 5, art. 127, art. 137),
zamawiajàcy obowiàzany jest odpowiednio wskazaç w zaproszeniu powo∏ane
wy˝ej przepisy (patrz komentarz do art. 41, art. 48, art. 56 i art. 59 ust. 2).

3. Ustawodawca w przepisie ust. 3 i 4 okreÊli∏ minimalnà liczb´ wykonawców zapra-
szanych do negocjacji. Obowiàzuje w tej materii regu∏a zapraszania wykonawców
w takiej liczbie, która zapewnia w∏aÊciwà konkurencj´, jednak zamawiajàcy nie
mo˝e zaprosiç mniej ni˝ 5. Gdy wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych jest
wy˝sza od równowartoÊci 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug 5 000 000 euro
ma obowiàzek zaproszenia do negocjacji nie mniej ni˝ 7 wykonawców.

4. W obu wskazanych wy˝ej przypadkach, a wi´c bez wzgl´du na próg wartoÊci za-
mówienia, w szczególnej sytuacji zamawiajàcy mo˝e poniechaç zapraszania co
najmniej 5 albo co najmniej 7 wykonawców. Specjalistyczny charakter za-
mówienia mo˝e prowadziç do obni˝enia liczby minimalnej do 2 wykonawców,
gdy tylko nieliczni wykonawcy sà w stanie wykonaç zamówienie. Poj´cie spe-
cyfiki przedmiotu zamówienia wyst´puje w art. 29 ust. 3 in fine. W przypadku
uregulowanym w tym w∏aÊnie miejscu prowadzenie post´powania w trybie ne-
gocjacji bez og∏oszenia mo˝e okazaç si´ uzasadnione.

5. Minimalna liczba zaproszonych do negocjacji mo˝e byç wy˝sza. Dzieje si´ tak,
gdy negocjacje bez og∏oszenia prowadzi si´ w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 1. W ta-
kim przypadku zamawiajàcy zobowiàzany jest zaprosiç do negocjacji co najmniej
wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty w przetargu nieograniczonym albo
ograniczonym, z tym zastrze˝eniem, ˝e liczba zaproszonych nie mo˝e byç ni˝sza
od odpowiednio 5 albo 7 wykonawców w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia,
a w wyjàtkowej sytuacji, ze wzgl´du na specyficzny charakter zamówienia – 2 wy-
konawców. Przepis ust. 4 nakazuje zaprosiç do negocjacji tych wykonawców,
którzy w przypadku przetargu nieograniczonego z∏o˝yli ofert´, a nie spe∏niali wa-
runków udzia∏u w post´powaniu. Prawnie donios∏y jest bowiem, w myÊl regulacji
zawartej w ust. 4, wy∏àcznie fakt z∏o˝enia oferty. Zarówno w przypadku przetargu
nieograniczonego, jak i przetargu ograniczonego prawnie indyferentne, z punktu
widzenia stosowania ust. 4, jest odrzucenie oferty konkretnego wykonawcy. Na-
wet wówczas, gdy jego ofert´ odrzucono nale˝y zaprosiç go do negocjacji. Do
powy˝szych wniosków prowadzà dyrektywy wyk∏adni j´zykowej i systemowej. 

Art. 64 [Zaproszenie do sk∏adania ofert]

1. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert z uwzgl´dnieniem czasu nie-
zb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty.

2. Zapraszajàc do sk∏adania ofert zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców
wniesienia wadium. Przepisy art. 45 ust. 3–8 i art. 46 stosuje si´.
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3. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przekazuje specy-
fikacj´ istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie
stosuje si´. 

1. Komentowany przepis mniej formalizuje wymogi dotyczàce zaproszenia do
sk∏adania ofert, jednak˝e jego interpretacji nale˝y dokonywaç w zestawieniu
z treÊcià art. 65, w którym zawarto odes∏anie do art. 59 ust. 1 i ust. 2. Ustawo-
dawca nie okreÊla minimalnego terminu, który zamawiajàcy obowiàzany jest
dochowaç wyznaczajàc wykonawcom termin do sk∏adania ofert. Nie ulega wàt-
pliwoÊci, ˝e zamawiajàcy nie mo˝e wyznaczaç ró˝nych terminów dla ró˝nych
wykonawców bioràc pod uwag´ indywidualne mo˝liwoÊci ka˝dego z nich w za-
kresie przygotowania i z∏o˝enia oferty. TreÊç zaproszenia, w tym terminu do
sk∏adania ofert, powinna byç identyczna dla wszystkich wykonawców.

2. Zaproszenie zamawiajàcy obowiàzany jest skierowaç do wszystkich wykonaw-
ców wyra˝ajàcych wol´ z∏o˝enia ofert, z którymi prowadzi∏ on negocjacje. Teza
ta ma potwierdzenie przede wszystkim w treÊci art. 65, który odsy∏a m. in. do 
art. 59 ust. 1. Uzasadnia t´ tez´ tak˝e samo brzmienie art. 61 in fine. U˝ycie
w tym przepisie zaimka „ich” przesàdza o potrzebie przekazania zaproszenia
wszystkim wykonawcom, z którymi zamawiajàcy prowadzi∏ negocjacje.

3. W negocjacjach bez og∏oszenia nie stosuje si´ art. 45 ust. 1 i ust. 2. Oznacza to,
˝e w tym trybie wadium jest fakultatywne, niezale˝nie do wartoÊci zamówienia.
Wy∏àcznie od woli zamawiajàcego zale˝y, czy zechce on zastosowaç wadium.
Termin wniesienia wadium og∏aszany jest w zaproszeniu do sk∏adania ofert, nie
zaÊ w zaproszeniu do negocjacji. WysokoÊç i formy wadium okreÊla art. 45 
ust. 4 – 8, natomiast art. 46 reguluje zagadnienie zwrotu wadium. W tym zakre-
sie zamawiajàcemu nie pozostawiono swobody. Mo˝e on podjàç decyzj´ o sto-
sowaniu albo niestosowaniu wadium. Nie mo˝e natomiast zmieniaç regu∏ doty-
czàcych ustalania wysokoÊci wadium, sposobu jego wnoszenia i zwrotu.

4. Zamawiajàcy kierujàc do wykonawców zaproszenie do sk∏adania ofert prze-
kazuje im specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia. Nie powinna ona za-
wieraç informacji o przewidywanych zamówieniach uzupe∏niajàcych, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. W negocjacjach bez og∏oszenia zastosowano
w tym zakresie identycznà konstrukcj´, jak w negocjacjach z og∏oszeniem (por.
art. 36 ust. 1 pkt 5). Nie jest jasne dlaczego treÊç art. 64 ust. 3 odbiega od treÊci
art. 57 ust. 4. W obu trybach specyfikacj´ dor´cza si´ wykonawcom w tym
samym momencie. 

Art. 65 [Odes∏ania]

Do negocjacji bez og∏oszenia przepisy art. 57 ust. 5 i 6, art. 58 oraz art. 59 
ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
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1. Przepis tego artyku∏u jest blankietowy. W trybie negocjacji bez og∏oszenia od-
powiednio stosuje si´ art. 57 ust. 5 i 6, art. 58 oraz art. 59 ust. 1 i 2. W tym za-
kresie post´powanie prowadzone w trybie negocjacji bez og∏oszenia nie ró˝ni si´
od procedury prowadzonej w trybie negocjacji z og∏oszeniem.

2. Obowiàzuje regu∏a poufnoÊci negocjacji. Przewiduje si´ mo˝liwoÊç dokonywa-
nia przez zamawiajàcego zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia. Zamawiajàcy ma obowiàzek zaproszenia do sk∏adania ofert wszystkich
wykonawców wyra˝ajàcych wol´ z∏o˝enia ofert z którymi prowadzi∏ negocjacje,
a zaproszenie powinno mieç treÊç wskazanà w art. 59 ust. 2. W trybie negocjacji
bez og∏oszenia nie stosuje si´ art. 59 ust. 3.

Oddzia∏ 5
Zamówienie z wolnej r´ki

Art. 66 [Definicja]

Zamówienie z wolnej r´ki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawia-
jàcy udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcà. 

1. TreÊç komentowanego artyku∏u odbiega od treÊci art. 70 ustawy o zamówie-
niach publicznych. W przepisie tym u˝yto poj´cia „negocjacje” zast´pujàc
termin „rokowania”, którym prawodawca pos∏u˝y∏ si´ w poprzednio obowià-
zujàcej ustawie. Terminologia zosta∏a zatem dostosowana do zmienionej treÊci
art. 72 Kc oraz nazewnictwa przyj´tego w Pzp, gdzie przyj´to, jak wiadomo, trzy
procedury „negocjacyjne”. Post´powania te ró˝nià si´ kr´giem adresatów.
W trybie zamówienia z wolnej r´ki zamawiajàcy prowadzi negocjacje wy∏àcz-
nie z jednym wykonawcà, co oznacza, ˝e nie on ma cech procedury konku-
rencyjnej.

2. Negocjacje prowadzone tylko z jednym wykonawcà nie muszà prowadziç do
zawarcia umowy z tym w∏aÊnie wykonawcà. Je˝eli wyst´pujà przes∏anki do
udzielenia zamówienia z wolnej r´ki zamawiajàcy mo˝e po uniewa˝nieniu
post´powania przystàpiç do negocjacji z kolejnym wykonawcà. Uniewa˝nienie
post´powania o udzielenie zamówienia z wolnej r´ki mo˝e mieç miejsce gdy
wystàpi jedna z przyczyn uniewa˝nienia wskazana w art. 93 ust. 1. Chodzi
o sytuacj´, w której wystàpi∏a istotna zmiana okolicznoÊci powodujàca, ˝e
prowadzenie post´powania lub wykonanie zamówienia nie le˝y w interesie
publicznym, czego nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç oraz o przypadek,
w którym post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W braku uniewa˝nienia post´-
powania mo˝liwoÊç prowadzenia negocjacji z kolejnymi wykonawcami wy-
daje si´ byç wysoce wàtpliwa, zw∏aszcza w sytuacji unormowanej w art. 67 
ust. 1 pkt 1.
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Art. 67 [Przes∏anki stosowania]

1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia z wolnej r´ki, je˝eli zachodzi co
najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:
1) dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane mogà byç Êwiadczone tylko przez

jednego wykonawc´:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych, wynikajàcych

z odr´bnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej

lub artystycznej;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 99, w którym nagrodà

by∏o zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora
wybranej pracy konkursowej;

3) ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´ niewynikajàcà z przyczyn le˝àcych po
stronie zamawiajàcego, której nie móg∏ on przewidzieç, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie mo˝na zachowaç termi-
nów okreÊlonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

4) w prowadzonych kolejno post´powaniach o udzielenie zamówienia,
z których co najmniej jedno prowadzone by∏o w trybie przetargu nie-
ograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne
oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne warunki za-
mówienia nie zosta∏y w istotny sposób zmienione;

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót
budowlanych zamówieƒ dodatkowych, nieobj´tych zamówieniem pod-
stawowym i nieprzekraczajàcych ∏àcznie 20% wartoÊci realizowanego
zamówienia, niezb´dnych do jego prawid∏owego wykonania, których wy-
konanie sta∏o si´ konieczne na skutek sytuacji niemo˝liwej wczeÊniej do
przewidzenia, je˝eli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymaga∏oby poniesienia
niewspó∏miernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale˝nione od wykonania
zamówienia dodatkowego;

6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia pod-
stawowego, dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych
zamówieƒ uzupe∏niajàcych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci
zamówienia podstawowego i polegajàcych na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówieƒ, je˝eli zamówienie podstawowe zosta∏o udzielone
w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówie-
nia w niej okreÊlonego;

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia pod-
stawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówieƒ uzupe∏nia-
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jàcych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawo-
wego i polegajàcych na rozszerzeniu dostawy, je˝eli zmiana wykonawcy
powodowa∏aby koniecznoÊç nabywania rzeczy o innych parametrach
technicznych, co powodowa∏oby niekompatybilnoÊç technicznà lub nie-
proporcjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytkowaniu i dozorze,
je˝eli zamówienie podstawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nie-
ograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o prze-
widziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreÊlonego.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu z wolnej r´ki wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Prezesa Urz´du, wyra˝onej w drodze decyzji administra-
cyjnej.

3. Przepisu ust. 2. nie stosuje si´ w przypadku zamówieƒ, których przedmio-
tem sà:
1) dostawy wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie

Êcieków do takiej sieci;
2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) dostawy gazu z sieci gazowej;
4) dostawy ciep∏a z sieci ciep∏owniczej;
5) powszechne us∏ugi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca

2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188);
6) us∏ugi przewozu kolejowego.

4. W przypadku zamówieƒ, o których mowa w ust. 3, nie stosuje si´ przepisów
art. 19–21, 24, art. 26 ust. 1–3 i art. 68. 

1. Zasada prymatu trybów przetargowych ma ten skutek, ̋ e tryby pozaprzetargowe
mogà byç stosowane wy∏àcznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Przepis
ust. 1 enumeratywnie wskazuje przypadki, w których zamawiajàcy mo˝e udzie-
liç zamówienia z wolnej r´ki. Przes∏anki stosowania tego trybu wskazano alter-
natywnie, nie zaÊ kumulatywnie. Oznacza to, ˝e do zastosowania trybu zamó-
wienia z wolnej r´ki wystarczy wystàpienie tylko jednej z przes∏anek wskaza-
nych w tym przepisie. TreÊç ust. 1 rozstrzyga t´ kwesti´ jednoznacznie. 

2. W orzecznictwie Naczelnego Sàdu Administracyjnego oraz Sàdu Najwy˝szego
wypowiedziano tez´ o potrzebie Êcis∏ej interpretacji przepisu art. 71 ust. 1 usta-
wy o zamówieniach publicznych. Pozostaje to w pe∏ni aktualne pod rzàdami 
art. 67 Pzp. Tryb zamówienia z wolnej r´ki mo˝na zatem zastosowaç tylko w sy-
tuacjach ÊciÊle okreÊlonych przez ustaw´1. W jednym z orzeczeƒ Naczelny Sàd
Administracyjny stwierdzi∏, ˝e ustawa dopuszcza odstàpienie od trybu przetar-
gowego, jak równie˝ od innych przewidzianych ustawà trybów opartych na za-
sadzie konkurencyjnoÊci w ÊciÊle okreÊlonych tà normà przypadkach, zezwalajàc
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na udzielenie wówczas zamówienia z wolnej r´ki tj. udzielenia zamówienia po
rokowaniach tylko z jednym dostawcà lub wykonawcà. Sàd Najwy˝szy w wyro-
ku z dnia 6 lipca 2001 r. III RN 16/01 (OSNP 2001/22/657) stwierdzi∏ z kolei, ˝e
przepis art. 71 ust. 1 uzp który stanowi, ̋ e zamawiajàcy mo˝e udzieliç tzw. zamó-
wienia z wolnej r´ki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z wymienionych w tym
przepisie okolicznoÊci, powinien byç interpretowany w sposób Êcis∏y, jako wyjà-
tek od zasady udzielania zamówieƒ publicznych w trybie przetargu.

3. Przepis ust. 1 wskazuje siedem przypadków, w których zamawiajàcy mo˝e
udzieliç zamówienia z wolnej r´ki. Ustawa o zamówieniach publicznych,
w brzmieniu przed jej uchyleniem, przewidywa∏a szeÊç takich sytuacji. Obecnie
zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia z wolnej r´ki gdy dostawy, us∏ugi lub
roboty budowlane mogà byç Êwiadczone tylko przez jednego wykonawc´:
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn zwiàzanych
z ochronà praw wy∏àcznych wynikajàcych z odr´bnych przepisów, w przypadku
udzielania zamówienia w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej.

4. Wedle stanowiska Naczelnego Sàdu Administracyjnego1, przekonanie wniosku-
jàcego o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej r´ki co do tego, ˝e propo-
nowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze wzgl´du na szczególne
zaufanie, doÊwiadczenie i mo˝liwoÊci organizacyjne jest w stanie wykonaç za-
mówienie, nie stanowi dostatecznej podstawy do przyj´cia, i˝ jest to jedyny wy-
konawca w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych
(art. 67 ust. 1 pkt 3). Poglàd powy˝szy podzieli∏ Sàd Najwy˝szy, stwierdzajàc
w uzasadnieniu wyroku z 6 lipca 2001 r. III RN 16/012, ˝e skorzystanie z mo˝li-
woÊci udzielenia zamówienia w trybie z wolnej r´ki jest dopuszczalne wtedy,
gdy okolicznoÊç, i˝ zamówienie mo˝e wykonaç tylko jeden wykonawca ma cha-
rakter obiektywny, a nie opiera si´ wy∏àcznie na subiektywnym przekonaniu za-
mawiajàcego, który ma zaufanie do jednego tylko znanego mu ju˝ wczeÊniej wy-
konawcy. Z przepisu ust. 1 pkt 1, podobnie jak z art. 71 ust. 1 pkt 3 uzp wynika
jednoznacznie, ̋ e przes∏anka prawna jednego wykonawcy, warunkujàca dopusz-
czalnoÊç udzielania zamówienia z wolnej r´ki na podstawie tego przepisu ma
charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu
i czasie na rynku wyst´puje tylko jeden wykonawca – monopolista Êwiadczàcy
tego rodzaju szczególne us∏ugi. Przepis ten nie dotyczy natomiast sytuacji,
w której – obiektywnie rzecz bioràc – w danym miejscu i czasie istnieje dwu lub
wi´cej wykonawców mogàcych Êwiadczyç tego rodzaju szczególne us∏ugi, po-
niewa˝ w tym ostatnim wypadku decyzja o tym, któremu z nich udzieliç zamó-
wienia publicznego powinna byç podj´ta w innym trybie (trybie konkurencyj-
nym). Przekonanie wnioskujàcego o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej
r´ki co do tego, ˝e proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze
wzgl´du na szczególne zaufanie, doÊwiadczenie i mo˝liwoÊci organizacyjne jest
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w stanie wykonaç zamówienie, nie stanowi dostatecznej podstawy do przyj´cia,
i˝ jest to jedyny wykonawca w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 3 uzp (aktualnie 
art. 67 ust. 1 pkt 1) – tak NSA w wyroku z 11 wrzeÊnia 20001. Udzielenie za-
mówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r´ki dotyczyç musi po-
nadto w ka˝dym wypadku jedynie konkretnej us∏ugi, która jest przedmiotem da-
nego post´powania, a umowa w sprawie zamówienia publicznego nie mo˝e byç
zawierana na czas nieokreÊlony (tak Sàd Najwy˝szy w powo∏anym wczeÊniej
wyroku). 

5. Ka˝dy z przypadków wskazanych w ust. 1 pkt 1 sam w sobie uzasadnia zastoso-
wanie trybu zamówienia z wolnej r´ki. Najmniej precyzyjnie oznaczony jest
przypadek pierwszy, w którym o mo˝liwoÊci zastosowania trybu z wolnej r´ki
decydujà przyczyny techniczne. Z przyczynami technicznymi mamy do czynie-
nia, gdy Êwiadczàcy us∏ugi ma monopol naturalny na dany typ us∏ugi. Sytuacja
taka mo˝e wyst´powaç np. w dziedzinie niektórych us∏ug telekomunikacyjnych,
których dotyczy Pzp, w dziedzinie us∏ug pocztowych lub innych us∏ug, w któ-
rych wykonawca ma pozycj´ monopolisty. Przyczynà technicznà mo˝e byç ko-
niecznoÊç zachowania tych samych norm, parametrów lub standardów2. Za-
mówienie z wolnej r´ki, udzielone na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a musi mieç
charakter jednoznacznie wyp∏ywajàcy z uprzednich norm, parametrów i stan-
dardów, a ich jednoznacznoÊç nie powinna pozwalaç na jakiekolwiek odst´p-
stwa. Mo˝e to mieç miejsce, gdy z uwagi na unikatowe, niepowtarzalne cechy
uprzednich prac wykonanych w nast´pstwie uprzedniego zamówienia istniejà
trudnoÊci w znalezieniu wykonawcy, materia∏ów czy rodzaju prac. Zbli˝one pa-
rametry czy normy nie sà przes∏ankà pozwalajàcà na zastosowanie zamówienia
z wolnej r´ki3. Przyczyny techniczne najcz´Êciej pozostajà w Êcis∏ym zwiàzku ze
szczególnymi cechami przedmiotu zamówienia. W ogólnych przepisach doty-
czàcych przedmiotu zamówienia mowa o cechach i wymaganiach technicznych
(patrz komentarz do art. 29–31). Od przyczyn technicznych nale˝y odró˝niç
przyczyny organizacyjne i gospodarcze. Przyczyny organizacyjne same w sobie
nie uzasadniajà zastosowania trybu zamówienia z wolnej r´ki. Przyczyny go-
spodarcze mogà uzasadniaç udzielenie zamówienia z wolnej r´ki na podstawie
ust. 1 pkt 5 lit. a.

6. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia z wolnej r´ki gdy dostawy, us∏ugi lub
roboty budowlane mogà byç Êwiadczone tylko przez jednego wykonawc´ z przy-
czyn zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych, wynikajàcych z odr´bnych prze-
pisów. Chodzi w szczególnoÊci o przypadki zwiàzane z ochronà praw autorskich
i praw pokrewnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych4 oraz o przypadki zwiàzane z ochronà pa-
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tentowà i ochronà innych praw wy∏àcznych udzielonà na podstawie ustawy Pra-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej1. Warto podkreÊliç, ˝e zamówienia z wolnej r´ki
mo˝na udzieliç na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b, gdy ochrona praw wy∏àcznych
udzielana jest ex lege. Kontraktowa ochrona przyznanego umowie prawa eksklu-
zywnego nie uzasadnia zastosowania tego trybu. Z powy˝szych wzgl´dów
w umowach dotyczàcych zamówieƒ publicznych nie powinny byç zamieszcza-
ne wskazane wy˝ej klauzule.

7. Przepis ust. 1 pkt 1 lit. c przewiduje mo˝liwoÊç zastosowania trybu z wolnej r´ki
w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub arty-
stycznej. Wywo∏ywaç to mo˝e pewne wàtpliwoÊci. Us∏ugi, dostawy lub roboty
budowlane w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej mogà byç bowiem
wykonane, co wynika z ich natury, nie tylko przez jednego wykonawc´. W∏aÊci-
woÊci wykonawcy, jego pozycja i reputacja twórcza lub artystyczna majà decy-
dujàce znaczenie w zwiàzku z udzieleniem zamówienia, nie zaÊ okolicznoÊç, ˝e
tylko jeden artysta, jeden twórca mo˝e zrealizowaç takie zamówienie. Poj´cie
dzia∏alnoÊci artystycznej oraz dzia∏alnoÊci twórczej nie zosta∏o zdefiniowane
w obowiàzujàcych przepisach prawnych. Legalnà definicj´ ró˝norodnych utwo-
rów zawarto jednak w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych2. Po-
j´cie dzia∏alnoÊci twórczej i artystycznej nie jest to˝same ze Êwiadczeniem us∏ug
w zakresie kultury (patrz komentarz do art. 5 ust. 1 pkt 11).

8. Szczególne trudnoÊci kwalifikacji okreÊlonej dzia∏alnoÊci jako dzia∏alnoÊci
twórczej lub artystycznej mogà wiàzaç si´ z utworami audiowizualnymi i prawa-
mi do ich artystycznych wykonaƒ. Zgodnie z art. 69 ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych podstawowà przes∏ankà uznania okreÊlonej osoby za
wspó∏twórc´ utworu audiowizualnego jest wniesienie wk∏adu twórczego w jego
powstanie, przy czym wk∏ad tej osoby musi spe∏niaç kryteria wynikajàce z art. 1
ust. 1 tej ustawy (dzia∏alnoÊç twórcza o indywidualnym charakterze, ustalona
w jakiejkolwiek postaci, niezale˝nie od wartoÊci, przeznaczenia i sposobu wyra-
˝enia). Przepis ten wymienia jako wspó∏twórców (nie jest to katalog zamkni´ty):
re˝ysera, operatora obrazu, twórc´ adaptacji utworu literackiego, twórc´ stwo-
rzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub s∏owno-mu-
zycznych oraz twórc´ scenariusza. Ponadto, przyjmuje si´, ˝e status taki majà
tak˝e osoby wykonujàce np. aran˝acje okreÊlonych utworów wykorzystywanych
w przedstawieniach, jak równie˝ realizatorów Êwiat∏a i dêwi´ku, ale pod warun-
kiem, ˝e realizator jest jednoczeÊnie autorem twórczego projektu udêwi´kowie-
nia lub odpowiednio oÊwietlenia danego spektaklu. WàtpliwoÊci pojawiajà si´
natomiast odnoÊnie np. kierowników produkcji, którzy co do zasady wykonujà
prac´ o charakterze organizacyjnym, nie wnoszàc w powstanie utworu audiowi-
zualnego twórczego wk∏adu, od czego ustawa o Prawie autorskim i prawach po-
krewnych uzale˝nia w art. 69 zakwalifikowanie poszczególnych osób do grona
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wspó∏twórców utworu audiowizualnego. Innà grupà zawodowà, która mo˝e
braç udzia∏ w produkcji utworu audiowizualnego sà artyÊci wykonawcy, którym
przys∏ugujà tzw. prawa pokrewne. Ustawa o Prawie autorskim i prawach po-
krewnych nie zawiera zamkni´tego wykazu profesji, tworzàcego poj´cie artysty
wykonawcy. Zgodnie z art. 85 tej ustawy do grupy artystów wykonawców zali-
cza si´ w szczególnoÊci aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów,
wokalistów, tancerzy oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniajàce si´ do
powstania wykonania.

9. Przy decydowaniu o mo˝liwoÊci zastosowania art. 67 Pzp kwestia stosowania
pi´çdziesi´cioprocentowych kosztów uzyskania przychodów na podstawie 
art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 nie po-
winna mieç zasadniczego znaczenia. Zwi´kszone koszty uzyskania przychodu
istotnie przys∏ugujà twórcy z tytu∏u rozporzàdzania lub korzystania z praw
autorskich do stworzonego przez siebie utworu (a tak˝e artyÊcie wykonawcy).
Uznanie za twórc´ lub wspó∏twórc´ utworu jest jednak konsekwencjà faktu rze-
czywistego, twórczego udzia∏u w procesie tworzenia utworu.

10. Powstaje problem czy „dzia∏alnoÊç twórcza lub artystyczna” w rozumieniu ko-
mentowanego artyku∏u mo˝e byç Êwiadczona wy∏àcznie przez osoby fizyczne.
Mo˝liwe do przyj´cia sà dwa rozbie˝ne poglàdy. Zgodnie z jednym z nich dzia-
∏alnoÊç taka mo˝e byç prowadzona wy∏àcznie przez osoby fizyczne (niezale˝nie
od tego czy prowadzà one dzia∏alnoÊç gospodarczà czy te˝ nie). Poglàd taki
mo˝na opieraç przede wszystkim na interpretacji poj´cia „twórca” zawartego
w przepisach ustawy o prawie autorskim. Ju˝ z samej natury procesu twórczego
wynika, ˝e mo˝e on dotyczyç jedynie osoby fizycznej. Odmienny poglàd opie-
ra si´ na za∏o˝eniu, ˝e „dzia∏alnoÊç twórcza i artystyczna” mo˝e byç prowadzo-
na przez wszystkie podmioty (osoby fizyczne lub prawne). Osoby takie, nawet
nie b´dàc twórcami okreÊlonych utworów sà uprawnione w rozumieniu prawno-
-autorskim do takiej dzia∏alnoÊci (np. wykorzystujà utwory nabyte od osób trze-
cich, pos∏ugujà si´ artystami wykonawcami dzia∏ajàcymi na ich rzecz – teatry,
filharmonie). W takim rozumieniu twórcami stawaliby si´ m.in. pracodawcy
twórców w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu, którzy nabyli stosowne prawa zgod-
nie z art. 12 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak równie˝
podmioty nie b´dàce pracodawcami dla twórców, którzy na podstawie umowy
licencji lub umów przenoszàcych nabyli prawa autorskie do utworów (np. produ-
cenci utworów audiowizualnych, producenci fonogramów i wideogramów etc).

11. Wydaje si´, ˝e ograniczenie kr´gu podmiotów, którym mo˝na udzieliç zamó-
wienia „w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej” wy∏àcznie do kr´gu
twórców w wàskim tego s∏owa rozumieniu by∏oby nazbyt daleko idàce i nie-
zgodne ze specyfikà tworzenia utworu audiowizualnego, w tym produkcji tele-
wizyjnej. Nie zosta∏by równie˝ w pe∏ni osiàgni´ty cel trybu zamówienia z wol-
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nej r´ki, który stosowany jest wówczas, gdy inny bardziej sformalizowany tryb
by∏by niemo˝liwy lub trudny do przeprowadzenia. W Êwietle ust. 1 pkt 1 lit. c
nie jest istotne, czy zamówienie dotyczy np. scenografii audycji wykonywanej
przez danego artyst´, czy koncertu bàdê spektaklu, w którym wykonawcà za-
mówienia staje si´ instytucja kultury taka jak teatr lub filharmonia majàca oso-
bowoÊç prawnà. Mo˝na wi´c przyjàç, ˝e ust. 1 pkt 1 lit. c odnosi si´ tak do osób
fizycznych, jak i do osób prawnych. Dodatkowe problemy interpretacyjne mo˝e
stwarzaç okreÊlenie wzajemnych relacji terminów „zamówienie z zakresu kul-
tury” oraz „zamówienie z zakresu dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej”. Nie
jest w szczególnoÊci jasne, czy „zamówienia z zakresu dzia∏alnoÊci twórczej
i artystycznej” mieszczà si´ w zakresie „zamówieƒ z zakresu kultury”. Przyj´cie
takiego za∏o˝enia musia∏oby prowadziç do wniosku, ˝e przepis ust. 1 pkt 
lit. c jest w zasadzie bezprzedmiotowy. Przyj´cie innej wyk∏adni – zgodnie
z którà poj´cia te nale˝y interpretowaç roz∏àcznie – oznacza∏oby, ˝e w przypad-
ku zamówieƒ „z zakresu dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej” udzielenie za-
mówienia z wolnej r´ki wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urz´du, je˝eli war-
toÊç zamówienia przekracza równowartoÊç kwoty 60 000 euro (art. 67 ust. 2).

12. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia z wolnej r´ki, gdy przeprowadzono
konkurs, a w konkursie tym nagrodà by∏o zaproszenie do negocjacji w trybie za-
mówienia z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkursowej. Legalnà definicj´
konkursu zawarto w art. 99. Mo˝liwoÊç ustanowienia w konkursie nagrody
w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora
wybranej pracy konkursowej przewidziano w art. 100 ust. 1 pkt 3. Przedmiotem
zamówienia, gdy nagrodà w konkursie jest zamówienie z wolnej r´ki, jest szcze-
gó∏owe opracowanie pracy konkursowej (art. 100 ust. 2). Warto zwróciç w tym
miejscu uwag´, ˝e nagrodà w konkursie mo˝e byç tak˝e zaproszenie do nego-
cjacji bez og∏oszenia. 

13. Interpretacja ust. 1 pkt 3 jest szczególnie trudna. Ustawodawca pos∏u˝y∏ si´
w nim bowiem zwrotem „natychmiastowe wykonanie zamówienia”. Nie bardzo
wiadomo, jak odró˝niç „pilnà potrzeb´ udzielenia zamówienia” (art. 62 ust. 1
pkt 4) od wymogu natychmiastowego wykonania zamówienia. Mo˝na jednak
przyjàç, ˝e „natychmiast” znaczy szybciej ni˝ „pilnie”. W istocie z potrzebà na-
tychmiastowego udzielenia zamówienia mamy do czynienia, gdy zamawiajàcy
znalaz∏ si´ w sytuacji, w której musi udzieliç zamówienia „z dnia na dzieƒ”.
Równie trudne jest ustalenie zakresu znaczeniowego „wyjàtkowej sytuacji nie-
wynikajàcej z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, której nie móg∏ on
przewidzieç”. Warto jednak zwróciç uwag´, ˝e w komentowanym przepisie po-
s∏u˝ono si´ identycznà terminologià, jak w art. 62 ust. 1 pkt 4. WyjàtkowoÊç sy-
tuacji zawiniona przez zamawiajàcego pozbawia go zatem mo˝liwoÊci zastoso-
wania trybu zamówienia z wolnej r´ki (odmiennie ani˝eli w uzp). Wyk∏adnia
i stosowanie ust. 1 pkt 3 musi mieç na wzgl´dzie, ˝e w tym przypadku chodzi
o okolicznoÊci obiektywnie nieprzewidywalne, tzn. takie, których zamawiajàcy
nie móg∏ przewidzieç przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci, a których zaistnie-
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nie stwarza równoczeÊnie koniecznoÊç niezw∏ocznego udzielenia zamówienia
publicznego1.

14. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 okreÊlono w art. 43 (przetarg nieogra-
niczony), art. 49 (przetarg ograniczony), art. 59 (negocjacje z og∏oszeniem),
oraz art. 64 (negocjacje bez og∏oszenia). W zwiàzku z treÊcià tego przepisu po-
zostaje problem ewentualnej konkurencji bàdê hierarchizacji trybu negocjacji
bez og∏oszenia z trybem zamówienia z wolnej r´ki. Majàc na uwadze zasady
wyk∏adni j´zykowej i systemowej uprawniony wydaje si´ poglàd, ˝e w braku
mo˝liwoÊci zachowania terminów okreÊlonych dla przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego albo negocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy powinien
zastosowaç tryb negocjacji bez og∏oszenia. Dopiero przy braku mo˝liwoÊci do-
chowania terminów przewidzianych dla negocjacji bez og∏oszenia w wyjàtko-
wych sytuacjach zamawiajàcy mo˝e zastosowaç tryb zamówienia z wolnej r´ki. 

15. W post´powaniu na zasadach szczególnych zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamó-
wienia niezale˝nie od wystàpienia ustawowych przes∏anek wyboru trybu,
a udzielajàc zamówienia w trybie z wolnej r´ki na podstawie ust. 1 pkt 3 zwol-
niony jest z szeregu obowiàzków (patrz komentarz do art. 136 ust. 2, art. 137 
ust. 1 pkt 3 i art. 138 ust. 1). Szczególne regu∏y stosowania trybu zamówienia
z wolnej r´ki przewidziano w zamówieniach sektorowych (patrz komentarz do
art. 127 ust. 3 i 4).

16. Zasada prymatu procedur przetargowych oddzia∏ywuje na kolejnoÊç stosowania
trybów udzielania zamówieƒ publicznych. Zamawiajàcy ma obowiàzek prowa-
dzenia w pierwszej kolejnoÊci procedur przetargowych. JeÊli przetarg nieogra-
niczony albo przetarg ograniczony nie da rezultatu (nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne
oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone), zamawiajàcy obowiàzany jest
do stosowania negocjacyjnych procedur konkurencyjnych (negocjacje z og∏o-
szeniem albo negocjacje bez og∏oszenia – art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1 
pkt 1). Dopiero gdy w kolejnych procedurach przetargowych i negocjacyjnych
post´powaniach konkurencyjnych (negocjacje z og∏oszeniem i bez og∏oszenia)
nie z∏o˝ono ˝adnej oferty lub wszystkie oferty, odrzucono otwiera si´ droga za-
mówienia z wolnej r´ki na podstawie ust. 1 pkt 4 komentowanego artyku∏u.
W praktyce zamawiajàcy, aby zastosowaç tryb zamówienia z wolnej r´ki musi
najpierw zastosowaç tryb przetargu nieograniczonego albo ograniczonego. Na-
st´pnie po odrzuceniu wszystkich ofert bàdê uniewa˝nieniu post´powania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 obowiàzany jest zastosowaç jeden z trybów proce-
dur negocjacyjnych. Gdy negocjacje z og∏oszeniem albo bez og∏oszenia dopro-
wadzà do skutków wskazanych w art. 89 albo art. 93 ust. 1 pkt 1 zamawiajàcy
mo˝e udzieliç zamówienia z wolnej r´ki. Zastosowanie tego trybu jest mo˝liwe
gdy pierwotne warunki zamówienia dotyczàce w szczególnoÊci przedmiotu za-
mówienia, kryteriów oceny ofert nie zostajà w istotny sposób zmienione. Istot-
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na zmiana pierwotnych warunków zamówienia uniemo˝liwia zatem udzielenie
zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 4.

17. Przepis ust. 1 pkt 5 dotyczy wy∏àcznie us∏ug i robót budowlanych, nie stosuje
si´ wi´c go do dostaw. Pos∏u˝ono si´ w nim poj´ciem zamówienia podstawowe-
go oraz poj´ciem zamówieƒ dodatkowych. Poj´ç tych nie zdefiniowano w prze-
pisach Pzp. Warto zwróciç uwag´, ˝e w kolejnych przepisach ust. 1 – pkt 6 i 7
wyst´puje poj´cie zamówienia podstawowego oraz zamówieƒ uzupe∏niajàcych.
Nale˝y uznaç, ˝e zamówieniem podstawowym jest zamówienie dotyczàce
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Zamówienia uzupe∏niajàce to
powtarzane zamówienie tego samego rodzaju jak zamówienie podstawowe,
o których w SIWZ zawarto stosownà informacj´. Zamówienia dodatkowe to za-
mówienia nie przewidziane w SIWZ, które nie sà, a w ka˝dym razie nie muszà
byç zamówieniami tego samego rodzaju jak zamówienie podstawowe. Zamó-
wienia dodatkowe muszà byç niezb´dne do prawid∏owego wykonania zamówie-
nia podstawowego. Obiektywnie koniecznoÊç udzielania zamówienia dodatko-
wego musi byç wczeÊniej, tzn. przed udzieleniem zamówienia podstawowego
nieprzewidywalna. Zamówienia dodatkowe nie mogà przekraczaç 20% warto-
Êci realizowanego zamówienia. Zamówieƒ dodatkowych mo˝na udzielaç – na
podstawie ust. 1 pkt 5 – kilkakrotnie. Istotne jest, aby ich ∏àczna wartoÊç nie
przekroczy∏a 20% wartoÊci zamówienia ustalonego w umowie o zamówienie
podstawowe, a zamówienia dodatkowe by∏y niezb´dne do prawid∏owego wyko-
nania zamówienia podstawowego. Oznacza to, ˝e bez zamówieƒ dodatkowych
wykonawca nie móg∏by wykonaç albo nie by∏by w stanie nale˝ycie wykonaç
umowy. Komentowany przepis mo˝e pozostawaç w zwiàzku z jakimkolwiek in-
nym trybem udzielania zamówieƒ publicznych. Zamówienia dodatkowe mogà
byç wi´c udzielane w oparciu o t´ podstaw´ prawnà zarówno wówczas, gdy
zamówienia podstawowego udzielono po przeprowadzeniu procedury przetar-
gowej (przetarg nieograniczony albo przetarg ograniczony), jak i po przeprowa-
dzeniu negocjacyjnego post´powania „konkurencyjnego” (negocjacje z og∏o-
szeniem albo negocjacje bez og∏oszenia). Od zamówieƒ dodatkowych nale˝y
odró˝niç tzw. prawo opcji (patrz komentarz do art. 34 ust. 5).

18. Podstaw´ ustalenia wartoÊci zamówieƒ dodatkowych stanowi wartoÊç przed-
miotu zamówienia przyj´ta w umowie. WartoÊç ta obejmuje zatem podatek od
towarów i us∏ug (VAT). Samà wartoÊç zamówienia dodatkowego ustala si´ jed-
nak bez podatku od towarów i us∏ug. Zamawiajàcy ustalajàc wartoÊç zamówie-
nia powinien zatem dokonaç nast´pujàcej operacji: ustaliç wartoÊç zamówienia
podstawowego – ca∏kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy powi´k-
szone o podatek VAT oraz obliczyç 20% wartoÊci zamówienia podstawowego
i tym samym okreÊliç wartoÊç zamówienia dodatkowego bez podatku VAT
(patrz komentarz do art. 32 ust. 1).

19. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r´ki do zamówieƒ dodatkowych jest
uzale˝nione od spe∏nienia jednej z dwóch dalszych przes∏anek. Pierwsza z nich
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to przyczyny techniczne lub gospodarcze które sprawiajà, ˝e oddzielenie zamó-
wienia dodatkowego od zamówienia podstawowego powodowa∏oby koniecz-
noÊç poniesienia niewspó∏miernie wysokich kosztów. „Przyczyny techniczne”
omówione zosta∏y wy˝ej. Przyczyny gospodarcze sà w istocie to˝same z przy-
czynami ekonomicznymi. W odniesieniu do relacji kosztów nale˝y mieç na
uwadze zarówno koszty prowadzenia kolejnych procedur przetargowych lub
negocjacyjnych, jak i szacowanà wartoÊç zamówienia dodatkowego udzielo-
nego po przeprowadzeniu tych post´powaƒ. Druga przyczyna to wystàpienie
sytuacji, w której wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale˝nione od
wykonania zamówienia dodatkowego. Mo˝e ona wyst´powaç alternatywnie,
bowiem w komentowanym przepisie u˝yto funktora alternatywy nieroz∏àcznej
„lub”. W celu sprawdzenia, czy przyczyna ta wyst´puje w konkretnym przypad-
ku nale˝y przeprowadziç test conditio sine qua non. Je˝eli zamówienie pod-
stawowe mo˝e byç zrealizowane w pe∏nym zakresie bez potrzeby udzielania
jakichkolwiek dalszych zamówieƒ, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej
r´ki do dalszych zamówieƒ jest nieuzasadnione. Je˝eli wskazany wy˝ej test da
wynik pozytywny, dalsze zamówienia nale˝y uznaç za zamówienia dodatkowe
w rozumieniu ust. 1 pkt 5, a zamawiajàcy b´dzie uprawniony do udzielania tych
zamówieƒ w trybie z wolnej r´ki. Zamówienia z wolnej r´ki na podstawie
komentowanego przepisu mo˝na udzieliç wy∏àcznie wykonawcy zamówienia
podstawowego. Zamawiajàcy nie ma kompetencji do udzielenia jakiegokolwiek
zamówienia dodatkowego innemu wykonawcy.

20. TreÊç ust. 1 pkt 6 i 7 pozostaje w zwiàzku z art. 36 ust. 1 pkt 5 i dotyczy zamó-
wieƒ uzupe∏niajàcych, wy∏àcznie w zakresie us∏ug i robót budowlanych. Tryb
zamówienia z wolnej r´ki mo˝e byç zastosowany przez zamawiajàcego tylko
wówczas, gdy zamówienia podstawowego udzielono w trybie przetargowym.
Uprzednie stosowanie trybów negocjacyjnych wy∏àcza mo˝liwoÊç udzielenia
zamówienia z wolnej r´ki na podstawie tego przepisu (odmiennie ani˝eli
w przypadku unormowanym w ust. 1 pkt 5). Zamówienie uzupe∏niajàce musi
byç przewidziane w SIWZ i byç tego samego rodzaju co oznacza, ˝e musi doty-
czyç takich samych us∏ug lub takich samych robót budowlanych. Nie mo˝na
udzieliç zamówieƒ uzupe∏niajàcych na podstawie ust. 1 pkt 6 na us∏ugi lub ro-
boty budowlane, które mia∏yby inne nazwy i kody okreÊlone w CPV ani˝eli za-
mówienie podstawowe. Przy ustalaniu wartoÊci zamówienia uwzgl´dnia si´
wartoÊç zamówieƒ uzupe∏niajàcych (art. 32 ust. 3).

21. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 nale˝y liczyç od dnia zawarcia umowy,
bowiem dzieƒ ten jest zwykle dniem udzielenia zamówienia. Zamówienia uzu-
pe∏niajàce nie mogà byç wi´ksze ani˝eli 20% zamówienia podstawowego, a tak-
˝e przekraczaç wielkoÊci wskazanej w SIWZ jeÊli zamawiajàcy okreÊli∏ jà na
poziomie ni˝szym ni˝ dopuszczony ustawà. Zamówieƒ tych mo˝na udzielaç kil-
kakrotnie o tyle, o ile przewidziano to w SIWZ, a kolejne zamówienia uzupe∏-
niajàce dotyczà przedmiotu zamówienia okreÊlonego w specyfikacji. Zamówie-
nie mo˝e byç udzielone wy∏àcznie wykonawcy zamówienia podstawowego.
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W odniesieniu do przedmiotu zamówienia patrz komentarz do art. 29–31, w od-
niesieniu do zawartoÊci SIWZ patrz komentarz do art. 36. 

22. Przepis ust. 1 pkt 7 dotyczy wy∏àcznie dostaw udzielonych wykonawcy zamó-
wienia podstawowego. Zamówienie uzupe∏niajàce polega w tym przypadku na
rozszerzeniu dostawy. Ewentualna zmiana wykonawcy mog∏aby prowadziç do
koniecznoÊci nabywania przez zamawiajàcego rzeczy o innych cechach (para-
metrach) technicznych. Wzajemne niedostosowanie sprz´tu, urzàdzeƒ (brak
kompatybilnoÊci) mo˝e z kolei prowadziç do powstania znacznych trudnoÊci
technicznych w u˝ytkowaniu i dozorze sprz´tu (urzàdzeƒ, maszyn etc.). Majàc
na uwadze te okolicznoÊci ustawodawca przewidzia∏ mo˝liwoÊç udzielenia za-
mówienia uzupe∏niajàcego w trybie z wolnej r´ki na rzeczy o tych samych pa-
rametrach. Pozosta∏e przes∏anki stosowania tego trybu na podstawie omawiane-
go przepisu nie ró˝nià si´ od przes∏anek wskazanych w ust. 1 pkt 6.

23. Wystàpienie pozytywnych przes∏anek zamówienia z wolnej r´ki wymienionych
w ust. 1 pkt 1 – 7 nie uprawnia zamawiajàcego do zastosowania tego trybu, gdy
wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç 60 000 euro.
W takiej sytuacji zamówienie z wolnej r´ki musi byç poprzedzone zgodà Preze-
sa Urz´du. Ustalenia wartoÊci zamówienia dotyczà art. 32–35.

24. Warto zwróciç uwag´, ˝e w przepisie ust. 2 wyraênie mówi si´ o zgodzie
uprzedniej. W uzp (art. 71a) przewidywano obowiàzek zatwierdzenia trybu
z wolnej r´ki, co mog∏o wywo∏ywaç wàtpliwoÊci dotyczàce mo˝liwoÊci wy-
dania tzw. zgody nast´pczej. Orzecznictwo ju˝ w owym czasie przesàdzi∏o t´
kwesti´. NSA w wyroku z 22 kwietnia 1999 r. I SA 1008/981 wypowiedzia∏
poglàd, ˝e ten kto udziela zamówienia z wolnej r´ki przed przystàpieniem do
jego realizacji musi postaraç si´ o zatwierdzenie dokonanego trybu przez Preze-
sa Urz´du. Zgoda co do trybu musi byç udzielona zanim dojdzie do rokowaƒ
z wykonawcà. Podobne stanowisko NSA wyrazi∏ w wyroku z 22 maja 2000 r.
sygn. akt. II SA 254/20002.

25. Zgoda Prezesa Urz´du na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r´ki jest jed-
nostronnym, w∏adczym rozstrzygni´ciem organu administracji paƒstwowej
w indywidualnej sprawie, majàcym cechy decyzji administracyjnej3 (por. tak˝e
art. 154 pkt 2). Przy braku zgody umowa w sprawie zamówienia zawarta po
udzieleniu zamówienia z wolnej r´ki (gdy zgoda taka jest wymagana) jest nie-
wa˝na. Je˝eli na zamówienie z wolnej r´ki jest wymagana zgoda Prezesa, to ta-
ka zgoda powinna byç wydana w formie decyzji administracyjnej. Poniewa˝
ustawa wià˝e z tym rygor niewa˝noÊci, nie mo˝na odejÊç od jej treÊci. Chodzi
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tu g∏ównie o poddanie zamówieƒ kontroli publicznej1. Do post´powania
o udzielenie zgody stosuje si´ przepisy Kpa. Post´powanie wszczyna si´ na ˝à-
danie strony. We wniosku zamawiajàcy obowiàzany jest nie tylko wskazaç
przedmiot zamówienia, ale i uzasadniç zastosowanie trybu zamówienia z wol-
nej r´ki. Wniosek powinien tak˝e wskazywaç wykonawc´ z którym mia∏aby byç
zawarta umowa, bowiem tylko wówczas Prezes Urz´du mo˝e rozstrzygnàç, czy
wniosek jest nale˝ycie uzasadniony. W braku identyfikacji wykonawcy nie
podobna ustaliç, czy spe∏nione sà przes∏anki zastosowania trybu zamówienia
z wolnej r´ki. Decyzja Prezesa nie mog∏aby we wskazanej sytuacji zawieraç
w∏aÊciwego uzasadnienia (por. art. 107 §3 Kpa). Patrz tak˝e komentarz do 
art. 55 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2.

26. W szeÊciu przypadkach nie wymaga si´ zgody Prezesa Urz´du na udzielenie za-
mówienia z wolnej r´ki. WartoÊç zamówieƒ jest w tych sytuacjach prawnie in-
dyferentna, aczkolwiek aby zastosowaç ten tryb musi wystàpiç jedna z przes∏a-
nek wskazanych w ust. 1. Zgoda Prezesa nie jest wymagana w przypadku zamó-
wieƒ na: dostawy wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadza-
nie Êcieków do takiej sieci, dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenerge-
tycznej, dostawy gazu z sieci gazowej, dostawy ciep∏a z sieci ciep∏owniczej, po-
wszechne us∏ugi pocztowe, us∏ugi przewozu kolejowego.

27. Dostawy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 podlegajà ustawie Prawo wodne2. Do-
stawy wskazane w pkt 2–4 regulujà przepisy ustawy Prawo energetyczne3. Prze-
pis pkt 5 odsy∏a do legalnej definicji powszechnych us∏ug pocztowych zawartej
w ustawie Prawo pocztowe4. Us∏ugi te polegajà na przyjmowaniu, przemiesz-
czaniu i dor´czaniu: przesy∏ek listowych do 2000 g, w tym przesy∏ek poleco-
nych i przesy∏ek z zadeklarowanà wartoÊcià, paczek pocztowych do 10 000 g,
w tym z zadeklarowanà wartoÊcià, przesy∏ek dla ociemnia∏ych, dor´czaniu na-
des∏anych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000 g, realizowaniu przekazów
pocztowych i Êwiadczone sà w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach
i po przyst´pnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem jakoÊci oraz z za-
pewnieniem co najmniej jednego opró˝niania nadawczej skrzynki pocztowej
i dor´czania przesy∏ek co najmniej w ka˝dy dzieƒ roboczy i nie mniej ni˝ przez
5 dni w tygodniu (art. 3 pkt 25 Prawa pocztowego). Oznacza to, ˝e w odniesie-
niu do us∏ug pocztowych nie majàcych przymiotu us∏ug powszechnych zgoda
Prezesa Urz´du nie jest wymagana. Us∏ugi przewozu kolejowego dotyczà tak
przewozu towarów jak i osób. Porównaj art. 776 – 793 Kc oraz przepisy ustawy
Prawo przewozowe5.
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28. Dostaw i us∏ug wskazanych w ust. 3 nie nale˝y myliç z tzw. zamówieniami
sektorowymi. Zasady udzielania tych zamówieƒ w trybie z wolnej r´ki okreÊla
art. 127 ust. 3 i 4. Zgoda Prezesa Urz´du na ich udzielenie w trybie z wolnej 
r´ki w licznych przypadkach równie˝ nie jest wymagana (patrz komentarz do
art. 127 ust. 4).

29. Do zamówieƒ, których przedmiotem sà dostawy i us∏ugi wskazane w ust. 3 nie
stosuje si´ przepisów o komisji przetargowej (art. 19–21), o wykluczeniu wyko-
nawców (art. 24), o obowiàzku sk∏adania dokumentów potwierdzajàcych spe∏-
nienie warunków udzia∏u w post´powaniu (art. 26 ust. 1–3, art. 68).

Art. 68 [Spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu]

Najpóêniej z zawarciem umowy wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie o spe∏nieniu
warunków udzia∏u w post´powaniu, a je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, równie˝ dokumenty po-
twierdzajàce spe∏nianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje si´ odpowiednio.

Przepis tego artyku∏u precyzuje obowiàzki wykonawców zwiàzane ze sk∏adaniem
oÊwiadczeƒ i przedk∏adaniem dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków
udzia∏u w post´powaniu. Gdy wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏o-
tych równowartoÊci 60 000 euro, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie oÊwiadczenia
wykonawcy o spe∏nieniu warunku udzia∏u w post´powaniu. Gdy wartoÊç zamówie-
nia przekracza wskazanà wy˝ej kwot´, zamawiajàcy ma obowiàzek ˝àdania, a wy-
konawca z∏o˝enia, nie tylko oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków, ale równie˝ do-
kumentów potwierdzajàcych ten stan rzeczy. Chodzi przy tym tylko o takie oÊwiad-
czenie i dokumenty, które zamawiajàcy wskaza∏ w zaproszeniu do z∏o˝enia oferty.
Patrz przepisy rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów doku-
mentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy1.

Oddzia∏ 6
Zapytanie o cen´

Art. 69 [Definicja]

Zapytanie o cen´ to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy kieru-
je pytanie o cen´ do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do
sk∏adania ofert. 
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Zapytanie o cen´ jest najmniej skomplikowanym trybem udzielania zamówieƒ pu-
blicznych. Zamawiajàcy w trybie tym kieruje zapytanie o cen´ dostaw, okreÊlonych
wyrobów lub us∏ug. Zapytanie kieruje do wybranych przez siebie wykonawców
i zaprasza zarazem do sk∏adania ofert. Rozdzielenie zapytania o cen´ i zaproszenia
do sk∏adania ofert mo˝e sugerowaç, ˝e chodzi o dwie ró˝ne czynnoÊci. W istocie
chodzi o jednà czynnoÊç, której celem jest sk∏onienie wykonawcy do z∏o˝enia ofer-
ty. Zapytanie o cen´ i zaproszenie do sk∏adania ofert mogà byç kierowane do wyko-
nawców pisemnie. Ze wzgl´du na maksymalnà wartoÊç zamówienia, którego mo˝e
dotyczyç tryb zapytania o cen´, zamawiajàcy mo˝e równie˝ zastosowaç uproszczo-
ne formy zapytania i zaproszenia (faks, droga elektroniczna – patrz komentarz do
art. 28). Zastosowanie uproszczonych form nie uwalnia zamawiajàcego od obo-
wiàzku w∏aÊciwego dokumentowania post´powania. 

Art. 70 [Przes∏anki stosowania]

Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie zapytania o cen´, je˝eli
przedmiotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi powszechnie dost´pne o usta-
lonych standardach jakoÊciowych, a wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra-
˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro.

1. Tryb zapytania o cen´ mo˝e byç stosowany wy∏àcznie w odniesieniu do dostaw
i us∏ug. Zamawiajàcy nie mo˝e stosowaç tego trybu, gdy przedmiotem zamówie-
nia sà roboty budowlane. WartoÊç robót jest przy tym okolicznoÊcià prawnie in-
dyferentnà. Tryb zapytania o cen´ nie mo˝e byç stosowany tak wówczas, gdy
wartoÊç robót przewy˝sza równowartoÊç kwoty 60 000 euro, jak i wtedy, gdy jest
ona równa lub ni˝sza od tej kwoty. Mo˝e byç natomiast stosowany, gdy wartoÊç
zamówienia na dostawy lub us∏ugi nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równo-
wartoÊci kwoty 60 000 euro. Ustalenie wartoÊci zamówienia na dostawy i us∏ugi
nast´puje z zastosowaniem art. 32, art. 34 i art. 35. Nale˝y podkreÊliç, ˝e trybu
zapytania o cen´ nie mo˝na stosowaç, nawet za uprzednià zgodà Prezesa UZP,
gdy wartoÊç dostaw lub us∏ug przewy˝sza równowartoÊç w z∏otych kwoty 60 000
euro. 

2. Tryb zapytania o cen´ mo˝e dotyczyç tylko tych dostaw i us∏ug, które sà po-
wszechnie dost´pne i majà ustalone standardy jakoÊciowe. Obie cechy przed-
miotu zamówienia tj. powszechna dost´pnoÊç i ustalone standardy jakoÊciowe
muszà wyst´powaç równoczeÊnie (kumulatywnie). Brak jednej z tych cech unie-
mo˝liwia zastosowanie trybu zapytania o cen´. Przyk∏adem dostaw wyrobów
powszechnie dost´pnych o ustalonych standardach jakoÊciowych (chodzi o Êred-
ni standard) sà produkty spo˝ywcze, paliwo, materia∏y biurowe itp. Za us∏ugi
powszechnie dost´pne o ustalonych standardach jakoÊciowych mo˝na uznaç
us∏ugi sprzàtania pomieszczeƒ, mycia szyb, prania, us∏ugi ˝ywienia, proste us∏u-
gi poligraficzne, us∏ugi translatorskie itp.
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Art. 71 [Zaproszenie do sk∏adania ofert]

1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie zapytania o cen´, zaprasza-
jàc do sk∏adania ofert takà liczb´ wykonawców Êwiadczàcych w ramach
prowadzonej prze nich dzia∏alnoÊci dostawy lub us∏ugi b´dàce przedmiotem
zamówienia, która zapewnia konkurencj´ oraz wybór najkorzystniejszej
oferty, nie mniej ni˝ 5. 

2. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przesy∏a specyfikacj´
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 12 i 20 nie
stosuje si´. 

1. Zamawiajàcy ma obowiàzek zaproszenia do sk∏adania ofert w∏aÊciwej liczby
wykonawców. Zaproszenie musi byç zarazem kierowane do wykonawców
Êwiadczàcych w ramach prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci dostawy lub us∏u-
gi b´dàce przedmiotem zamówienia. Zamawiajàcy musi zatem zbadaç przed-
miot dzia∏alnoÊci adresatów zaproszenia i ustaliç, i˝ w praktyce Êwiadczà oni
us∏ugi lub dostawy, których dotyczyç ma zamówienie. Najbardziej pomocne
w tym zakresie jest badanie rejestru przedsi´biorców, a zw∏aszcza wpisów doko-
nanych w dziale 3 tego rejestru. Zamieszczane tam dane dotyczàce przedmiotu
dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci1 (por. 
art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz komentarz do art. 3 ust. 1
pkt 3). Ustawa wymaga, aby zaproszenie do sk∏adania ofert przekazano co naj-
mniej pi´ciu wykonawcom. Uzp minimalnà liczb´ adresatów zaproszenia okre-
Êla∏a na czterech. W ka˝dym przypadku skierowania zaproszenia do wykonaw-
ców ich liczba (ustalona przez zamawiajàcego – co najmniej 5) musi zapewniaç
konkurencj´ oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Ustawa nie okreÊla mak-
symalnej liczby wykonawców, do których nale˝y kierowaç zapytanie i zapro-
szenie. Niecelowe w praktyce jest wyst´powanie z zapytaniem o cen´ do kil-
kudziesi´ciu czy nawet kilkunastu wykonawców. Wymogi wyboru najkorzyst-
niejszej oferty okreÊlajà przepisy art. 82–95, a poj´cie oferty najkorzystniejszej
art. 2 pkt 5.

2. Warto podkreÊliç w tym miejscu, ̋ e od zaproszenia do sk∏adania ofert nale˝y od-
ró˝niç samo z∏o˝enie oferty. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 2 wymaga z∏o˝enia w try-
bie zapytania o cen´ co najmniej dwóch ofert nie podlegajàcych odrzuceniu.
W braku co najmniej dwóch ofert zamawiajàcy uniewa˝nia post´powanie
o udzielenie zamówienia. 

3. Przepis ust. 2 wymaga stosowania w trybie zapytania o cen´ specyfikacji istot-
nych warunków zmówienia. We wskazanym trybie zamawiajàcy stosuje niejako
uproszczonà specyfikacj´, którà przesy∏a wykonawcy wraz z zaproszeniem do
sk∏adania ofert. W trybie zapytania o cen´ nie mo˝na stosowaç konstrukcji
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zamówieƒ uzupe∏niajàcych (art. 36. ust. 1 pkt 5 w zwiàzku z art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7). Zamawiajàcy nie mo˝e tak˝e przewidywaç mo˝liwoÊci sk∏adania ofert wa-
riantowych. Zakaz ten wynika z samej istoty zamówienia w trybie zapytania
o cen´ i ma swoje normatywne potwierdzenie w treÊci art. 71 ust. 2 i art. 83 ust. 1.

4. W trybie zapytania o cen´ nie stosuje si´ wadium oraz konstrukcji zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania umowy, nie znajdujà zatem zastosowania przepi-
sy art. 147–151 o zabezpieczeniu nale˝ytego wykonania umowy oraz art. 45–46
o wadium. Zastrze˝enie, ˝e w zapytaniu o cen´ nie stosuje si´ art. 36 ust. 1 
pkt 12 stanowi swoiste legislacyjne superfluum. W braku tego zastrze˝enia oraz
w braku przepisu odsy∏ajàcego (patrz komentarz do art. 73) zamawiajàcy i tak
nie móg∏by ˝àdaç od wykonawców wniesienia wadium.

Art. 72 [Cena oferty]

1. Ka˝dy z wykonawców mo˝e zaproponowaç tylko jednà cen´ i nie mo˝e jej
zmieniç. Nie prowadzi si´ negocjacji w sprawie ceny.

2. Zamawiajàcy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa∏ najni˝szà
cen´.

1. Zapytanie o cen´ jest trybem, w którym do zawarcia umowy dochodzi w istocie
przez ofert´ i jej przyj´cie (art. 66 i nast. Kc). Ka˝dy wykonawca mo˝e zapropo-
nowaç tylko jednà cen´. Warto zwróciç uwag´, ˝e w art. 70 mowa o wartoÊci za-
mówienia, w komentowanym przepisie wyst´puje poj´cie ceny. Jak wiadomo
wartoÊç zamówienia nie obejmuje podatku od towarów i us∏ug (art. 32 ust. 1),
cena zaÊ podatek ten obejmuje. Cena zaproponowana przez wykonawc´ mo˝e
zatem przekraczaç w z∏otych równowartoÊç 60 000 euro. OkolicznoÊç ta nie wy-
∏àcza mo˝liwoÊci stosowania trybu zapytania o cen´. Wykonawca nie mo˝e
zmieniç zaproponowanej ceny. Przepis art. 72 ust. 1 nie wy∏àcza jednak stoso-
wania w zapytaniu o cen´ art. 84 ust. 1. Wykonawca mo˝e, przed up∏ywem ter-
minu do sk∏adania ofert zmieniç lub wycofaç ofert´. Zakaz zmiany ceny dotyczy
czasu po up∏ywie terminu do sk∏adania ofert. 

2. W trybie zapytania o cen´ przewidziano zakaz prowadzenia negocjacji w sprawie
ceny. Przepis ust. 1 nie wy∏àcza natomiast mo˝liwoÊci prowadzenia negocjacji
w innych sprawach ani˝eli cena. Zamawiajàcy mo˝e wi´c prowadziç negocjacje
w takich sprawach jak terminy dostaw, miejsce dostaw, spe∏nienie Êwiadczenia
cz´Êciami itp.

3. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia i zawrzeç umow´ wy∏àcznie z tym wy-
konawcà, który zaoferowa∏ najni˝szà cen´. Warto podkreÊliç, ˝e w art. 72 ust. 2
ustawodawca pos∏u˝y∏ si´ poj´ciem oferty z najni˝szà cenà, a nie poj´ciem naj-
korzystniejszej oferty. W przypadku zapytania o cen´ oferta z najni˝szà cenà
stanowi jednak ofert´ najkorzystniejszà. 
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Art. 73 [Odes∏ania]

Do zapytania o cen´ przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

1. Jest to przepis blankietowy (odsy∏ajàcy). Zakres odes∏ania do przepisów regulu-
jàcych pozosta∏e tryby udzielania zamówieƒ jest bardzo wàski, bowiem dotyczy
tylko dwóch przepisów rozdzia∏u 3, a mianowicie art. 44 zamieszczonego w od-
dziale dotyczàcym przetargu nieograniczonego oraz art. 64 ust. 1, który regulu-
je negocjacje bez og∏oszenia. Pozosta∏e przepisy odnoszàce si´ do innych trybów
udzielania zamówieƒ nie majà zastosowania do zapytania o cen´. Nie stosuje si´
ich nie tylko wprost, ale i odpowiednio.

2. Komentowany przepis nakazuje odpowiednio stosowaç art. 44, w którym na wy-
konawc´ na∏o˝ono obowiàzek z∏o˝enia wraz z ofertà oÊwiadczenia o spe∏nieniu
warunków udzia∏u w post´powaniu oraz, je˝eli ˝àda∏ tego zamawiajàcy, z∏o˝e-
nia dokumentów o spe∏nianiu tych warunków. Nakazuje tak˝e odpowiednio sto-
sowaç art. 64 ust. 1, który zobowiàzuje zamawiajàcego do wyznaczenia terminu
sk∏adania ofert w taki sposób, aby wykonawcy mieli niezb´dny czas na przygo-
towanie i z∏o˝enie ofert (patrz komentarz do art. 44 i art. 64 ust. 1). 

Oddzia∏ 7
Aukcja elektroniczna

Art. 74 [Definicja]

1. Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocà
formularza umieszczonego na stronie internetowej, umo˝liwiajàcego wpro-
wadzenie niezb´dnych danych w trybie bezpoÊredniego po∏àczenia z tà stro-
nà, wykonawcy sk∏adajà kolejne korzystniejsze oferty (postàpienia), podle-
gajàce automatycznej klasyfikacji.

2. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie aukcji elektronicznej,
je˝eli przedmiotem zamówienia sà dostawy powszechnie dost´pne o ustalo-
nych standardach jakoÊciowych, a wartoÊç zamówienia nie przekracza wy-
ra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro.

1. Aukcja elektroniczna stanowi odr´bny, samoistny tryb udzielania zamówienia,
którego wartoÊç ustalona zgodnie z art. 32 oraz 34 i 35 nie mo˝e przekroczyç
60 000 euro. Tryb ten ró˝ni si´ znacznie od pozosta∏ych przewidzianych w usta-
wie. Poza koniecznoÊcià u˝ycia narz´dzi informatycznych do jego przeprowa-
dzenia, najistotniejszà ró˝nicà jest mo˝liwoÊç sk∏adania w trakcie post´powania
wi´cej ni˝ jednej oferty przez ka˝dego wykonawc´. Odr´bnà ofert´ stanowi bo-
wiem ka˝de postàpienie sk∏adane w toku aukcji. Definiujàc aukcj´ elektronicz-
nà ustawa nie wprowadza ˝adnego szczególnego rozumienia samego terminu
„aukcja”, przyjmujàc, ̋ e jest to poj´cie, którego znaczenie w j´zyku polskim jest
powszechnie zrozumia∏e, a w systemie prawnym wyst´puje w art. 702 Kc. 
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2. Jednà z istotnych cech aukcji jest sk∏adanie ofert „na odleg∏oÊç” za poÊrednic-
twem sieci telekomunikacyjnej. Wykonawca, b´dàcy u˝ytkownikiem koƒcowym
sieci dokonuje nadania informacji, która w czasie rzeczywistym jest odbierana
przez zamawiajàcego, b´dàcego drugim z koƒcowych u˝ytkowników sieci. Za-
mawiajàcy w celu zestandaryzowania formy otrzymywanej informacji zamiesz-
cza na stronie internetowej formularz wype∏niany treÊcià przez wykonawców
uczestniczàcych w aukcji. Zastosowane rozwiàzania techniczne muszà przy tym
zabezpieczaç przekazywane przez wykonawców dane przed ingerencjà w ich
treÊç ze strony zamawiajàcego. Na brak mo˝liwoÊci jakiejkolwiek ingerencji za-
mawiajàcego w treÊç odbieranych danych wskazuje równie˝ obowiàzek korzy-
stania z urzàdzeƒ, które samoczynnie (automatycznie) uszeregujà przekazywane
dane wg zdefiniowanego kryterium, którym w przypadku aukcji jest cena oferty. 

3. Przedmiotem zamówienia udzielanego w trybie aukcji elektronicznej mogà byç
wy∏àcznie dostawy, tzn. zgodnie z art. 2 pkt 2 nabycie rzeczy, praw lub innych
dóbr. Brak ograniczenia co do rodzaju umowy na podstawie której nast´puje na-
bycie oznacza, ̋ e w wyniku aukcji mo˝e nastàpiç zarówno przeniesienie w∏asno-
Êci na podstawie umowy sprzeda˝y jak i zawarcie ka˝dej innej umowy wià˝àcej
si´ z prawem do odp∏atnego korzystania z przedmiotu zamówienia. Zgodnie
z definicjà dostawy mo˝e to byç w szczególnoÊci umowa najmu, dzier˝awy, do-
stawy oraz leasingu. Przedmiotem aukcji mogà byç wy∏àcznie dostawy po-
wszechnie dost´pne, tzn. majàce charakter seryjny, masowy, popularny i z tych
przyczyn ∏atwe do osiàgni´cia. Muszà mieç one przy tym ustalone standardy ja-
koÊciowe, tzn. stosunkowo trwa∏e, rzadko podlegajàce zmianie oraz dok∏adnie
okreÊlone albo znormalizowane cechy w zakresie jakoÊci.

4. W trybie aukcji elektronicznej nie mo˝na udzieliç zamówienia na roboty budow-
lane oraz us∏ugi. Nie jest równie˝ mo˝liwe udzielenie w tym trybie zamówienia
wielorodzajowego, nawet w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami art. 6 
ust. 1 lub 2 do takiego zamówienia nale˝a∏oby zastosowaç przepisy dotyczàce
dostaw. Us∏ugi stanowiàce wówczas drugà, poza dostawami, cz´Êç zamówienia
nie spe∏nia∏y bowiem w sposób oczywisty wymogu dostaw powszechnie dost´p-
nych o ustalonych jakoÊciowych standardach, a tylko te mogà byç przedmiotem
aukcji.

Art. 75 [Wszcz´cie post´powania]

1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie aukcji elektronicznej, za-
mieszczajàc og∏oszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz
stronie, na której b´dzie prowadzona aukcja.

2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) okreÊlenie trybu zamówienia;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;
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4) wymagania dotyczàce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urzàdzeƒ informatycznych;

5) sposób post´powania w toku aukcji elektronicznej, w szczególnoÊci okre-
Êlenie minimalnych wysokoÊci postàpieƒ;

6) informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania;
7) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji elektro-

nicznej;
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamkni´cia aukcji elektronicznej;
9) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spe∏niania tych warunków;
10) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wy-

konawcy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´po-
waniu;

11) termin zwiàzania ofertà;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne wa-
runki umowy, albo wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wyko-
nawcy, aby zawar∏ z nim umow´ w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach;

15) adres strony internetowej, na której b´dzie prowadzona aukcja elektro-
niczna.

1. Momentem wszcz´cia post´powania w trybie aukcji elektronicznej jest publika-
cja og∏oszenia zamieszczanego na w∏asnej stronie internetowej oraz na stronie
internetowej, na której akcja b´dzie prowadzona. JeÊli zamawiajàcy zamierza
przeprowadziç aukcj´ wykorzystujàc w∏asne strony internetowe, wówczas obo-
wiàzek og∏oszenia b´dzie spe∏niony poprzez zamieszczenie og∏oszenia tylko na
tej stronie. W przypadku aukcji, odmiennie ni˝ w pozosta∏ych, poprzedzanych
og∏oszeniem trybach udzielania zamówieƒ zamieszczenie og∏oszenia na w∏asnej
stronie internetowej jest obowiàzkowe. Oznacza to, ̋ e zamówieƒ w trybie aukcji
elektronicznej nie mogà udzielaç zamawiajàcy, którzy nie posiadajà strony inter-
netowej. Nie jest to mo˝liwe nawet wówczas, gdyby zamierzali przeprowadziç
aukcje na wynaj´tej platformie. 

2. Post´powanie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej, podobnie jak w pozo-
sta∏ych trybach udzielania zamówieƒ, przygotowuje i przeprowadza zamawia-
jàcy. Nie zmienia tego mo˝liwoÊç korzystania z innych ni˝ w∏asne stron interne-
towych, która nie jest równoznaczna z uprawnieniem podmiotu b´dàcego jej
dysponentem do nabywania przedmiotu zamówienia, a nast´pnie odst´powania
w drodze odr´bnej umowy zamawiajàcemu. Zamawiajàcy mogà jednak zgodnie
z dyspozycjà art. 15 ust. 2 powierzyç przygotowanie i przeprowadzenie aukcji
innemu podmiotowi, który dzia∏ajàc jak pe∏nomocnik zamawiajàcego przepro-
wadzi w jego imieniu i na jego rzecz aukcj´.
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3. Ustawa nie wskazuje kolejnoÊci zamieszczania og∏oszeƒ o aukcji w sytuacji, gdy
sà one zamieszczane na stronie internetowej zamawiajàcego oraz stronie prze-
prowadzania aukcji. Zasada równego traktowania wykonawców i wynikajàce
z niej prawo jednakowego dost´pu wszystkich wykonawców do informacji o za-
miarze udzielenia zamówienia wskazujà jednak, ˝e og∏oszenia te powinny byç
zamieszczone w obu miejscach w tym samym terminie.

4. Og∏oszenie o zamówieniu jest w przypadku aukcji elektronicznej jedynà formà
przekazania przez zamawiajàcego informacji o zamówieniu oraz warunkach
udzia∏u w post´powaniu. Stàd szczególnie istotne jest podanie w nim precyzyj-
nych i jednoznacznych informacji niezb´dnych wykonawcom ubiegajàcym si´
o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji.

5. Og∏oszenie o aukcji zawiera niezb´dne informacje o charakterze formalnym. Na-
le˝y do nich nazwa i adres zamawiajàcego, okreÊlenie trybu zamówienia oraz
adres strony internetowej, na której aukcja b´dzie przeprowadzona. Adres ten,
jako jedyny adres strony podawany w og∏oszeniu jest jednoczeÊnie miejscem,
w którym zamawiajàcy zamieszcza informacje o wynikach aukcji. Szczególnie
istotnym elementem og∏oszenia jest wskazanie przedmiotu zamówienia. Pomi-
mo pos∏ugiwania si´ przez Pzp w stosunku do aukcji poj´ciem „okreÊlenie trybu
zamówienia”, takim samym jak np. w og∏oszeniu o przetargu ograniczonym, na-
le˝y przyjàç, i˝ zamawiajàcy powinien zawrzeç w tym punkcie og∏oszenia
znacznie wi´cej informacji. Tylko precyzyjny i wyczerpujàcy opis przedmiotu
zamówienia umo˝liwi bowiem porównywalnoÊç ofert i nabycie takiego przed-
miotu dostawy, jaki b´dzie odpowiada∏ jego wymaganiom. 

6. Og∏oszenie jako niezb´dny element musi zawieraç informacje dotyczàce para-
metrów technicznych urzàdzeƒ, z których korzystajàc, wykonawca mo˝e wziàç
udzia∏ w aukcji. OkreÊlenie tych parametrów jest niezb´dne dla zapewnienia
kompatybilnoÊci urzàdzeƒ, którymi pos∏ugujà si´ wykonawca i zamawiajàcy
oraz wskazania technicznych wymagaƒ wobec urzàdzeƒ i oprogramowania, któ-
re zapewnià wykonawcom niezak∏ócony udzia∏ w aukcji. WÊród takich wyma-
gaƒ niezb´dne b´dzie najcz´Êciej podanie informacji o programie obs∏ugujàcym
po∏àczenie ze stronà internetowà zamawiajàcego i minimalnych parametrach
stacji komputerowej, które zapewniajà obs∏ug´ tego oprogramowania (proceso-
rze, systemie operacyjnym, wielkoÊci pami´ci operacyjnej, wymaganej wolnej
pami´ci twardego dysku itp.). Respektujàc zasad´ równego traktowania wyko-
nawców oraz uczciwej konkurencji zamawiajàcy nie mo˝e okreÊliç wymagaƒ
„sprz´towych” na zbyt wysokim poziomie, który utrudnia∏by udzia∏ w aukcji za-
interesowanym wykonawcom. Nale˝y przyjàç, ˝e nie b´dzie mia∏o dyskrymina-
cyjnego charakteru okreÊlenie wymagaƒ na poziomie mo˝liwym do spe∏nienia
przez powszechnie dost´pne na rynku urzàdzenia. 

7. Og∏oszenie musi zawieraç informacj´ o minimalnej wysokoÊci postàpienia.
Mo˝e ono zostaç okreÊlone w z∏otych (o wskazanà kwot´), ale równie˝ jako %
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ostatnio zg∏oszonej ceny lub ceny, od której rozpocz´to aukcj´. Wykonawcy nie
sà jednak ograniczeni treÊcià og∏oszenia w zakresie mo˝liwoÊci zg∏aszania wy˝-
szych postàpieƒ. Zamawiajàcy nie mo˝e przy tym ˝àdaç, aby by∏a wówczas
respektowana jakakolwiek zasada krotnoÊci minimalnego postàpienia. Wspo-
mnianym w ust. 2 pkt 5 sposobem post´powania w toku aukcji elektronicznej,
o którym zamawiajàcy jest obowiàzany poinformowaç w og∏oszeniu, jest bez
wàtpienia sposób kwalifikacji wykonawców do nast´pnego etapu aukcji (por.
art. 79 ust. 2).

8. Kszta∏tujàc warunki udzia∏u w post´powaniu prowadzonym w trybie aukcji
elektronicznej zamawiajàcy jest zobowiàzany przestrzegaç regulacji zawartej
w art. 22. Oznacza to, ˝e jest zwiàzany koniecznoÊcià wykluczania wykonaw-
ców, którzy warunków nie spe∏niajà. Oznacza to równie˝, ˝e ustalajàc stopieƒ
spe∏niania warunków powinien si´ kierowaç wy∏àcznie niezb´dnymi do wyko-
nania zamówienia przes∏ankami, gdy˝ w innym razie warunki mogà utrudniç
uczciwà konkurencj´ (por art. 22 i 24). Potwierdzeniem spe∏niania warunków
udzia∏u w aukcji elektronicznej mogà byç oÊwiadczenia wykonawców lub takie
oÊwiadczenia wraz z dokumentami potwierdzajàcymi spe∏nianie warunków. De-
cyzj´ o ˝àdaniu dokumentów podejmuje zamawiajàcy, gdy˝ w post´powaniach
poni˝ej 60 000 euro stanowi to jego prawo, nie zaÊ obowiàzek. Zgodnie z dyspo-
zycjà art. 25 wskazane w og∏oszeniu oÊwiadczenia i dokumenty b´dà jedynymi,
jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców. W ˝àdaniu dokumentów za-
mawiajàcy jest ponadto ograniczony przepisami rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwier-
dzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy, okreÊlajàcego
zamkni´ty wykaz dokumentów, których ̋ àdanie jest uprawnione. Nieuzasadnio-
nym b´dzie wi´c domaganie si´ dokumentów wykraczajàcych poza zakres wska-
zany w rozporzàdzeniu lub potwierdzajàcych spe∏nienie innych wymagaƒ. Poza
zakres okreÊlony ustawà wykracza równie˝ ˝àdanie sk∏adania oÊwiadczeƒ doty-
czàcych innych okolicznoÊci ni˝ wskazane w ustawie.

9. Zamawiajàcy w og∏oszeniu o zamówieniu jest obowiàzany podaç terminy istotne
dla przebiegu post´powania oraz wykonywania zamówienia. Sà to: termin sk∏a-
dania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji, otwarcia i zamkni´cia au-
kcji, zwiàzania ofertà oraz wykonania zamówienia. Termin sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji, a tak˝e termin zwiàzania ofertà powinny byç
liczone w dniach, z uwzgl´dnieniem przepisów Pzp dotyczàcych minimalnego
terminu sk∏adania wniosków (art. 76 ust. 1). Termin zwiàzania ofertà odnosi si´
wy∏àcznie do wykonawcy, którego oferta zosta∏a wybrana. Zamawiajàcy ze
wzgl´du na wy∏àczenie zawarte w art. 81 nie jest przy tym zobowiàzany do prze-
strzegania maksymalnego terminu zwiàzania ofertà, o którym mowa w art. 85 ust.
1 pkt 1. Terminy otwarcia i zamkni´cia aukcji powinny byç podane w sposób bar-
dziej precyzyjny, tak aby umo˝liwiç wykonawcom przystàpienie do aukcji w tym
samym momencie oraz zapewniç wiedz´ o czasie jej trwania (por. art. 80).
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10. Og∏oszenie o aukcji musi zawieraç wymagania dotyczàce nale˝ytego wykona-
nia umowy. Poniewa˝ aukcja jest trybem, który mo˝na stosowaç wy∏àcznie przy
udzielaniu zamówieƒ o wartoÊci poni˝ej 60 000 euro, zabezpieczenie umowy
b´dzie wymagane z mocy prawa wy∏àcznie w przypadku zawieranych w wyni-
ku aukcji umów na realizacj´ dostaw w czasie d∏u˝szym ni˝ 3 lata. W pozosta-
∏ych sytuacjach zgodnie z art. 147 ust. 1 zamawiajàcy mo˝e, ale nie musi ˝àdaç
zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy, zamieszczajàc informacj´
o swej decyzji w og∏oszeniu. W przypadku ˝àdania zabezpieczenia, znajdujà
zastosowanie przepisy art. 147–151. 

11. Informacje zamieszczane w og∏oszeniu dotyczàce istotnych postanowieƒ umo-
wy, jej ogólnych warunków, albo wzoru umowy powinny byç co do zakresu
takie same, jak informacje na ten temat podawane w SIWZ przy udzielaniu za-
mówieƒ w innych trybach, w których stosuje si´ przepis art. 36 ust. 1 pkt 21.

Art. 76 [Warunki udzia∏u, termin otwarcia]

1. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w aukcji elektronicznej nie krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia. 

2. Zamawiajàcy dopuszcza do udzia∏u w aukcji elektronicznej i zaprasza do
sk∏adania ofert wszystkich wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u
w post´powaniu, okreÊlajàc w zaproszeniu termin zwiàzania ofertà wyko-
nawcy, który zaoferuje najni˝szà cen´. 

3. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wniesienia wadium, w termi-
nie przez niego okreÊlonym, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem ter-
minu otwarcia aukcji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

4. Zamawiajàcy otwiera aukcj´ elektronicznà w terminie okreÊlonym w og∏o-
szeniu o zamówieniu, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 5 dni od
dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do sk∏adania ofert.

1. Aby uczestniczyç w aukcji (z∏o˝yç ofert´ za pomocà zamieszczonego na stronie
internetowej formularza) wykonawcy zaproszeni do sk∏adania ofert muszà si´
zarejestrowaç w systemie teleinformatycznym zamawiajàcego. Rejestracja s∏u˝y
w szczególnoÊci identyfikacji wykonawców w trakcie aukcji i zapewnia, ˝e bio-
rà w niej udzia∏ wy∏àcznie wykonawcy zaproszeni do sk∏adania ofert. Rejestra-
cja pozwala tak˝e na zapewnienie wymaganej (art. 79 ust. 3) anonimowoÊci wy-
konawców, którzy dla innych uczestników aukcji sà rozpoznawalni wy∏àcznie na
podstawie przypisanego im numeru lub nazwy, nie pozwalajàcych na faktyczne
zidentyfikowanie wykonawcy. 

2. Pzp nie okreÊla maksymalnego terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w aukcji elektronicznej, jaki mo˝e ustaliç zamawiajàcy. Podobnie jak
w innych trybach przewidujàcych sk∏adanie wniosków o dopuszczenie do udzia-
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∏u w post´powaniu przewiduje jednak termin minimalny, który pozwoli zainte-
resowanym wykonawcom na z∏o˝enie wniosku. Termin ten wynosi analogicznie
do pozosta∏ych trybów 15 dni od dnia og∏oszenia. Oznacza to, zgodnie z art. 111
§ 2 Kc, ˝e do obliczania terminu nie wlicza si´ dnia og∏oszenia, lecz dopiero
dzieƒ nast´pujàcy po tym dniu.

3. Podstawowy cel aukcji, jakim jest zapewnienie jak najszerszej konkurencji w po-
st´powaniach, których przedmiotem sà nieskomplikowane dostawy, przesàdza,
˝e zamawiajàcy zaprasza do udzia∏u w aukcji mo˝liwie najszerszà liczb´ wyko-
nawców, tzn. wszystkich tych, którzy spe∏niajà warunki okreÊlone w og∏oszeniu.
Liczba uczestników aukcji nie jest w ˝aden sposób ograniczana.

4. Ustawa pozostawia zamawiajàcemu swobod´ w ustaleniu terminu zwiàzania
ofertà wykonawcy, który z∏o˝y∏ najkorzystniejszà ofert´. Termin ten, okreÊlony
w zaproszeniu, nie powinien byç nast´pnie przed∏u˝any jednostronnà decyzjà za-
mawiajàcego. Wskazuje na to wy∏àczenie w stosunku do aukcji art. 85 ust. 2
(por. art. 81) oraz brak odr´bnej regulacji w tym zakresie. OkreÊlajàc termin
zwiàzania ofertà zamawiajàcy powinien jednak uwzgl´dniaç fakt, i˝ termin zbyt
d∏ugi mo˝e si´ przyczyniç do ograniczenia konkurencji, eliminujàc wykonaw-
ców, dla których b´dzie on nie do przyj´cia. Bez wàtpienia w∏aÊciwym post´po-
waniem zamawiajàcego by∏oby okreÊlenie okresu zwiàzania ofertà na czas nie
przekraczajàcy 30 dni, czyli taki, jak dla wszelkich zamówieƒ o wartoÊci poni˝ej
60 000 euro udzielanych w innych trybach post´powania.

5. ˚àdanie wadium w trybie aukcji elektronicznej jest fakultatywnà czynnoÊcià za-
mawiajàcego, podobnie jak w ka˝dym innym trybie przy wartoÊci zamówienia
poni˝ej 60 000 euro. Zamawiajàcy, który zdecyduje si´ ˝àdaç wniesienia wa-
dium powinien zamieÊciç takà informacj´ ju˝ w og∏oszeniu. Mimo braku wska-
zania takiego obowiàzku w artykule 75 wymieniajàcego niezb´dne elementy
og∏oszenia, nale˝y przyjàç zgodnie z 22 ust. 1 pkt 4 odwo∏ujàcym si´ do art. 24
(w tym jego ust. 2 pkt 4, dotyczàcego wadium), ˝e wniesienie wadium ˝àdanego
przez zamawiajàcego jest warunkiem udzia∏u w post´powaniu. Informacja na ten
temat powinna wi´c pojawiç si´ w og∏oszeniu na podstawie art. 75 ust. 2 
pkt 9. JednoczeÊnie przepis ust. 3 pozostawia zamawiajàcemu pewien zakres
swobody w okreÊleniu terminu wniesienia wadium. Termin ten ze wzgl´du na
cel, któremu wadium s∏u˝y (zabezpieczenie oferty), nie mo˝e byç wyznaczony
na okres pomi´dzy z∏o˝eniem wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu, a przekazaniem zaproszenia do sk∏adania ofert. Oznacza to, ˝e mo˝e byç
okreÊlony dopiero w zaproszeniu. Musi byç ustalony w taki sposób, aby umo˝li-
wia∏ zamawiajàcemu uzyskanie informacji o wniesieniu wadium przed z∏o-
˝eniem ofert, co w przypadku aukcji oznacza, ˝e musi up∏ywaç najpóêniej bez-
poÊrednio przed otwarciem aukcji. Mo˝liwe jest jednak wyznaczenie krótszego
terminu wniesienia wadium. OkreÊlajàc go zamawiajàcy musi jednak w takim
przypadku respektowaç zasad´ zakazu ograniczania konkurencji, którà mo˝e na-
ruszyç ustanowienie zbyt krótkiego terminu. 
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6. Otwarcie aukcji sensu stricte, oznacza rozpocz´cie procedury sk∏adania ofert, nie
zaÊ wszcz´cie post´powania, które mia∏o miejsce wczeÊniej, czyli w momencie
zamieszczenia og∏oszenia o aukcji. Pzp nie przewiduje koniecznoÊci zachowania
˝adnej szczególnej formy otwarcia aukcji. Je˝eli zamawiajàcy nie przewidzia∏
w og∏oszeniu konkretnego sposobu otwarcia aukcji nale˝y przyjàç, ˝e jest ona
otwarta wraz z up∏ywem terminu otwarcia podanego w og∏oszeniu o zamówie-
niu. Mo˝liwe jest jednak zamieszczenie w og∏oszeniu wzmianki o rozpocz´ciu
aukcji po jej wywo∏aniu, tzn. zamieszczeniu przez zamawiajàcego komunikatu
o rozpocz´ciu aukcji. Taki sposób otwarcia aukcji nie mo˝e jednak naruszaç
obowiàzku respektowania przez zamawiajàcego terminu otwarcia podanego
w og∏oszeniu co oznacza, ˝e informacja o rozpocz´ciu aukcji musi si´ pojawiç
wraz z up∏ywem tego terminu. Minimalny termin, jaki zamawiajàcy musi wy-
znaczyç na otwarcie aukcji jest uzale˝niony od przekazania wykonawcom zapro-
szenia do sk∏adania ofert i wynosi 5 dni. Wyznaczajàc go zamawiajàcy powinien
jednak uwzgl´dniaç sposób przekazania zaproszenia i okreÊliç termin otwarcia
aukcji tak, aby informacja o jej otwarciu dotar∏a do wykonawców wczeÊniej. 

Art. 77 [Forma komunikowania si´ zamawiajàcego i wykonawców]

Zamawiajàcy i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamkni´cia
aukcji przekazujà wnioski, oÊwiadczenia i inne informacje drogà elektronicznà. 

1. W szczególnym okresie post´powania o udzielenie zamówienia w trybie aukcji
elektronicznej, jakim jest sam przebieg aukcji ustawa dopuszcza wy∏àcznie elektro-
nicznà form´ porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawcami. Dokument
przekazany w inny sposób b´dzie wi´c traktowany jak niez∏o˝ony i nie mo˝e mieç
wp∏ywu na przebieg zarówno samej aukcji jak i ca∏ego post´powania. Ogranicze-
nie formy komunikacji pomi´dzy stronami post´powania dotyczy jednak wy∏àcznie
tych wniosków, oÊwiadczeƒ i informacji, które majà zwiàzek z przebiegiem aukcji
sensu stricte. Nie mo˝na wi´c uznaç za dokonane w niew∏aÊciwej formie z∏o˝enia
lub wp∏yni´cia dokumentów odnoszàcych si´ do innych ni˝ przebieg aukcji (rozu-
mianej jako sama licytacja) elementów post´powania o udzielenie zamówienia, na-
wet jeÊli moment ich z∏o˝enia lub wp∏yni´cia przypada na czas trwania aukcji. 

2. Wynikajàcy z mocy prawa obowiàzek zachowania szczególnej (elektronicznej)
formy porozumiewania si´ stron post´powania nie wy∏àcza prawa strony która
informacj´ przekaza∏a ˝àdania potwierdzenia faktu jej otrzymania przez stron´
b´dàcà adresatem informacji, zgodnie z art. 28 ust. 2.

3. WÊród informacji, które w sposób okreÊlony w przepisie zamawiajàcy przeka-
zuje wykonawcom znajdujà si´ w szczególnoÊci informacje, o których mowa
w art. 79 ust. 3. Mo˝liwe jest jednak przekazywanie w trakcie aukcji innych in-
formacji, wniosków lub oÊwiadczeƒ, np. sygnalizowanie trudnoÊci technicznych
lub organizacyjnych, które wystàpià w trakcie prowadzenia aukcji.
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Art. 78 [Forma oferty i sposób jej oceny]

1. Ofert´ sk∏ada si´, pod rygorem niewa˝noÊci, w postaci elektronicznej, opa-
trzonà bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomo-
cy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Oferty sk∏adane przez wykonawców podlegajà automatycznej klasyfikacji
na podstawie ceny.

3. Oferta z∏o˝ona w toku aukcji przestaje wiàzaç, gdy inny wykonawca z∏o˝y∏
ofert´ korzystniejszà.

1. Jedynà wa˝nà formà z∏o˝enia oferty w trakcie aukcji jest jej z∏o˝enie w postaci
elektronicznej wraz z opatrzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu. W zwiàzku
z art. 74 ust. 1 nie wystarczy przy tym z∏o˝enie oferty jakàkolwiek drogà elek-
tronicznà, lecz niezb´dne jest skorzystanie z formularza umieszczonego na stro-
nie internetowej, na której jest prowadzona aukcja. Zobowiàzanie wykonawców
do sk∏adania pod rygorem niewa˝noÊci oferty opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certy-
fikatu jest podyktowane koniecznoÊcià zastosowania rozwiàzaƒ spójnych z zasa-
dami udzielania zamówieƒ. Zgodnie z art. 9 ust. 1 post´powanie o udzielenie za-
mówienia prowadzi si´ w formie pisemnej, przy czym do zachowania pisemnej
formy czynnoÊci prawnej niezb´dne jest z∏o˝enie w∏asnor´cznego podpisu na
dokumencie obejmujàcym treÊç oÊwiadczenia woli (art. 78 § 1 Kc). Przepisy
ustawy o podpisie elektronicznym1 zrównujà skutki prawne bezpiecznego, we-
ryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego z podpi-
sem w∏asnor´cznym (art. 5 ust. 2). 

2. Zgodnie z ustawà o podpisie elektronicznym (art. 3 pkt 1) podpis elektroniczny
to „dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zosta-
∏y do∏àczone lub z którymi sà logicznie powiàzane, s∏u˝à do identyfikacji osoby
sk∏adajàcej podpis elektroniczny”. Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis
elektroniczny, który spe∏nia nast´pujàce warunki: a) jest przyporzàdkowany wy-
∏àcznie do osoby sk∏adajàcej ten podpis, b) jest sporzàdzany za pomocà podlega-
jàcych wy∏àcznej kontroli osoby sk∏adajàcej podpis elektroniczny bezpiecznych
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego i danych s∏u˝àcych do
sk∏adania podpisu elektronicznego, c) jest powiàzany z danymi, do których
zosta∏ do∏àczony, w taki sposób, ˝e jakakolwiek póêniejsza zmiana tych danych
jest rozpoznawalna (art. 3 ust. 2 cyt. ustawy). 

3. Warunkiem zastosowania w aukcji elektronicznej bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego jest jego zweryfikowanie kwalifikowanym certyfikatem (zaÊwiad-
czeniem elektronicznym umo˝liwiajàcym identyfikacj´), który jest wydawa-
ny przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne i zgodnie 
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z art. 20 ustawy o podpisie elektronicznym zawiera co najmniej: numer certyfi-
katu, wskazanie, ˝e certyfikat zosta∏ wydany jako certyfikat kwalifikowany do
stosowania zgodnie z okreÊlonà politykà certyfikacji, okreÊlenie podmiotu
Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne wydajàcego certyfikat i paƒstwa, w którym
ma on siedzib´, oraz numer pozycji w rejestrze kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, imi´ i nazwisko lub pseudonim osoby sk∏a-
dajàcej podpis elektroniczny; u˝ycie pseudonimu musi byç wyraênie zaznaczo-
ne, dane s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektronicznego, oznaczenie poczàtku
i koƒca okresu wa˝noÊci certyfikatu, poÊwiadczenie elektroniczne podmiotu
Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne, wydajàcego dany certyfikat, ograniczenia
zakresu wa˝noÊci certyfikatu, je˝eli przewiduje to okreÊlona polityka certyfika-
cji, ograniczenie najwy˝szej wartoÊci granicznej transakcji, w której certyfikat
mo˝e byç wykorzystywany, je˝eli przewiduje to polityka certyfikacji lub umo-
wa na podstawie której jest wydany certyfikat. 

4. U˝ycie bezpiecznego podpisu elektronicznego wywo∏uje skutki prawne wy∏àcz-
nie, gdy zosta∏ z∏o˝ony w okresie wa˝noÊci certyfikatu. Ponadto zgodnie z defi-
nicjà takiego podpisu jest on przyporzàdkowany wy∏àcznie do osoby sk∏adajàcej
ten podpis. Oznacza to, ˝e mo˝liwoÊç z∏o˝enia podpisu musi mieç osoba upo-
wa˝niona do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu wykonawcy. 

5. Oprogramowanie u˝yte do przeprowadzenia aukcji musi zapewniaç mo˝liwoÊç
automatycznej klasyfikacji ofert sk∏adanych przez wykonawców. Oznacza to, ˝e
nie jest mo˝liwa w tym zakresie ˝adna ingerencja zamawiajàcego (podmiotu pro-
wadzàcego aukcj´). Jedynym kryterium klasyfikacji jest cena z∏o˝onej oferty, jako
˝e tylko to kryterium stanowi podstaw´ wyboru. Dokonywana klasyfikacja powin-
na umo˝liwiaç Êledzenie aukcji i wskazywaç, która z ofert jest w danym momen-
cie najkorzystniejsza oraz jakà pozycj´ zajmujà inne z∏o˝one oferty wraz z infor-
macjà o zaproponowanych w nich cenach. Dane te sà bowiem niezb´dne zamawia-
jàcemu do przekazywania informacji wykonawcom na podstawie art. 79 ust. 3.

6. Podobnie jak w art. 702 Kc oferta z∏o˝ona w toku aukcji przestaje wiàzaç, gdy
inny wykonawca z∏o˝y∏ ofert´ korzystniejszà. W odró˝nieniu od rozwiàzaƒ Kc,
w aukcji prowadzonej w trybie Pzp nie mo˝na zastrzec innego rozwiàzania. Nie
jest te˝ mo˝liwe zg∏oszenie dwóch kolejnych postàpieƒ przez jednego wykonaw-
c´ nast´pujàcych bezpoÊrednio po sobie. 

Art. 79 [Rodzaje aukcji]

1. Aukcja elektroniczna mo˝e byç jednoetapowa albo wieloetapowa.
2. Zamawiajàcy mo˝e, je˝eli zastrzeg∏ to w og∏oszeniu, po zakoƒczeniu ka˝de-

go etapu aukcji elektronicznej nie zakwalifikowaç do nast´pnego etapu
aukcji elektronicznej tych wykonawców, którzy nie z∏o˝yli nowych postà-
pieƒ, informujàc ich o tym niezw∏ocznie. 
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3. W toku ka˝dego etapu aukcji elektronicznej zamawiajàcy na bie˝àco prze-
kazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji z∏o˝onych przez nich
ofert, liczbie wykonawców bioràcych udzia∏ w ka˝dym z etapów aukcji elek-
tronicznej, a tak˝e o cenach z∏o˝onych przez nich ofert, z tym ˝e do momen-
tu zamkni´cia aukcji elektronicznej nie ujawnia informacji umo˝liwiajà-
cych identyfikacj´ wykonawców.

1. Decyzj´ o iloÊci etapów aukcji podejmuje zamawiajàcy, informujàc o tym
w og∏oszeniu. Ustawa nie okreÊla ̋ adnych warunków, których zamawiajàcy mu-
sia∏by przestrzegaç podejmujàc takà decyzje. Nie zawiera równie˝ ograniczenia
liczby etapów. 

2. Zamawiajàcy, jeÊli zamieÊci∏ odpowiednià informacj´ w og∏oszeniu mo˝e po
ka˝dym etapie aukcji dokonaç eliminacji niektórych wykonawców z udzia∏u
w kolejnych etapach. Do nast´pnego etapu mogà nie zostaç zakwalifikowani wy-
konawcy, którzy nie z∏o˝yli co najmniej jednego postàpienia w trakcie po-
przedzajàcego go etapu. Jest to prawo, a nie obowiàzek zamawiajàcego, który
decydujàc si´ na skorzystanie z niego powinien czyniç to z zachowaniem zasa-
dy równego traktowania wykonawców. Zamawiajàcy musi przy tym niezw∏ocz-
nie, czyli przed rozpocz´ciem kolejnego etapu aukcji, poinformowaç wykonaw-
ców o niezakwalifikowaniu do tego etapu. 

3. W toku ka˝dego etapu (czyli w trakcie ca∏ej aukcji) zamawiajàcy przekazuje
uczestnikom aukcji okreÊlone informacje. Obowiàzek ich przekazywania na
bie˝àco oznacza, i˝ muszà byç one aktualizowane po ka˝dej czynnoÊci, która
powoduje zmian´ stanu faktycznego w zakresie obj´tym obowiàzkiem informa-
cyjnym. Informacja przekazywana ka˝demu wykonawcy musi zawieraç dane
o pozycji jego oferty (ostatniego postàpienia) oraz pozycjach takich ofert z∏o˝o-
nych przez innych wykonawców, liczbie wykonawców oraz cenach zawartych
w ostatnim postàpieniu ka˝dego z wykonawców. 

4. Zasadà udzielania zamówieƒ jest jawnoÊç post´powania. W przypadku aukcji
przejawia si´ ona w szczególnoÊci mo˝liwoÊcià obserwacji aukcji przez osoby
postronne, mo˝liwoÊcià dost´pu do protoko∏u post´powania z którego mo˝na
mi´dzy innymi uzyskaç informacj´, jacy wykonawcy zostali dopuszczeni do
udzia∏u w aukcji. Nie jest natomiast mo˝liwe ustalenie w trakcie aukcji, jakà
cen´ w postàpieniu zaoferowa∏, konkretny wykonawca. Identyfikacja wyko-
nawców, a wi´c równie˝ mo˝liwoÊç odtworzenia ich propozycji cenowych zg∏a-
szanych w trakcie aukcji jest mo˝liwa dopiero po zamkni´ciu aukcji.

Art. 80 [Zamkni´cie aukcji]

1. Zamawiajàcy zamyka aukcj´ elektronicznà:
1) w terminie okreÊlonym w og∏oszeniu;
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2) je˝eli w ustalonym w og∏oszeniu okresie nie zostanà zg∏oszone nowe po-
stàpienia, lub

3) po zakoƒczeniu ostatniego, ustalonego w og∏oszeniu etapu.
2. BezpoÊrednio po zamkni´ciu aukcji elektronicznej zamawiajàcy podaje,

pod ustalonym w og∏oszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazw´
(firm´) oraz adres wykonawcy, którego ofert´ wybrano.

3. Zamawiajàcy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa∏ najni˝szà
cen´.

1. Zamawiajàcy zamyka aukcj´ w okreÊlonym terminie lub w przypadku spe∏nie-
nia warunków jej zamkni´cia. Informacja o terminie i warunkach zamkni´cia
aukcji musi byç zawarta w og∏oszeniu. Ustawa wskazuje na 3 równoprawne spo-
soby okreÊlenia momentu zamkni´cia aukcji wymienione w ust. 1 pkt 1–3.

2. Niezale˝nie od przyj´tej metody wskazania momentu zamkni´cia aukcji musi
byç to moment okreÊlony jednoznacznie i precyzyjnie. Rozwiàzania techniczne
stosowane w trakcie aukcji pozwalajàce na szybkie sk∏adanie postàpieƒ powodu-
jà, ˝e termin zamkni´cia aukcji powinien byç podawany z dok∏adnoÊcià co do
minuty. W innym przypadku w ostatniej fazie aukcji lub jej ostatniego etapu mo-
˝e dojÊç do sytuacji, w której trudno b´dzie ustaliç czy postàpienia zosta∏y z∏o-
˝one w trakcie aukcji, czy te˝ po jej zamkni´ciu. W podobny sposób (tzn. w mi-
nutach) powinien byç okreÊlany czas na sk∏adanie nowych postàpieƒ, po które-
go przekroczeniu aukcja jest zamykana. 

3. Zamkni´cie aukcji w terminie innym ni˝ podany w og∏oszeniu jest równoznacz-
ne z wadà post´powania. Stàd te˝, je˝eli w trakcie aukcji wystàpià problemy
techniczne które uniemo˝liwià jej dokoƒczenie, zamawiajàcy powinien zgodnie
z art. 93 ust. 1 pkt 7 uniewa˝niç post´powanie. 

4. Konsekwencjà wy∏àczenia stosowania do aukcji elektronicznej przepisu art. 92
dotyczàcego zawiadamiania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
jest odr´bna regulacja wskazujàca moment i sposób przekazania oraz zakres
informacji o wynikach aukcji. Z chwilà zamkni´cia aukcji na stronie interne-
towej stanowiàcej miejsce jej przeprowadzenia zamawiajàcy zamieszcza nazw´
i adres wykonawcy, który z∏o˝y∏ najkorzystniejszà ofert´. Do ujawniania po-
zosta∏ych informacji majà zastosowanie przepisy o jawnoÊci protoko∏u post´po-
wania.

5. Jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w aukcji elektronicznej sta-
nowi cena. Aukcja w uj´ciu Pzp ma charakter tzw. aukcji odwróconej, a wy-
konawcy zg∏aszajà w trakcie aukcji kolejne postàpienia z cenà ni˝szà od zg∏o-
szonej uprzednio przez konkurentów. Zamówienie jest udzielane wykonawcy,
którego oferta w momencie zamkni´cia aukcji zawiera najni˝szà cen´. 
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Art. 81 [Odes∏ania]

Do aukcji elektronicznej przepisów art. 36–38 i 82–92 nie stosuje si´. 

1. Do aukcji elektronicznej nie stosuje si´ przepisów o SIWZ. Oznacza to, ˝e
wszelkie istotne informacje o zamówieniu oraz warunki udzia∏u w post´powaniu
muszà byç okreÊlone w og∏oszeniu o aukcji. 

2. Specyfika aukcji powoduje, ̋ e nie jest mo˝liwe zastosowanie do post´powaƒ pro-
wadzonych w tym trybie wi´kszoÊci przepisów dotyczàcych wyboru najko-
rzystniejszej oferty. Zasadniczà ró˝nicà jest odstàpienie od przepisu art. 82 ust. 1
zgodnie z którym ka˝dy wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´, co stoi
w sprzecznoÊci z podstawowym za∏o˝eniem aukcji. Ustawodawca przyjà∏ przy
tym, i˝ nale˝y dla spójnoÊci regulacji wy∏àczyç stosowanie przepisów poprzez
przywo∏anie ca∏oÊci artyku∏ów nie majàcych zastosowania do aukcji. W ten sposób
odr´bnym przepisem niejako ponownie wy∏àczy∏ cz´Êç norm, które i tak nie mia-
∏yby zastosowania do aukcji z racji jej charakteru. Przyk∏adem mo˝e byç przepis
art. 83 ust. 1 dotyczàcy oferty wariantowej, który nie móg∏by znaleêç zastosowa-
nia w aukcji, gdy˝ cena stanowi w niej jedyne kryterium wyboru. Mimo to zawar-
ty jest w grupie artyku∏ów wy∏àczanych na podstawie komentowanego artyku∏u. 

3. Do aukcji elektronicznej nie majà ponadto zastosowania przepisy o: mo˝liwoÊci
wycofania lub zmiany oferty, zwrocie oferty wniesionej po terminie, ogólne
przepisy o zwiàzaniu ofertà, otwarciu ofert, wyjaÊnianiu treÊci oferty, poprawia-
niu omy∏ek rachunkowych, odrzucaniu ofert, post´powaniu z ofertami z ra˝àco
niskà cenà, a tak˝e ogólne przepisy o zawiadomieniu wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Nie stosuje si´ równie˝ przepisu o mo˝liwoÊci sk∏ada-
nia ofert cz´Êciowych. 

Rozdzia∏ 4
Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82 [Forma i treÊç oferty]

1. Wykonawca mo˝e z∏o˝yç jednà ofert´.
2. Ofert´ sk∏ada si´, pod rygorem niewa˝noÊci, w formie pisemnej albo, za zgo-

dà zamawiajàcego, w postaci elektronicznej, opatrzonà bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowane-
go certyfikatu.

3. TreÊç oferty musi odpowiadaç treÊci specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia.

1. „Oferta” jest poj´ciem z zakresu prawa cywilnego materialnego. Ustawowà (le-
galnà) definicj´ oferty zawiera przepis art. 66 § 1 Kc, stosownie do którego
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„OÊwiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofert´, je˝eli okre-
Êla istotne postanowienia tej umowy”. W doktrynie podkreÊla si´ dwie konstytu-
tywne cechy oferty. Po pierwsze, jest to skierowana do drugiej strony propozy-
cja zawarcia umowy, majàca postaç oÊwiadczenia woli, które wyra˝a stanowczà
decyzj´ oferenta zawarcia umowy, przy czym adresatem oferty mo˝e byç nie tyl-
ko indywidualnie oznaczona osoba, lecz tak˝e kràg (ogó∏) osób. Ró˝nica spro-
wadza si´ do ustalenia czy i w jakiej chwili zosta∏a z∏o˝ona; w przypadku indy-
widualnie oznaczonej osoby ma zastosowanie regu∏a okreÊlona w art. 61 Kc
(oÊwiadczenie woli, które ma byç z∏o˝one innej osobie, jest z∏o˝one z chwilà,
gdy dosz∏o do niej w taki sposób, ˝e mo˝na zapoznaç si´ z jego treÊcià), w przy-
padku zaÊ skierowania ofert do ogó∏u, nale˝y je uznaç za z∏o˝one z chwilà ich
og∏oszenia, gdy˝ dopiero wtedy mo˝e zapoznaç si´ z nimi kràg adresatów. Po
drugie, oferta musi zawieraç co najmniej minimalnà treÊç proponowanej umowy
(jej istotne postanowienia). Wymaganie to wynika z roli, jaka przypada adresa-
towi oferty; mo˝e doprowadziç do zawarcia umowy przez przyj´cie oferty1.

2. Instytucj´ oferty jako sposobu zawarcia umowy cywilnoprawnej stosuje si´
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z tym, ̋ e adresatem ofer-
ty wykonawcy jest zamawiajàcy, a istotne postanowienia umowy sà okreÊlane
przez wykonawc´ sk∏adajàcego ofert´ na podstawie postanowieƒ SIWZ. Wyni-
ka to z faktu, ˝e ustawa nie definiuje poj´cia oferty (podaje jedynie definicje
oferty cz´Êciowej i oferty wariantowej) oraz z zasady wyra˝onej w art. 14, we-
d∏ug której do czynnoÊci podejmowanych przez zamawiajàcego i wykonawców
w post´powaniu o udzielenie zamówienia stosuje si´ przepisy Kc, z odr´bnoÊcia-
mi wynikajàcymi z ustawy.

3. Z cywilistycznà definicjà oferty i istotà post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego wià˝e si´ regulacja zawarta w ust. 1 komentowanego artyku∏u, we-
d∏ug której ka˝dy wykonawca, ubiegajàcy si´ o zamówienie mo˝e z∏o˝yç sku-
tecznie tylko jednà ofert´, tj. jedno oÊwiadczenie woli zawarcia z zamawiajàcym
umowy, której istotne postanowienia zosta∏y okreÊlone na podstawie SIWZ.

4. Oferta musi byç z∏o˝ona w formie pisemnej (na piÊmie). Niezachowanie tej for-
my skutkuje niewa˝noÊcià oferty, przy czym jest to niewa˝noÊç bezwzgl´dna
(art. 73 § 1 Kc) co oznacza, ˝e nie wywo∏uje ona od poczàtku (ab initio) okreÊlo-
nych w niej skutków prawnych. Wyjàtkiem od powy˝szej zasady jest oferta sk∏a-
dana w aukcji elektronicznej (w samej rzeczy chodzi o wi´cej ni˝ jednà ofert´,
gdy˝ za odr´bnà ofert´ uznaje si´ ka˝de postàpienie tj. kolejnà korzystniejszà
ofert´ wykonawcy), do której nie stosuje si´ art. 82. 

5. Stosownie do przepisu ust. 2 komentowanego artyku∏u, w ka˝dym trybie udzie-
lania zamówienia oferta mo˝e byç z∏o˝ona w postaci elektronicznej. Wymaga to
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zgody zamawiajàcego, a ponadto oferta musi byç opatrzona bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego
certyfikatu1. Z∏o˝enie podpisu elektronicznego jest równoznaczne z podpisem
w∏asnor´cznym, te same sà zatem skutki prawne zwiàzane z brakiem takiego
podpisu (niewa˝noÊç czynnoÊci prawnej).

6. TreÊç oferty musi byç zgodna z treÊcià SIWZ. PodkreÊliç nale˝y, ˝e chodzi
w tym przypadku o treÊç tj, merytorycznà zawartoÊç (tekst) obu dokumentów,
a nie o ich form´. TreÊç oferty nie odpowiada treÊci SIWZ, je˝eli przyk∏adowo
wykonawca: oferuje wykonanie innego ni˝ opisany w SIWZ przedmiotu za-
mówienia, proponuje d∏u˝szy ni˝ okreÊlony w specyfikacji termin wykonania
zamówienia, oÊwiadcza, ˝e jest zwiàzany ofertà przez okres krótszy ni˝ okreÊlo-
ny w SIWZ, dokonuje obliczenia ceny oferty w sposób sprzeczny ze sposobem
podanym w SIWZ bàdê jeÊli zachodzi sprzecznoÊç jakiegoÊ istotnego postano-
wienia oferty z wzorem umowy (dla przyk∏adu, we wzorze umowy okres gwa-
rancji okreÊlono na 3 lata, a wykonawca proponuje 2 lata).

Art. 83 [Oferta wariantowa i cz´Êciowa]

1. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty wariantowej, je˝eli
cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

2. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty cz´Êciowej, je˝eli
przedmiot zamówienia jest podzielny.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca mo˝e z∏o˝yç oferty cz´-
Êciowe na jednà lub wi´cej cz´Êci zamówienia, chyba ˝e zamawiajàcy okre-
Êli maksymalnà liczb´ cz´Êci zamówienia, na które oferty cz´Êciowe mo˝e
z∏o˝yç jeden wykonawca.

1. Instytucja oferty wariantowej zosta∏a uregulowana w kilku przepisach. I tak:
przepis art. 2 pkt 7 podaje ustawowà (legalnà) definicj´ oferty wariantowej (ofer-
ta, która przewiduje, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w SIWZ, odmienny ni˝
okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania zamówienia publicznego),
przepis art. 36 ust. 1 pkt 7 uprawnia zamawiajàcego do dopuszczania sk∏adania
ofert wariantowych i nak∏ada na niego, w przypadku skorzystania z tego upraw-
nienia, obowiàzek zawarcia w SIWZ, informacji o tym fakcie oraz opisu sposo-
bu przedstawienia tych ofert i okreÊlenia minimalnych warunków, jakim muszà
one odpowiadaç, i wreszcie przepis art. 83 ust. 1 wprowadza istotne ogranicze-
nie mo˝liwoÊci dopuszczenia przez zamawiajàcego ofert wariantowych, a mia-
nowicie, gdy cena nie stanowi jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniej-
szej.
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2. Informacja o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej powinna byç zawarta
w og∏oszeniu o zamówieniu dla: przetargu nieograniczonego (art. 41 pkt 5),
przetargu ograniczonym (art. 48 ust. 2 pkt 4), negocjacji z og∏oszeniem (art. 56
ust. 2 pkt 4). Mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty wariantowej powinna byç podana w za-
proszeniu do negocjacji bez og∏oszenia (art. 63 ust. 2 pkt 3). Definiujàc poj´cie
„oferty wariantowej” ustawodawca wskazuje jeden element, który ró˝ni takà
ofert´ od innych. Jest to element przedmiotowo istotny (essentialia negotii),
a mianowicie mo˝liwoÊç przedstawienia odmiennego sposobu wykonania za-
mówienia, tj. innej ni˝ przyj´ta przez zamawiajàcego koncepcji uzyskania tego
samego efektu, przy czym ów sposób czy koncepcj´ nale˝y ∏àczyç z rozwiàza-
niami natury technicznej. Chodzi o sposób wykonania zamówienia, a wi´c spo-
sób spe∏nienia Êwiadczenia i o nic ponadto. Niedopuszczalne jest przyjmowanie
powszechnego rozumienia poj´cia wariantowoÊci, czyli podawania w ofercie
dwóch lub wi´cej rozwiàzaƒ do wyboru przez zamawiajàcego.

3. Instytucja oferty cz´Êciowej zosta∏a uregulowana w kilku przepisach. I tak: prze-
pis art. 2 pkt 6 podaje ustawowà (legalnà) definicj´ oferty cz´Êciowej (oferta
przewidujàca zgodnie z treÊcià SIWZ wykonanie cz´Êci zamówienia), przepis
art. 36 ust. 1 pkt 6 uprawnia zamawiajàcego do dopuszczenia sk∏adania ofert
cz´Êciowych i nak∏ada na niego, w przypadku skorzystania z tego uprawnienia,
obowiàzek zawarcia w SIWZ opisu cz´Êci zamówienia, przepis art. 83 ust. 2
wprowadza istotne, ale oczywiste ograniczenie mo˝liwoÊci dopuszczenia przez
zamawiajàcego ofert cz´Êciowych, a mianowicie tylko wtedy, gdy przedmiot za-
mówienia jest podzielny. Informacja o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych
powinna byç zawarta w og∏oszeniu o zamówieniu dla: przetargu nieograniczone-
go (art. 41 pkt 4), przetargu ograniczonego (art. 48 ust. 2 pkt 3), negocjacji
z og∏oszeniem (art. 56 ust. 2 pkt 3). Mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych
powinna byç podana w zaproszeniu do negocjacji bez og∏oszenia (art. 63 ust. 2
pkt 2). Uprawnienie zamawiajàcego do dzielenia zamówienia na cz´Êci (przy
zachowaniu przepisów w art. 32) wynika z ogólnej zasady wyra˝onej w art. 379
§ 2 Kc. Wed∏ug tego przepisu Êwiadczenie jest podzielne, je˝eli mo˝e byç spe∏-
nione cz´Êciowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartoÊci (powy˝szy przepis
obowiàzuje w Pzp, zgodnie z regulacjà zawartà w art. 14).

4. Przepis ust. 3 okreÊla uprawnienia wykonawcy w przypadku dopuszczenia przez
zamawiajàcego sk∏adania ofert cz´Êciowych. Wykonawca mo˝e mianowicie z∏o˝yç
oferty cz´Êciowe na jednà lub wi´cej cz´Êci zamówienia. Uprawnienia powy˝sze
mogà byç jednak ograniczone przez zamawiajàcego, który mo˝e okreÊliç maksy-
malnà liczb´ cz´Êci zamówienia, na które jeden wykonawca mo˝e z∏o˝yç oferty cz´-
Êciowe. Wola ograniczenia uprawnieƒ wykonawcy przez okreÊlenie maksymalnej
liczby cz´Êci zamówienia powinna byç wyra˝ona przez zamawiajàcego w SIWZ
i nie mo˝e podlegaç zmianie w toku post´powania o zamówienie publiczne.

5. W zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, w którym zamawiajàcy
dopuszcza sk∏adanie ofert na okreÊlone w SIWZ cz´Êci pozostaje do rozstrzy-
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gni´cia zagadnienie, czy wykonawca uczestniczàcy w tym post´powaniu sk∏ada
jednà ofert´ na poszczególne cz´Êci, czy te˝ dwie lub wi´cej ofert (zamawiajàcy
mo˝e okreÊliç maksymalnà iloÊç cz´Êci, na które jeden wykonawca mo˝e z∏o˝yç
oferty). Wzglàd na racjonalizm zachowania zamawiajàcego i wykonawców w tej
sytuacji sk∏ania do wniosku, ˝e chodzi o jednà ofert´. Literalne brzmienie prze-
pisu art. 2 pkt 6 uprawnia z kolei do przyj´cia, ˝e wykonawca sk∏ada oferty cz´-
Êciowe, z których ka˝da jest autonomiczna, tym bardziej ˝e poszczególne cz´Êci
zamówienia nie muszà byç równe i tym samym ró˝ne mogà byç kryteria ich oce-
ny (przede wszystkim dotyczy to ceny). Wzglàd na zasad´ legalizmu przemawia
za drugim rozwiàzaniem. 

Art. 84 [Zmiana i wycofanie oferty]

1. Wykonawca mo˝e, przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert, zmieniç lub
wycofaç ofert´.

2. Ofert´ z∏o˝onà po terminie zwraca si´ bez otwierania po up∏ywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

1. W prawie cywilnym nazwà „termin” okreÊla si´ czas zarówno w sensie okres
czasu, jak i jako pewnà chwil´. Ma to szczególne znaczenie przy okreÊlaniu spo-
sobu obliczania terminu. Znaczenie decydujàce w tym wzgl´dzie ma instytucja,
w której wprowadzono termin. Je˝eli instytucja ta nie okreÊla sposobu oblicza-
nia terminu, a tak zwykle bywa, to stosuje si´ regu∏y interpretacyjne zawarte
w przepisach Kc (art.111–115). 

2. W ust. 1 nazwa „termin” zosta∏a u˝yta w znaczeniu okresu czasu, jaki zamawia-
jàcy okreÊla w og∏oszeniu o zamówieniu (dotyczy przetargu nieograniczonego)
oraz w SIWZ na sk∏adanie ofert. Poczàtkowym dniem (a quo) tego okresu jest
dzieƒ nast´pny po zdarzeniu, którym w tym przypadku jest ukazanie si´ og∏osze-
nia o zamówieniu, a dniem koƒcowym (ad quem) – ostatni dzieƒ okresu (ozna-
czany nie tylko przez wskazanie daty, ale równie˝ godziny i minuty). W tym cza-
sie, a praktycznie od momentu faktycznego z∏o˝enia oferty do chwili oznaczonej
na sk∏adanie ofert, wykonawca pozostaje prawnym dysponentem swej oferty,
mo˝e zatem ofert´ t´ zmieniç lub wycofaç. W przypadku zmiany oferty wyko-
nawca sk∏ada, w miejsce oferty dotychczasowej, nowà ofert´. Wycofanie oferty
oznacza rezygnacj´ wykonawcy z udzia∏u w post´powaniu o udzielenie przed-
miotowego zamówienia publicznego.

3. Skutkiem prawnym z∏o˝enia oferty po terminie jest jej zwrócenie wykonawcy bez
otwierania. Zwa˝ywszy, ˝e zwrot oferty jest czynnoÊcià zamawiajàcego wobec
której wykonawcy s∏u˝y protest (art. 180 ust. 1) mo˝e on byç faktycznie dokona-
ny dopiero po up∏ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (ust. 2).
Wydaje si´, ˝e zamawiajàcy nie jest obowiàzany do informowania wykonawcy
o zamiarze zwrotu oferty, bowiem koniecznoÊç zwrotu wynika z dokumentów
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potwierdzajàcych z∏o˝enie oferty. Zamawiajàcy mo˝e otworzyç ofert´ podlegajà-
cà zwrotowi jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne ze wzgl´du na wykona-
nie czynnoÊci zwrotu (np. gdy nie mo˝e inaczej ustaliç adresu wykonawcy).

Art. 85 [Zwiàzanie ofertà]

1. Wykonawca jest zwiàzany ofertà do up∏ywu terminu okreÊlonego w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie d∏u˝ej ni˝:
1) 30 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych

równowartoÊci kwoty 60 000 euro;
2) 90 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza

wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw
lub us∏ug 5 000 000 euro;

3) 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna ni˝ okreÊlona w pkt 1 i 2.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed up∏ywem termi-

nu zwiàzania ofertà zamawiajàcy mo˝e tylko raz zwróciç si´ do wykonaw-
ców o wyra˝enie zgody na przed∏u˝enie tego terminu o oznaczony okres, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ 30 dni.

3. Odmowa wyra˝enia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wa-
dium.

4. Zgoda wykonawcy na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà jest dopuszczal-
na tylko z jednoczesnym przed∏u˝eniem okresu wa˝noÊci wadium albo, je-
˝eli nie jest to mo˝liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed∏u˝ony okres
zwiàzania ofertà.

5. Bieg terminu zwiàzania ofertà rozpoczyna si´ wraz z up∏ywem terminu sk∏a-
dania ofert.

1. Wed∏ug prawa cywilnego stan zwiàzania ofertà polega na tym, ˝e oferent nie
mo˝e w oznaczonym przez siebie terminie (w braku takiego oznaczenia termin
podlega ustaleniu na podstawie regu∏ ustawowych) zapobiec zawarciu umowy
w razie przyj´cia oferty przez adresata oferty (oblata). Musi zatem w oznaczo-
nym terminie liczyç si´ z przyj´ciem oferty przez oblata, a w konsekwencji po-
zostawaç w gotowoÊci do wykonania umowy, co stanowi dla niego niewàtpliwà
ucià˝liwoÊç tym bardziej, ˝e stanu zwiàzania ofertà nie mo˝e odwo∏aç. Zbli˝one
do cywilistycznego rozwiàzanie kwestii zwiàzania ofertà obowiàzuje w Pzp.
Ró˝nice wynikajàce z istoty systemu zamówieƒ publicznych wyra˝ajà si´ przede
wszystkim w tym, ̋ e termin zwiàzania ofertà oznacza zamawiajàcy (oblat), a nie
wykonawca (oferent). 

2. Wed∏ug ust.1, wykonawca jest zwiàzany ofertà do up∏ywu terminu okreÊlonego
w SIWZ. Termin ten nie mo˝e byç jednak d∏u˝szy ni˝ wskazany w ustawie i zo-
sta∏ zró˝nicowany w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia (ust.1 pkt 1 i 3) bàdê od
wartoÊci i przedmiotu zamówienia (ust. 1 pkt 2). Zasadà jest, ˝e okreÊlony przez
zamawiajàcego termin (okres), w którym wykonawca jest zwiàzany ofertà powi-
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nien byç ostateczny. Przed∏u˝enie tego terminu stanowi wyjàtek od zasady, dla-
tego ustawodawca wymaga, aby mia∏ on miejsce jedynie „w uzasadnionych
przypadkach”. Wymagajà one wykazania w dokumentacji post´powania oko-
licznoÊci wskazujàcych na potrzeb´ przed∏u˝enia terminu zwiàzania ofertà. Na-
le˝y przy tym wskazaç, ̋ e zwrócenie si´ o takie przed∏u˝enie jest uprawnieniem,
a nie obowiàzkiem zamawiajàcego.

3. Przepis ust. 2 okreÊla wymagania stawiane w tym wzgl´dzie zamawiajàcemu. Sà
one nast´pujàce: wykazanie, ˝e zaistnia∏ „uzasadniony przypadek” wskazujàcy
na potrzeb´ przed∏u˝enia terminu zwiàzania ofertà, mo˝liwoÊç zwrócenia si´, i to
tylko raz, do wykonawców na co najmniej 7 dni przed up∏ywem terminu zwià-
zania ofertà o wyra˝enie zgody na przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà na
oznaczony okres, nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni. W odpowiedzi zamawiajàcemu wyko-
nawca mo˝e: odmówiç zgody na przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà – co
oznacza w praktyce jego rezygnacj´ z dalszego udzia∏u w post´powaniu bez utra-
ty wadium (ust.3), albo wyraziç takà zgod´ (najpóêniej w ostatnim dniu up∏ywu
pierwotnego terminu) – co wià˝e si´ z obowiàzkiem jednoczesnego przed∏u˝e-
nia okresu wa˝noÊci wadium albo, je˝eli nie jest to mo˝liwe, wniesienia nowego
wadium na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà (ust. 4). Wyra˝enie zgody powin-
no mieç form´ oÊwiadczenia wykonawcy, bowiem zgody nie mo˝na domniemy-
waç (np. uznaç za zgod´ „milczenie” wykonawcy w przypadku, gdy wadium zo-
sta∏o wniesione w pieniàdzu, a wykonawca nie wnioskuje o jego zwrot). Wyko-
nawca nie mo˝e uwzgl´dniç ̋ àdania zamawiajàcego w cz´Êci, tj. wskazaç termin
krótszy od ˝àdanego, w którym b´dzie zwiàzany ofertà. Oznaczenie terminu
zwiàzania ofertà jest uprawnieniem zamawiajàcego, a nie wykonawcy.

4. Nazwa „termin” u˝yta w ust. 1 oznacza „okres czasu”, w którym wykonawca jest
zwiàzany ofertà (patrz komentarz do art. 84). Bieg terminu rozpoczyna si´ wraz
z up∏ywem terminu sk∏adania ofert. Ust. 5 komentowanego artyku∏u odmiennie
od postanowieƒ Kc reguluje kwestie obliczania terminu zwiàzania wykonawcy
ofertà. Wyraêne wskazanie, i˝ bieg tego terminu rozpoczyna si´ wraz (a wi´c
w tej samej chwili) z up∏ywem terminu sk∏adania ofert co powoduje, i˝ nie
znajdzie w tej sytuacji zastosowania art. 111 ust. 2 Kc. Dla obliczania terminu
zwiàzania ofertà uwzgl´dnia si´ dzieƒ jej z∏o˝enia. Je˝eli obliczonym koƒcem
terminu jest dzieƒ uznany za ustawowo wolny od pracy, termin up∏ywa dnia
nast´pnego (art. 115 Kc).

Art. 86 [Otwarcie ofert]

1. Z zawartoÊcià ofert nie mo˝na zapoznaç si´ przed up∏ywem terminu otwar-
cia ofert. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do
ich sk∏adania, z tym ˝e dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert, jest
dniem ich otwarcia.
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3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy podaje kwot´, jakà za-
mierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje si´ nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a tak˝e informacje dotyczàce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków p∏atnoÊci zawartych w ofertach.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje si´ niezw∏ocznie wyko-
nawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

1. W okresie od up∏ywu terminu sk∏adania ofert do momentu ich otwarcia oferty
z∏o˝one przez wykonawców pozostajà u zamawiajàcego w zamkni´tych koper-
tach lub w innych opakowaniach uniemo˝liwiajàcych zapoznanie si´ z ich za-
wartoÊcià. Oznacza to, ˝e w tym czasie nie mogà zapoznaç si´ z ich zawartoÊcià
ani zamawiajàcy, ani ˝aden z wykonawców, ani te˝ osoby trzecie – pod rygorem
odpowiedzialnoÊci karnej. Obowiàzek zabezpieczenia ofert dotyczy zamawiajà-
cego równie˝ wówczas, gdy zgodnie z art. 82 ust. 2 oferta jest sk∏adana w posta-
ci elektronicznej. Zamawiajàcy mo˝e wi´c wyraziç zgod´ na z∏o˝enie oferty
w tej formie tylko w przypadku, gdy dysponuje Êrodkami technicznymi pozwa-
lajàcymi przestrzegaç postanowieƒ ust. 1. 

2. Przepis ust. 2 utrzymuje dotychczasowe rozwiàzanie dotyczàce okreÊlenia mo-
mentu otwarcia ofert. Ustawodawca korzysta tu z dwóch okreÊleƒ „bezpoÊrednio
po up∏ywie terminu ich sk∏adania” i „dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania
ofert, jest dniem ich otwarcia”. Otwarcie ofert powinno zatem nastàpiç w ostat-
nim dniu okresu sk∏adania ofert, pomi´dzy og∏oszonà godzinà (i ewentualnie mi-
nutà) dokonania tej czynnoÊci, a godzinà 2400 (o pó∏nocy koƒczy si´ jeden dzieƒ
i rozpoczyna nast´pny).

3. Otwarcie ofert jest jawne, co dotyczy ka˝dego trybu udzielenia zamówienia,
w którym nast´puje otwarcie ofert. Tym samym w czynnoÊci tej mogà uczestni-
czyç, poza zamawiajàcym który czynnoÊci tej dokonuje i wykonawcami (ich
przedstawicielami i pe∏nomocnikami) bezpoÊrednio zainteresowanymi podawa-
nymi w trakcie otwarcia ofert informacjami, tak˝e osoby trzecie. Regulacja ta
jest przejawem realizacji zasady jawnoÊci, jednej z naczelnych zasad udzielania
zamówieƒ publicznych (art. 8 ust.1).

4. CzynnoÊci otwarcia ofert dokonuje zamawiajàcy. Jego obowiàzkiem jest zapew-
nienie wykonawcom i osobom trzecim odpowiednich warunków udzia∏u w tej
czynnoÊci, w szczególnoÊci stosownego pomieszczenia, oÊwietlenia, warunków
do notowania podawanych informacji itp.

5. Zupe∏nym novum jest na∏o˝enie na zamawiajàcego ustawowego obowiàzku po-
dania bezpoÊrednio przed otwarciem ofert kwoty, jakà zamierza on przeznaczyç
na sfinansowanie zamówienia (ust. 3). Jest to rozwiàzanie o istotnych skutkach
natury prawnej, na co wskazuje wyk∏adnia funkcjonalna tego przepisu. Podkre-
Êlajàc zwi´kszenie jawnoÊci oraz uniemo˝liwienie zamawiajàcym arbitralnego
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uniewa˝niania post´powania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawodawca
wskaza∏, ̋ e zamawiajàcy nie b´dà mogli „nadu˝ywaç mo˝liwoÊci uniewa˝niania
post´powania uzasadniajàc, ˝e cena oferty najkorzystniejszej przewy˝sza kwo-
t´, którà mogà przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia”. Chocia˝ pos∏u˝ono
si´ tu zwrotem „kwota, jakà zamawiajàcy zamierza przeznaczyç”, a w art. 93 
ust. 1 pkt 4 wyst´puje zwrot „kwota, którà zamawiajàcy mo˝e przeznaczyç” na-
le˝y przyjàç, ̋ e chodzi o t´ samà kwot´, która jest kwotà wià˝àcà zamawiajàcego
i której zamawiajàcemu nie wolno zmieniç. Jednak wobec tego, ˝e w toku po-
st´powania mo˝e si´ okazaç, ˝e zamawiajàcy b´dzie w stanie przeznaczyç na
realizacj´ zamówienia wy˝szà kwot´ od podanej przed otwarciem ofert, kwot´
podanà nale˝y uznaç za kwot´ minimalnà, a nie maksymalnà. 

6. W ust. 4 zosta∏ okreÊlony zakres informacji, jakie zamawiajàcy jest obowiàzany
podaç podczas otwarcia ofert. Obejmujà one: nazwy (firmy) oraz adresy wyko-
nawców, a tak˝e zawarte w ofertach ceny, terminy wykonania zamówienia, okre-
sy gwarancji i warunki p∏atnoÊci. Wykonanie tego obowiàzku polega na podaniu
wymaganych ustawà informacji dotyczàcych ka˝dego (tak˝e nieobecnego pod-
czas otwarcia ofert) wykonawcy. Nale˝y wyraênie podkreÊliç, ̋ e informacje doty-
czàce terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków p∏atnoÊci zamawiajà-
cy podaje tylko wówczas, gdy sà one kryteriami oceny ofert. Zamawiajàcy mo˝e
podaç tak˝e inne informacje (parametry), o ile majà one wp∏yw na ocen´ ofert.

7. Wobec tego, ˝e termin otwarcia ofert zosta∏ podany w og∏oszeniu a nast´pnie
w SIWZ, zamawiajàcy nie ma obowiàzku odr´bnego zawiadamiania wykonaw-
ców o terminie tej czynnoÊci i dokonuje jej niezale˝nie od liczby obecnych. Ka˝-
dy z wykonawców nieobecnych podczas otwarcia ofert mo˝e wystàpiç do za-
mawiajàcego z wnioskiem o przekazanie mu wszystkich informacji podanych
w toku dokonywania tej czynnoÊci, w tym informacji dotyczàcej kwoty, jakà za-
mierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia (ust. 4). Przekazanie nieobec-
nemu podczas otwarcia ofert wykonawcy, na jego wniosek, podanych w toku tej
czynnoÊci informacji powinno nastàpiç niezw∏ocznie (ust. 5), co powinno ozna-
czaç – w dacie wp∏ywu wniosku lub nast´pnego dnia. Wobec tego, i˝ zamawiajà-
cy nie mo˝e zmusiç obecnych do wpisania si´ na list´ obecnoÊci (nie mo˝e usu-
nàç z sesji otwarcia ofert osób, które odmówià wpisania si´ na list´), a z drugiej
strony nie ma prawa wymagaç ujawnienia si´ przedstawicieli wykonawców nale-
˝y przyjàç, ˝e ka˝demu wykonawcy, który z∏o˝y wniosek o udost´pnienie infor-
macji z otwarcia ofert zamawiajàcy powinien informacj´ t´ przekazaç, o ile nie
posiada potwierdzenia, ˝e taki wykonawca by∏ obecny podczas otwarcia ofert. 

Art. 87 [WyjaÊnienia treÊci oferty, poprawianie omy∏ek]

1. W toku badania i oceny ofert zamawiajàcy mo˝e ̋ àdaç od wykonawców wy-
jaÊnieƒ dotyczàcych treÊci z∏o˝onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadze-
nie mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà negocjacji dotyczàcych z∏o˝onej
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oferty oraz, z zastrze˝eniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treÊci. 

2. Zamawiajàcy poprawia w tekÊcie oferty oczywiste omy∏ki pisarskie oraz
omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezw∏ocznie zawiadamiajàc o tym
wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty.

1. Ustawa utrzymuje instytucj´ wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci z∏o˝onych ofert, któ-
rych zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców w toku badania i oceny ofert.
W zwiàzku z brzmieniem ust. 1 zdanie pierwsze nale˝y wskazaç, ˝e: a) wàtpli-
woÊci zamawiajàcego muszà powstaç w „toku badania i oceny ofert”, nie wcze-
Êniej i nie póêniej, b) muszà to byç wàtpliwoÊci co do treÊci ofert, a ˝e oferta jest
oÊwiadczeniem woli wykonawcy, wàtpliwoÊci mogà dotyczyç jedynie treÊci
oÊwiadczenia woli tj. woli zawarcia z zamawiajàcym umowy w sprawie za-
mówienia publicznego i istotnych postanowieƒ tej umowy, c) wàtpliwoÊci nie
mogà dotyczyç treÊci oÊwiadczeƒ i dokumentów do∏àczanych do ofert, te bo-
wiem nie stanowià treÊci oferty (treÊci oÊwiadczenia woli wykonawcy zawartej
w formularzu ofertowym), lecz jedynie potwierdzenie spe∏nienia przez wy-
konawc´ formalnych i merytorycznych warunków udzia∏u w post´powaniu.
˚àdanie wyjaÊnienia treÊci oferty, kierowane do wykonawcy, wymaga zachowa-
nia formy pisemnej, takà te˝ form´ powinno zachowaç wyjaÊnienie wykonawcy
(art. 9 ust. 1).

2. Ustawa uznaje za niedopuszczalne prowadzenie mi´dzy zamawiajàcym a wy-
konawcà negocjacji dotyczàcych z∏o˝onej oferty i dokonywanie w niej (poza
jednym wyjàtkiem, o którym ni˝ej) jakiejkolwiek zmiany (ust. 1). Wyjàtkiem od
zakazu wprowadzania do z∏o˝onej oferty jakiejkolwiek zmiany jest uprawnienie
zamawiajàcego do poprawienia w tekÊcie oferty oczywistej omy∏ki pisarskiej
oraz – co stanowi novum ustawy – omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny. Przy-
znanie zamawiajàcemu tego ostatniego uprawnienia (poprawienia omy∏ki ra-
chunkowej w obliczeniu ceny) jest konsekwencjà uznania, ˝e dotychczasowe
przepisy, nakazujàce zamawiajàcemu odrzucenie oferty z powodu b∏´dów
w obliczeniu ceny by∏y postrzegane jako zbyt rygorystyczne. Nowe rozwiàzanie
powinno zmniejszyç formalizm post´powania oraz liczb´ odrzucanych z tego
powodu ofert.

3. Z analizy ust. 2 komentowanego artyku∏u wynika, co nast´puje: oczywiste omy∏-
ki pisarskie i omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny muszà wystàpiç w tekÊcie
oferty, warunkiem poprawienia omy∏ek pisarskich jest ich „oczywistoÊç” („oczy-
wista” znaczy bezsporna, nie budzàca wàtpliwoÊci), warunkiem poprawienia
omy∏ek rachunkowych jest stwierdzenie, ̋ e rzeczywiÊcie zaistnia∏y i to przy obli-
czeniu ceny. Przez oczywistà omy∏k´ pisarskà nale˝y rozumieç widocznie mylnà
pisowni´ wyrazu, ewidentny b∏àd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wy-
razu lub jego cz´Êci itp. Przez omy∏k´ rachunkowà nale˝y rozumieç omy∏k´
w przeprowadzeniu rachunków na liczbach. Omy∏ka rachunkowa w obliczeniu
ceny oznacza ka˝dà omy∏k´ rachunkowà, która dotyczy obliczenia ceny.
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4. Poprawienie przez zamawiajàcego w tekÊcie oferty oczywistej omy∏ki pisarskiej
i omy∏ki rachunkowej przy obliczeniu ceny jest obligatoryjne („zamawiajàcy
poprawia...”). O poprawieniu w tekÊcie oferty oczywistych omy∏ek pisarskich
oraz omy∏ek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiajàcy niezw∏ocznie (tego
samego lub nast´pnego dnia od poprawienia omy∏ek) zawiadamia, jak to wy-
nika z literalnego brzmienia przepisu ust. 2, „wszystkich wykonawców, którzy
z∏o˝yli oferty”. Sens takiego zawiadomienia wyra˝a si´ w tym aby wykonawcy,
którzy z∏o˝yli oferty, nawet je˝eli ju˝ nie sà uczestnikami post´powania, do-
wiedzieli si´, jaka jest poprawiona cena oferty i rozwa˝yli, jak to wp∏ywa na ich
interes prawny. Z zawiadomieniem wykonawcy o poprawieniu przez zamawia-
jàcego omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny ustawa wià˝e istotne skutki
prawne. Wynikajà one z brzmienia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7. Stosownie do
tego przepisu wykonawca mo˝e, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia,
oÊwiadczyç zamawiajàcemu, ˝e nie wyra˝a zgody na poprawienie omy∏ki
rachunkowej w obliczeniu ceny, co skutkuje bezskutecznoÊcià tej czynnoÊci za-
mawiajàcego. 

5. Skutek prawny, o którym wy˝ej mowa, dotyczy poprawienia przez zamawiajà-
cego w tekÊcie oferty wy∏àcznie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny. Lege
non distinguente, poprawienie przez zamawiajàcego w tekÊcie oferty oczywi-
stych omy∏ek pisarskich – jest prawnie skuteczne. Wyra˝enie zgody na popra-
wienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny (podobnie jak brak takiej zgody)
powinno byç dokonane w formie oÊwiadczenia wykonawcy z∏o˝onego zamawia-
jàcemu. Brak zgody na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny
skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 (wykonawca jed-
nak nie traci wadium).

6. Od omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny nale˝y odró˝niç b∏àd w obliczeniu
ceny, który nie mo˝e byç poprawiony w podanym wy˝ej trybie, a jego stwierdze-
nie skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 6). Poj´cie b∏´du wià˝e si´ z insty-
tucjà oÊwiadczenia woli w rozumieniu prawa cywilnego, stanowi, je˝eli jest
istotny (art. 84 § 2 Kc), jednà z wad oÊwiadczenia woli. B∏àd oznacza mylne wy-
obra˝enie o prawdziwym stanie rzeczy, a istotny jest wówczas, gdy uzasadnia
przypuszczenie, ˝e gdyby sk∏adajàcy oÊwiadczenie woli nie dzia∏a∏ pod wp∏y-
wem b∏´du i ocenia∏ spraw´ rozsàdnie, nie z∏o˝y∏by oÊwiadczenia tej treÊci.
W praktyce chodzi z regu∏y o b∏àd co do faktu, polegajàcy na fa∏szywym wyobra-
˝eniu nie tyle o samej treÊci oÊwiadczenia woli, ile o innych sk∏adnikach czyn-
noÊci prawnej1 w przypadku zamówieƒ publicznych m.in. takich elementów, jak
przedmiot zamówienia czy cena. 
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Art. 88 [Poprawianie omy∏ek w obliczaniu ceny]

Zamawiajàcy poprawia omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny w nast´pujàcy
sposób:

1) w przypadku mno˝enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) je˝eli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej

oraz liczby jednostek miar, przyjmuje si´, ̋ e prawid∏owo podano licz-
b´ jednostek miar oraz cen´ jednostkowà,

b) je˝eli cen´ jednostkowà podano rozbie˝nie s∏ownie i liczbà, przyjmu-
je si´, ˝e prawid∏owo podano liczb´ jednostek miar i ten zapis ceny
jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne cz´Êci zamówienia:
a) je˝eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za cz´Êci zamówienia,

przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano ceny za cz´Êci zamówienia,
b) je˝eli cen´ za cz´Êç zamówienia podano rozbie˝nie s∏ownie i liczbà,

przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano ten zapis, który odpowiada do-
konanemu obliczeniu ceny,

c) je˝eli ani cena za cz´Êç zamówienia podana liczbà, ani podana s∏ownie
nie odpowiadajà obliczonej cenie, przyjmuje si´, ̋ e prawid∏owo poda-
no ceny za cz´Êç zamówienia wyra˝one s∏ownie;

3) w przypadku oferty z cenà okreÊlonà za ca∏y przedmiot zamówienia albo
jego cz´Êç (cena rycza∏towa):
a) przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano cen´ rycza∏towà bez wzgl´du na

sposób jej obliczenia,
b) je˝eli cena rycza∏towa podana liczbà nie odpowiada cenie rycza∏towej

podanej s∏ownie, przyjmuje si´ za prawid∏owà cen´ rycza∏towà poda-
nà s∏ownie,

c) je˝eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen rycza∏towych, przyj-
muje si´, ˝e prawid∏owo podano poszczególne ceny rycza∏towe.

1. Przepisy komentowanego artyku∏u regulujà sposób poprawiania przez zamawia-
jàcego omy∏ek rachunkowych w obliczaniu ceny w szczegó∏owo okreÊlonych
przypadkach. Chodzi o poprawienie omy∏ek rachunkowych polegajàcych na
b∏´dnym mno˝eniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz na b∏´dnym sumo-
waniu cen za poszczególne cz´Êci zamówienia. W przypadku cen rycza∏towych
uznaje si´ za poprawnà te cen´ bez wzgl´du na sposób jej obliczenia. Przyj´to te˝,
i˝ w przypadku, gdy cena podana liczbà nie odpowiada cenie podanej s∏ownie
prawid∏owa jest cena podana s∏ownie. Wreszcie, w razie gdy obliczona cena nie
odpowiada sumie cen uznaje si´ za prawid∏owe poszczególne ceny rycza∏towe.
Ze wzgl´du na szczegó∏owoÊç regulacji przepisy te nale˝y interpretowaç wàsko
(co nie znaczy zaw´˝ajàco), ÊciÊle, zgodnie z ich literalnym brzmieniem.

2. W przypadku wystàpienia w ofercie wi´cej ni˝ jednej omy∏ki rachunkowej za-
mawiajàcy mo˝e skorzystaç kilkukrotnie z tego samego sposobu poprawiania
kolejnych omy∏ek, lub kilku ró˝nych sposobów wskazanych w przepisie. Istotne
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jest przy tym zachowanie takiej kolejnoÊci poprawiania, która w konsekwencji
doprowadzi do prawid∏owego obliczenia ceny. 

3. Poprawienie omy∏ek rachunkowych w obliczaniu ceny w inny sposób ni˝ okre-
Êlony w tym przepisie jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest w szczególno-
Êci poprawienie omy∏ek zwiàzanych z obliczeniem podatku od towarów i us∏ug
lub z sumowaniem kwoty podatku i ceny netto. 

Art. 89 [Odrzucenie oferty]

1. Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:
1) jest niezgodna z ustawà;
2) jej treÊç nie odpowiada treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówie-

nia;
3) jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepi-

sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zosta∏a z∏o˝ona przez wykonawc´ wykluczonego z udzia∏u w post´powa-

niu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do sk∏adania ofert;
6) zawiera omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo˝na po-

prawiç na podstawie art. 88, lub b∏´dy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgo-

dzi∏ si´ na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.

2. Zamawiajàcy zawiadamia równoczeÊnie wszystkich wykonawców o odrzu-
ceniu ofert, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. W Pzp utrzymano instytucj´ odrzucenia oferty. Z istoty post´powania o udziele-
nie zamówienia publicznego wynika, ˝e w toku tego post´powania zamawiajàcy
jest obowiàzany dokonaç oceny ofert z∏o˝onych przez wykonawców. Przedmio-
tem merytorycznej oceny sà tylko oferty „wa˝ne” i spoÊród nich zamawiajàcy
wybiera ofert´ najkorzystniejszà. Oferty zawierajàce oczywiste omy∏ki pisarskie
czy omy∏ki rachunkowe co do ceny zamawiajàcy jest obowiàzany uznaç za
„wa˝ne”, a wi´c podlegajàce merytorycznej ocenie, po uprzednim poprawieniu
tych omy∏ek i wyra˝eniu przez wykonawców zgody na poprawienie omy∏ek
(zgody wymaga poprawienie omy∏ek rachunkowych w obliczeniu ceny). Oferty
zawierajàce inne omy∏ki ni˝ oczywiste omy∏ki pisarskie i omy∏ki rachunkowe co
do ceny, których zamawiajàcy poprawiç nie mo˝e, wobec zakazu jakiejkolwiek
zmiany w treÊci oferty podlegajà odrzuceniu.

2. Przepis ust. 1 wymienia przes∏anki z których ka˝da, w razie zaistnienia, skutkuje
odrzuceniem oferty. Odrzucenie oferty jest obligatoryjne („zamawiajàcy odrzu-
ca...”). Przes∏ank´ obligatoryjnego odrzucenia oferty okreÊla te˝ przepis art. 90
ust. 3 („zamawiajàcy odrzuca ofert´ wykonawcy, który nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ...”). 
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3. Przez ofert´ niezgodnà z ustawà (ust.1 pkt 1) nale˝y rozumieç ofert´ niezgodnà:
z zasadami udzielania zamówieƒ (art. 7 – 9), jak te˝ z poszczególnymi przepisa-
mi Pzp, z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie Pzp, a tak-
˝e z przepisami aktów prawnych, do których Pzp si´ odwo∏uje (np. z przepisami
prawa budowlanego).

4. TreÊç oferty nie odpowiada treÊci SIWZ gdy zosta∏a sporzàdzona niezgodnie
z postanowieniami specyfikacji. Nie pozostaje w takiej niezgodnoÊci oferta
wariantowa w zakresie, w jakim przedstawia odpowiadajàcy istocie tej oferty,
odmienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania zamówienia
(patrz komentarz do art. 82) Zwa˝ywszy, ˝e rozwa˝any przepis dotyczy wy∏àcz-
nie niezgodnoÊci treÊci oferty z treÊcià SIWZ, a contrario nale˝y przyjàç, ˝e nie
mo˝e on stanowiç podstawy odrzucenia oferty w razie niezgodnoÊci formy ofer-
ty z postanowieniami specyfikacji. 

5. Ustawa nie definiuje poj´cia „ra˝àco niskiej ceny” jako przes∏anki odrzucenia
oferty wskazujàc jedynie, ˝e punktem odniesienia jest w tym przypadku przed-
miot zamówienia, a w samej rzeczy wartoÊç przedmiotu zamówienia. Poj´cia
tego nie zdefiniowano w postanowieniach dyrektyw Unii Europejskiej, nie wy-
jaÊniono go równie˝ jednoznacznie w orzecznictwie ETS. Zwa˝ywszy cel ko-
mentowanego przepisu za ofert´ z ra˝àco niskà cenà nale˝y uznaç ofert´ z cenà
niewiarygodnà, nierealistycznà w porównaniu do cen rynkowych podobnych za-
mówieƒ. Oznacza to cen´ odbiegajàcà od cen przyj´tych, wskazujàcà na fakt wy-
konania zamówienia poni˝ej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia.
Przyczynà oferowania takiej ceny mo˝e byç albo Êwiadome dzia∏anie wykonaw-
cy, albo nierzetelnoÊç kalkulacji wykonawcy gro˝àcà niewykonaniem lub niena-
le˝ytym wykonaniem zamówienia.

6. Jak ju˝ podkreÊlono, a wynika to z treÊci przepisu ust. 1 pkt 4 komentowanego
artyku∏u, punktem odniesienia do kwalifikowania ceny oferowanej przez wyko-
nawc´ jako ra˝àco niskiej jest ustalona przez zamawiajàcego cena przedmiotu
zamawiajàcego, powi´kszona o podatek od towarów i us∏ug (VAT). Obowiàzek
uwzgl´dnienia tego podatku w cenie oferowanej przez wykonawc´ wynika 
z art. 2 pkt 1 w zwiàzku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach1. Wskazany wy-
znacznik nie mo˝e byç jednak traktowany jako bezwzgl´dnie wià˝àcy, przesà-
dzajàcy o uznaniu oferowanej ceny za ra˝àco niskà, choçby ze wzgl´du na mo˝-
liwoÊç oszacowania przez zamawiajàcego wartoÊci przedmiotu zamówienia
z nienale˝ytà starannoÊcià. Powinien jednak byç sygna∏em do wdro˝enia proce-
dury przewidzianej w art. 90. 

7. Nieco odmiennie przedstawia si´ sytuacja w przypadku us∏ug lub dostaw po-
wtarzajàcych si´ okresowo. Ró˝nica wynika z odmiennego sposobu ustalenia
wartoÊci szacunkowej takich zamówieƒ, jako ˝e zamawiajàcy bierze w tym 
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przypadku pod uwag´ ∏àcznà wartoÊç zamówieƒ okresowych, jakich zamierza
udzieliç w okreÊlonym czasie (art. 34 ust. 1), w razie zaÊ zamówienia dzielone-
go na cz´Êci – ∏àcznà wartoÊç zamówieƒ podzielonych na cz´Êci (art. 32 ust. 4).
W sytuacji, gdy zamawiajàcy zamierza zorganizowaç kilka odr´bnych post´po-
waƒ na okreÊlone us∏ugi lub dostawy powtarzajàce si´ okresowo, punktem od-
niesienia dla kwalifikacji ceny jako ra˝àco niskiej nie b´dzie ustalona przez
zamawiajàcego ∏àczna wartoÊç tych zamówieƒ, lecz wartoÊç odzwierciedlajàca
zakres zamówienia b´dàcego przedmiotem odr´bnego post´powania. Powy˝sze
rozwiàzanie nale˝y stosowaç przez analogi´ do zamówieƒ udzielanych w cz´-
Êciach, gdzie wartoÊcià zamówienia jest ∏àczna wartoÊç poszczególnych cz´Êci
zamówienia, mimo i˝ ka˝da cz´Êç stanowi przedmiot odr´bnego post´powania.

8. W sytuacji, gdy cena oferty nie odbiega od wartoÊci ustalonej przez zamawia-
jàcego, ale ró˝ni si´ w sposób ra˝àcy od cen innych oferentów, zamawiajàcy
powinien przede wszystkim rozwa˝yç, czy przyj´ta przez niego wartoÊç zamó-
wienia, powi´kszona o podatek od towarów i us∏ug (VAT) by∏a okreÊlona z na-
le˝ytà starannoÊcià. Je˝eli oka˝e si´, ˝e nie by∏a, nie powinien braç tej wartoÊci
pod uwag´ jako podstawy kwalifikacji oferowanej ceny za ra˝àco niskà. Powi-
nien natomiast dokonaç ponownego ustalenia wartoÊci przedmiotu zamówienia,
ale wy∏àcznie dla rozstrzygni´cia kwestii ra˝àco niskiej ceny wykonawcy.
WczeÊniej ustalona wartoÊç przedmiotu zamówienia (ustalenia tej wartoÊci za-
mawiajàcy dokonuje przed dniem wszcz´cia post´powania – art. 35) nie ulega
zmianie. Jednak w razie stwierdzenia, ˝e post´powanie jest prowadzone poni˝ej
progów okreÊlonych w ustawie, zamawiajàcy powinien rozwa˝yç, czy nie za-
chodzi podstawa do jego uniewa˝nienia.

9. W celu ustalenia, czy oferta zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmio-
tu zamówienia zamawiajàcy jest obowiàzany przed odrzuceniem oferty zasto-
sowaç procedur´ okreÊlonà w art. 90. Rozwiàzanie to wynika z ogólnej zasady
nakazujàcej wys∏uchanie argumentacji drugiej strony stosunku prawnego.
W orzecznictwie kszta∏tujàcym si´ w UE wskazano te˝, ˝e jako sprzeczne z za-
sadà wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych niedo-
puszczalne jest automatyczne, wy∏àcznie na podstawie kryterium arytmetyczne-
go, uznawanie za ra˝àco niskie cen poni˝ej pewnego poziomu (np. taƒszych
o wi´cej ni˝ 10% od Êredniej ceny wszystkich z∏o˝onych ofert albo poni˝ej war-
toÊci szacunkowej ustalonej przez zamawiajàcego) bez dania oferentom mo˝li-
woÊci wykazania, ˝e ich oferty sà rzetelne1.

10. Przepis ust. 1 pkt 5 stanowi o odrzuceniu ofert z∏o˝onych przez wykonawców
wykluczonych ju˝ z udzia∏u w post´powaniu na podstawie przepisów art. 24 
ust. 1 i 2, jak równie˝ ofert z∏o˝onych przez wykonawców niezaproszonych do
sk∏adania ofert w post´powaniach prowadzonych w trybach: przetargu ograni-
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czonego (art. 51 ust. 1–3), negocjacji z og∏oszeniem (art. 59 ust. 1), negocjacji
bez og∏oszenia (art. 63 ust. 1 i 3), zapytania o cen´ (art. 71 ust. 1) oraz aukcji
elektronicznej (art. 76 ust. 2). Obowiàzek odrzucania oferty wykonawcy
uprzednio wykluczonego z udzia∏u w post´powaniu nie b´dzie wykonywany
gdy si´ zwa˝y, ˝e ofert´ takà uznaje si´ za odrzuconà ex lege (art. 24 ust. 4).

11. Przepis ust. 1 pkt 6 okreÊla dwie sytuacje, z których ka˝da skutkuje odrzuceniem
oferty: oferta zawiera omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo˝na
poprawiç na podstawie art. 88 lub zawiera b∏àd w obliczeniu ceny. Zwiàzek sy-
tuacji pierwszej z regulacjà zawartà w art. 88 wymaga od zamawiajàcego uprzed-
niego wy∏àczenia omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny, mo˝liwej do poprawie-
nia na podstawie tego przepisu. Dopiero zatem stwierdzenie w tekÊcie oferty
omy∏ek rachunkowych w obliczeniu ceny, które nie mogà byç poprawione w spo-
sób okreÊlony w powo∏anym wy˝ej przepisie skutkuje odrzuceniem tej oferty.
B∏àd w obliczeniu ceny do którego odnosi si´ druga sytuacja nie jest de facto b∏´-
dem „w obliczeniu” (b∏´dem rachunkowym), lecz b∏´dem polegajàcym na wadli-
wym doborze przez wykonawc´ poszczególnych elementów majàcych wp∏yw na
w∏aÊciwe obliczenie ceny (patrz komentarz do art. 87). Brak zgody wykonawcy
na poprawienie przez zamawiajàcego omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny
skutkuje bezskutecznoÊcià tej czynnoÊci zamawiajàcego (poprawienie omy∏ki nie
jest mo˝liwe). Stanowi natomiast przes∏ank´ odrzucenia oferty (ust. 1 pkt 7).

12. Przez „odr´bne przepisy”, o których mowa w ust. 1 pkt 8 komentowanego arty-
ku∏u nale˝y rozumieç przede wszystkim przepisy Kc traktujàce o czynnoÊciach
prawnych (art. 56 i nast.) i o wadach oÊwiadczenia woli (art. 82 i nast.).

13. Obowiàzkiem zamawiajàcego jest zawiadomienie wszystkich wykonawców
o ka˝dym odrzuceniu oferty (czynnoÊç obligatoryjna). TreÊç zawiadomienia po-
winna zawieraç uzasadnienie faktyczne (przytoczenie okolicznoÊci faktycz-
nych) i prawne (powo∏anie przepisów prawnych). Zwrot „wszystkich wykonaw-
ców” oznacza wykonawców, którzy w dacie czynnoÊci odrzucenia oferty byli
uczestnikami post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Art. 90 [Ra˝àco niska cena]

1. Zamawiajàcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra˝àco niskà cen´ w sto-
sunku do przedmiotu zamówienia zwraca si´ do wykonawcy o udzielenie
w okreÊlonym terminie wyjaÊnieƒ dotyczàcych elementów oferty majàcych
wp∏yw na wysokoÊç ceny.

2. Zamawiajàcy, oceniajàc wyjaÊnienia, bierze pod uwag´ obiektywne czynni-
ki, w szczególnoÊci oszcz´dnoÊç metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiàzania techniczne, wyjàtkowo sprzyjajàce warunki wykonywania za-
mówienia dost´pne dla wykonawcy, oryginalnoÊç projektu wykonawcy oraz
wp∏yw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr´bnych przepisów.

222



3. Zamawiajàcy odrzuca ofert´ wykonawcy, który nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ lub je-
˝eli dokonana ocena wyjaÊnieƒ potwierdza, ˝e oferta zawiera ra˝àco niskà
cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Je˝eli jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, a wartoÊç zamówienia
dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwo-
ty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000 euro, zamawiajàcy zawia-
damia Prezesa Urz´du oraz Komisj´ Europejskà o odrzuceniu ofert, które
wed∏ug zamawiajàcego zawiera∏y ra˝àco niskà cen´.

1. Ustawa przyjmuje zasad´, ˝e podstawowym kryterium oceny, czy oferta zawiera
ra˝àco niskà cen´ jest stosunek ceny oferty do przedmiotu (wartoÊci przedmio-
tu) zamówienia, co bynajmniej nie oznacza, ˝e oferta z cenà ni˝szà od wartoÊci
zamówienia powi´kszonà o nale˝ny podatek od towarów i us∏ug zawiera cen´
ra˝àco niskà. Relacja taka mo˝e byç jedynie wskazówkà dla zamawiajàcego, ˝e
cena – byç mo˝e – jest ra˝àco niska (patrz komentarz do art. 89).

2. Przepisy ust. 1 i 2 okreÊlajà procedur´, jakà zamawiajàcy ma obowiàzek (czyn-
noÊç obligatoryjna) stosowaç w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra˝àco niskà
cen´. Wed∏ug tej procedury zamawiajàcy: a) zwraca si´ do wykonawcy o udzie-
lenie w okreÊlonym terminie (zwa˝ywszy na zapewnienie sprawnoÊci post´-
powania o udzielenie zamówienia powinien to byç krótki, kilkudniowy termin)
wyjaÊnieƒ dotyczàcych elementów oferty majàcych wp∏yw na wysokoÊç ceny, 
b) dokonuje oceny wyjaÊnieƒ wykonawcy (je˝eli w zakreÊlonym terminie zosta-
∏y z∏o˝one), bioràc pod uwag´ takie obiektywne czynniki, jak: oszcz´dnoÊç
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiàzania techniczne, wyjàtkowo
sprzyjajàce warunki wykonywania zamówienia dost´pne dla wykonawcy, orygi-
nalnoÊç projektu wykonawcy oraz wp∏yw pomocy publicznej udzielonej na
podstawie odr´bnych przepisów, a tak˝e inne obiektywne czynniki, gdy˝ wy˝ej
wymienione nie stanowià zamkni´tego katalogu. Po wykonaniu tych czynnoÊci
odrzuca ofert´ – je˝eli wykonawca w zakreÊlonym terminie nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ
lub gdy ocena wyjaÊnieƒ potwierdza, ˝e oferta zawiera ra˝àco niskà cen´ w sto-
sunku do przedmiotu zamówienia, albo dopuszcza ofert´ do merytorycznej oce-
ny ofert – je˝eli na podstawie oceny wyjaÊnieƒ wykonawcy przyjmie, ˝e cena
oferty nie mo˝e byç uznana za ra˝àco niskà w stosunku do przedmiotu zamówie-
nia, a nie zaistnia∏a inna przes∏anka jej odrzucenia.

3. Przepis ust. 4 nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek (czynnoÊç obligatoryjna)
zawiadomienia o odrzuceniu oferty zawierajàcej ra˝àco niskà cen´ w stosunku
do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4) Prezesa Urz´du i Komisj´ Euro-
pejskà, ale tylko w przypadku, gdy: jedynym kryterium wyboru oferty jest cena,
a wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug 130 000 euro. W za-
wiadomieniu nale˝y przytoczyç okolicznoÊci faktyczne na rzecz stanowiska za-
mawiajàcego, ˝e odrzucona oferta zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
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Art. 91 [Kryteria oceny ofert]

1. Zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà na podstawie kryteriów oce-
ny ofert okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Kryteriami oceny ofert sà cena albo cena i inne kryteria odnoszàce si´ do
przedmiotu zamówienia, w szczególnoÊci jakoÊç, funkcjonalnoÊç, parame-
try techniczne, zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie
oddzia∏ywania na Êrodowisko, koszty eksploatacji, serwis, wp∏yw sposobu
wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówie-
nia oraz termin wykonania zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szcze-
gólnoÊci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

4. Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ̋ e dwie lub
wi´cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiajàcy spoÊród tych ofert wybiera ofert´ z ni˝szà cenà.

5. Je˝eli w post´powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryte-
rium oceny ofert jest cena, nie mo˝na dokonaç wyboru oferty najkorzyst-
niejszej ze wzgl´du na to, ˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej cenie,
zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy z∏o˝yli te oferty, do z∏o˝enia
w terminie okreÊlonym przez zamawiajàcego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy sk∏adajàc oferty dodatkowe nie mogà zaoferowaç cen wy˝szych
ni˝ zaoferowane w z∏o˝onych ofertach. 

1. Ustawowà (legalnà) definicj´ oferty najkorzystniejszej zawiera przepis art. 2 
pkt 5. Wynika z niej, ̋ e najkorzystniejszà ofertà jest: w przypadku, gdy jedynym
kryterium oceny ofert jest cena – oferta z najni˝szà cenà, w przypadku, gdy kry-
teriami oceny ofert sà cena i inne kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówie-
nia – bilans ceny i okreÊlonych w SIWZ kryteriów przedmiotowych, w przypad-
ku zamówieƒ w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub naukowej, których przed-
miotu nie mo˝na z góry opisaç w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy – oferta,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszàcych
si´ do przedmiotu zamówienia.

2. Poszczególne przepisy komentowanego artyku∏u regulujà kilka kwestii praw-
nych. W normalnym zwiàzku przyczynowym z ocenà ofert i wyborem oferty
najkorzystniejszej pozostajà przepisy zawarte w ust. 1–2. Pozosta∏e przepisy
bàdê doprecyzowujà poj´cie kryteriów oceny ofert (ust. 3), bàdê normujà sytua-
cje szczególne w nich okreÊlone (ust. 4–6). 

3. Podstaw´ wyboru oferty najkorzystniejszej okreÊla ust. 1. Zgodnie z tym prze-
pisem zamawiajàcy mo˝e dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej wy∏àcznie
na podstawie kryteriów oceny ofert okreÊlonych w SIWZ. Oznacza to, ˝e ˝ad-
nych innych kryteriów oceny ofert zamawiajàcy nie mo˝e braç pod uwag´. Na-
le˝y tu zauwa˝yç, ˝e je˝eli kryteria oceny ofert zawarte sà tak˝e w og∏oszeniu
o zamówieniu (np. art. 41 pkt 9), musi istnieç pe∏na zgodnoÊç kryteriów i ich zna-
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czeƒ zawartych w SIWZ oraz w og∏oszeniu. Brak zgodnoÊci oznacza zmia-n´
kryteriów oceny ofert, co jest niedopuszczalne (art. 38 ust. 5), a w konsekwencji
prowadzi do uniewa˝nienia post´powania. Niejako na marginesie 
trzeba przypomnieç, ˝e na podstawie tego samego przepisu niedopuszczalna jest
tak˝e zmiana warunków udzia∏u w post´powaniu (z wyjàtkiem, o którym mowa
w art. 58). 

4. Zgodnie z przepisem ust. 2, kryteriami oceny ofert sà: cena, albo cena i inne
kryteria, które mogà odnosiç si´ wy∏àcznie do przedmiotu zamówienia. Jak wy-
nika z powy˝szego cena jest jedynym kryterium obligatoryjnym. Jest to wartoÊç
wyra˝ona w pieniàdzu, którà zamawiajàcy jest zobowiàzany zap∏aciç wyko-
nawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Innymi s∏owy jest to Êwiadcze-
nie wzajemne zamawiajàcego wynikajàce z umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jest to cena brutto, a zatem uwzgl´dniajàca podatek od towarów
i us∏ug (VAT), a w sytuacjach okreÊlonych przepisami odr´bnymi tak˝e podatek
akcyzowy. Cena jest kryterium mierzalnym, okreÊlanym z regu∏y stosownym
algorytmem.

5. Kryteria przedmiotowe wymienione sà w Pzp przyk∏adowo, na co wskazuje u˝y-
ty w powo∏anym wy˝ej przepisie zwrot „w szczególnoÊci”. Zamawiajàcy mo˝e
zatem wprowadzaç w SIWZ inne jeszcze kryteria oceny ofert, z tym jedynie za-
strze˝eniem, ̋ e b´dà to kryteria przedmiotowe. W praktyce stosowane sà najcz´-
Êciej kryteria jakoÊci, funkcjonalnoÊci, parametrów technicznych, warunków
gwarancji, terminu wykonania zamówienia i serwisu gwarancyjnego.

6. JakoÊç jest poj´ciem trudnym do okreÊlenia, w zasadzie niemierzalnym, stoso-
wanym w sytuacji zaistnienia trudnoÊci w opisie przedmiotu zamówienia. Kry-
terium jakoÊci wymaga w zwiàzku z tym szczegó∏owego opisu sposobu jego
oceny. KoniecznoÊç ta wià˝e si´ z niezb´dnym zakresem uznaniowoÊci ocenia-
jàcych, co prowadzi niekiedy do dowolnoÊci oceny, a w konsekwencji do korzy-
stania przez wykonawców ze Êrodków ochrony prawnej. Stosunkowo naj∏atwiej
jest oceniç jakoÊç w przypadku dostawy. Niekiedy ∏àczy si´ kryterium jakoÊci
z estetykà wykonania okreÊlonego produktu.

7. Kryterium „funkcjonalnoÊci” stwarza mo˝liwoÊç skupienia si´ na ocenie funkcji,
jakie powinien spe∏niç przedmiot zamówienia. Nie wszystkie funkcje dadzà si´
oceniç poprzez przyj´cie stosownego algorytmu, co musi skutkowaç si´gni´-
ciem do oceny opartej na uznaniu, stwarzajàcym, jak ju˝ wy˝ej podkreÊlono
w odniesieniu do kryterium jakoÊci zagro˝enie dowolnoÊci oceny. I tym razem
niezb´dny jest szczegó∏owy opis oceny oferty w tym aspekcie.

8. Parametry techniczne powinny byç okreÊlane w postaci warunków. Zamawiajà-
cy powinien wymieniç parametry techniczne, które b´dà oceniane i okreÊliç ich
znaczenie, przypisujàc ka˝demu z nich stosownà liczb´ punktów. Kryterium to
jest mierzalne i w tym upatruje si´ przede wszystkim jego zalet´.
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9. Warunki gwarancji stanowià w zasadzie jedno z postanowieƒ umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zaliczane do tzw. naturalia negotii, tj. postanowieƒ,
które oprócz istotnych postanowieƒ umowy (essentialia negotii) mogà byç
w niej zawarte. Zgodnie z przepisem ust. 2 komentowanego artyku∏u warunki
gwarancji mogà te˝ stanowiç kryterium oceny ofert. W ramach tego kryterium
mogà byç bowiem oceniane tak istotne kwestie, jak: termin (w kontekÊcie jego
wyd∏u˝enia) udzielonej gwarancji, jej zakres, zapewnienie serwisu pogwaran-
cyjnego czy dost´pu do cz´Êci zamiennych. Jest to kryterium mierzalne.

10. Podobnie jak w przypadku warunków gwarancji, jednym z przedmiotowo wa˝-
nych postanowieƒ umowy w sprawie zamówienia publicznego jest termin
wykonania zamówienia. Uznajàc ten termin za jedno z kryteriów oceny ofert
ustawodawca uzna∏, i˝ zamawiajàcy mo˝e byç zainteresowany w odpowiednim
np. skróceniu terminu w stosunku do standardowego terminu realizacji tego ro-
dzaju zamówienia. W takiej sytuacji zamawiajàcy pozostawia wykonawcy okre-
Êlenie w ofercie terminu, w jakim jest w stanie wykonaç zamówienie. Jest to
kryterium mierzalne, bowiem decyduje konkretna data bàdê konkretny okres
wykonania zamówienia. 

11. W zwiàzku z warunkami gwarancji pozostaje serwis gwarancyjny. Wprowadza-
jàc to kryterium zamawiajàcy mo˝e poddaç ocenie takie warunki, jak: dost´p-
noÊç serwisu, czas pracy punktów serwisowych, ich rozmieszczenie w okolicy
siedziby zamawiajàcego, mo˝liwoÊç wykonania us∏ugi w siedzibie zamawiajà-
cego, godziny pracy punktu serwisowego, czas wykonania us∏ugi, liczony od
zg∏oszenia naprawy i inne.

12. Przepis ust. 2 komentowanego artyku∏u zawiera te˝ kryterium wp∏ywu sposobu
wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonania zamówienia, przy
czym bywa ono uto˝samiane z kryterium liczby bezrobotnych zatrudnionych do
wykonania zamówienia. Uto˝samienie to nie jest zasadne, sà to bowiem dwa
ró˝ne kryteria, z których pierwsze dotyczy wy∏àcznie liczby osób bezrobotnych
zatrudnionych do wykonania zamówienia, drugie zaÊ wp∏ywu sposobu wyko-
nania zamówienia na rynek pracy. Przy ocenie kryterium wp∏ywu sposobu
wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonania zamówienia za-
mawiajàcy mo˝e braç pod uwag´ m.in. liczb´ bezrobotnych zatrudnianych dla
wykonania zamówienia, ale nie tylko. Tym samym kryterium to ma szersze
znaczenie i zastosowanie ni˝ kryterium liczby bezrobotnych zatrudnionych do
wykonania zamówienia. Mo˝liwoÊç zastosowania kryterium wp∏ywu sposobu
wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonania zamówienia prze-
sàdza o mo˝liwoÊci ustalenia kryterium liczby bezrobotnych zatrudnionych do
wykonania zamówienia jako kryterium samodzielnego. Kryterium takie, je˝eli
zosta∏o ustalone w sposób obiektywny i zapewniajàcy przede wszystkim równe
traktowanie wykonawców nie narusza podstawowych zasad Pzp, jak równie˝
nie dotyczy w∏aÊciwoÊci wykonawcy. Wydaje si´, ̋ e u˝yty w rozwa˝anym prze-
pisie zwrot „wp∏yw sposobu wykonania zamówienia” w pierwszej kolejnoÊci
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nakazuje odnosiç to kryterium do przetargu, w którym zamawiajàcy dopuÊci∏
mo˝liwoÊç sk∏adania ofert wariantowych, przez którà nale˝y rozumieç ofert´
przewidujàcà odmienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania
zamówienia (art. 2 pkt 7). Zastosowanie kryterium wp∏ywu sposobu wykonania
zamówienia na rynek pracy b´dzie mia∏o si∏à rzeczy ograniczone zastosowanie
w przypadkach post´powaƒ, w których nie zosta∏a dopuszczona mo˝liwoÊç
sk∏adania ofert wariantowych i b´dzie tak naprawd´ ograniczone do liczby bez-
robotnych zatrudnionych do wykonania zamówienia. Co do zasady, zamawiajà-
cy ma bowiem obowiàzek opisu przedmiotu zamówienia i sposobu, w jaki b´-
dzie on wykonywany, co ogranicza pe∏ne zastosowanie tego kryterium. 

13. Powstaje pytanie, co jeszcze (oprócz liczby osób bezrobotnych zatrudnionych
do wykonania zamówienia) zamawiajàcy mo˝e braç pod uwag´ przy ocenie kry-
terium wp∏ywu sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wy-
konania zamówienia. Trzeba przy tym pami´taç, ̋ e zamawiajàcy jest obowiàza-
ny do opisania w SIWZ kryteriów, którymi b´dzie si´ kierowa∏ przy wyborze
oferty (art. 36 ust. 1 pkt 18). Przyk∏adowo, zamawiajàcy chce wybudowaç
oczyszczalni´ Êcieków i dopuszcza sk∏adanie ofert wariantowych tj. takich któ-
re przewidujà odmienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania
zamówienia. W tym przypadku przy ocenie ofert, oprócz kryterium liczby bez-
robotnych zatrudnionych do wykonania zamówienia, mo˝e braç pod uwag´ np.
to, ˝e w nowo wybudowanej oczyszczalni znajdzie zatrudnienie wi´ksza liczba
pracowników. Nie sposób przy tym nie uwzgl´dniç tego, ˝e nadawanie zbyt
wielkiego znaczenia rozwa˝anemu kryterium mo˝e prowadziç do nieracjonal-
nego wydatkowania przez zamawiajàcego Êrodków publicznych. Mogà bowiem
zdarzaç si´ sytuacje, ˝e wykonawca b´dzie zobowiàzywa∏ si´ do zatrudniania
nadmiernej liczby bezrobotnych w stosunku do liczby wystarczajàcej do wyko-
nania zamówienia, wliczajàc koszty w cen´ bez przypisania im w∏aÊciwego zna-
czenia. Mo˝e dochodziç do zachwiania, przy ocenie ofert, proporcji pomi´dzy
dwoma kryteriami – kryterium ceny i kryterium sposobu wp∏ywu zamówienia
na rynek pracy. 

14. Z poj´ciem „inne kryteria”, u˝ytym w ust. 2 komentowanego artyku∏u, kore-
sponduje przepis ust. 3, wed∏ug którego kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç
w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szczególnoÊci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej,
technicznej i finansowej. Przepis ten nale˝y traktowaç jako zakaz stosowania
przy ocenie ofert kryteriów o charakterze podmiotowym. Zakaz ten ulega z∏ago-
dzeniu w post´powaniach, których przedmiotem sà us∏ugi wymienione w art. 5
ust. 1. 

15. Przepisy ust. 4–6 regulujà sytuacje szczególne, które mogà wystàpiç przy mery-
torycznej ocenie ofert i wykluczyç wybór oferty najkorzystniejszej na ogólnej
podstawie, okreÊlonej w ust. 1. W razie wystàpienia takich sytuacji zamawia-
jàcy dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, stosujàc nast´pujàce rozwiàza-
nia ustawowe: a) je˝eli dwie lub wi´cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
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i innych kryteriów oceny ofert – wybiera spoÊród tych ofert ofert´ z najni˝szà
cenà (ust. 4), b) je˝eli zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej cenie, a cena jest
jedynym kryterium oceny ofert – wzywa wykonawców, którzy z∏o˝yli te oferty,
do z∏o˝enia w zakreÊlonym im terminie ofert dodatkowych (ust. 5) z zastrze˝e-
niem, i˝ cena zaoferowana w ofercie dodatkowej nie mo˝e byç wy˝sza od ceny
podanej w z∏o˝onej ofercie (ust. 6) i po z∏o˝eniu tych ofert wybiera ofert´ wy-
konawcy, który w ofercie dodatkowej poda∏ najni˝szà cen´.

16. Termin (w sensie okres czasu), o którym mowa w ust. 5, powinien byç, zwa˝yw-
szy zasad´ sprawnoÊci post´powania o udzielenie zamówienia, bardzo krótki,
nie przekraczajàcy kilku dni.

Art. 92 [Wybór oferty]

O wyborze oferty zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawców, którzy
ubiegali si´ o udzielenie zamówienia, a je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro – równie˝ Prezesa Urz´-
du, za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej Urz´du, po-
dajàc nazw´ (firm´) i adres wykonawcy, którego ofert´ wybrano, oraz jej cen´. 

1. Merytoryczna ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej sà tymi czynnoÊcia-
mi zamawiajàcego, które formalnie rzecz bioràc koƒczà post´powanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego, ale te˝ mogà budziç wÊród uczestników tego po-
st´powania, których oferty nie znalaz∏y uznania zamawiajàcego, zastrze˝enia
dotyczàce zasadnoÊci dokonanego wyboru oraz wol´ korzystania ze Êrodków
ochrony prawnej. 

2. Majàc powy˝sze wzgl´dy na uwadze, a tak˝e kierujàc si´ zasadà jawnoÊci tego
post´powania, ustawodawca utrzyma∏ w nowej ustawie rozwiàzanie, zgodnie
z którym zamawiajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznego zawiadamiania wyko-
nawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamówienia o wyborze oferty. TreÊç
zawiadomienia powinna obejmowaç nazw´ (firm´) i adres wykonawcy, którego
oferta zosta∏a wybrana oraz cen´ oferty. Obowiàzek, o którym mowa, cià˝y na
zamawiajàcym w ka˝dym post´powaniu o udzielenie zamówienia, niezale˝nie
od wartoÊci przedmiotu zamówienia. U˝yty zwrot „którzy ubiegali si´ o udziele-
nie zamówienia” oznacza zawiadomienie co najmniej tych wykonawców, którzy
z∏o˝yli oferty, niezale˝nie od tego, czy w chwili wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty byli jeszcze uczestnikami post´powania.

3. Wzglàd na uprawnienia nadzorcze i kontrolne Prezesa UZP (art. 154 pkt 11 oraz
168 ust. 1), a tak˝e jego uprawnienia procesowe (art. 195 ust. 1 pkt 4) stanowi
postaw´ ustawowego obowiàzku zamawiajàcego zawiadomienia o wyborze
oferty równie˝ Prezesa Urz´du. Obowiàzek ten zosta∏ ograniczony do przy-
padków, gdy wartoÊç przedmiotu zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych
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równowartoÊç kwoty 60 000 euro. Zawiadomienie Prezesa Urz´du nast´puje
z zachowaniem szczególnej formy, tj. za pomocà formularza umieszczonego na
stronie internetowej Urz´du i uwzgl´dnia treÊç przekazywanà wykonawcy. Wy-
raz „niezw∏ocznie” u˝yty w tym przepisie powinien byç rozumiany: w dniu wy-
boru oferty lub nast´pnego dnia.

4. Zwa˝ywszy na zasad´ pisemnoÊci, obowiàzujàcà w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego (art. 9 ust. 1), zawiadomienie wykonawcy o wyborze
oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Przesy∏ka zawierajàca zawiadomie-
nie o wyborze oferty powinna byç, przede wszystkim dla celów dowodowych,
dor´czona wykonawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W post´powa-
niach o udzielenie zamówienia, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏o-
tych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, zawiadomienie, o którym mowa mo˝e
byç przekazana pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà (art. 28).

Art. 93 [Uniewa˝nienie post´powania]

1. Zamawiajàcy uniewa˝nia post´powanie o udzielenie zamówienia, je˝eli: 
1) nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu albo nie wp∏ynà∏

˝aden wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu od wykonaw-
cy niepodlegajàcego wykluczeniu, z zastrze˝eniem pkt 2 i 3; 

2) w post´powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen´ nie z∏o˝ono co
najmniej dwóch ofert nie podlegajàcych odrzuceniu;

3) w post´powaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wp∏yn´∏y
mniej ni˝ dwa wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji elektronicznej
albo nie zosta∏y z∏o˝one oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;

4) cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy
mo˝e przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zosta∏y z∏o˝one oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystàpi∏a istotna zmiana okolicznoÊci powodujàca, ˝e prowadzenie po-
st´powania lub wykonanie zamówienia nie le˝y w interesie publicznym,
czego nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç;

7) post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Je˝eli zamawiajàcy dopuÊci∏ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych, do
uniewa˝nienia w cz´Êci post´powania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.

3. O uniewa˝nieniu post´powania o udzielenie zamówienia zamawiajàcy za-
wiadamia równoczeÊnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´
o udzielenie zamówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadku uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia z przy-
czyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, wykonawcom, którzy z∏o˝yli ofer-
ty nie podlegajàce odrzuceniu, przys∏uguje roszczenie o zwrot uzasadnio-
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nych kosztów uczestnictwa w post´powaniu, w szczególnoÊci kosztów przy-
gotowania oferty. 

1. Uniewa˝nienie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego jest wy∏àcz-
nym uprawnieniem zamawiajàcego. Nie mo˝e dokonaç tej czynnoÊci za zama-
wiajàcego ani zespó∏ arbitrów w post´powaniu odwo∏awczym, ani sàd okr´gowy
w post´powaniu skargowym. Wynika to z brzmienia przepisu ust. 1 („Zamawia-
jàcy uniewa˝nia...”), a tak˝e z przepisów okreÊlajàcych kognicj´ (uprawnienia
w zakresie orzekania) zespo∏ów arbitrów (art. 191 ust. 1 i 2) oraz sàdu okr´go-
wego (art. 198 ust.2 i 3).

2. Zawarty w ust. 1 katalog przes∏anek skutkujàcych uniewa˝nieniem post´powa-
nia o udzielenie zamówienia jest zamkni´ty. Oznacza to, ˝e uniewa˝nienie po-
st´powania na innej, ni˝ okreÊlona w tym przepisie podstawie prawnej, jest
prawnie bezskuteczne.

3. Przes∏anka z ust. 1 pkt 1 zachodzi, gdy nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlega-
jàcej odrzuceniu albo nie wp∏ynà∏ ˝aden wniosek o dopuszczeniu do udzia∏u
w post´powaniu od wykonawcy niepodlegajàcego wykluczeniu (z zastrze˝e-
niem pkt 2 i 3 – o czym ni˝ej). W praktyce przes∏anka ta zaistnieje, gdy wszyst-
kie oferty z∏o˝one w post´powaniu zostanà odrzucone (za odrzuconà uznaje si´
te˝ ofert´ wykonawcy wykluczonego – art. 24 ust. 4) albo gdy wszyscy wy-
konawcy, którzy wnieÊli wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
zostanà wykluczeni z post´powania. Mo˝liwa jest te˝ sytuacja, ˝e w post´po-
waniu nie zostanie z∏o˝ona ˝adna oferta albo nie wp∏ynie ˝aden wniosek o do-
puszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Przes∏anka ta pozostaje w zwiàzku
z regulacjà, stanowiàcà novum ustawy, uznajàcà za wa˝ne post´powanie, gdy do
„wyboru” (trudno tu mówiç o wyborze) pozostaje zamawiajàcemu tylko jedna
„wa˝na” (niepodlegajàca odrzuceniu) oferta. Regulacja ta nie dotyczy, stàd za-
strze˝enie zawarte w ust. 1, post´powania prowadzonego w trybie zapytania
o cen´ (wymóg z∏o˝enia co najmniej dwóch ofert nie podlegajàcych odrzuceniu)
i w trybie aukcji elektronicznej (wymóg wp∏ywu co najmniej dwóch wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji albo z∏o˝enie ofert przez co najmniej dwóch
wykonawców).

4. Przes∏anka z ust. 1 pkt 2 zachodzi, gdy w post´powaniu prowadzonym w trybie
zapytania o cen´ nie z∏o˝ono co najmniej dwóch ofert nie podlegajàcych odrzu-
ceniu (np. z∏o˝ono trzy oferty, z których dwie zosta∏y odrzucone). Wià˝e si´ to
z wymogiem ustawy, aby w post´powaniu prowadzonym w tym trybie zamawia-
jàcy móg∏ dokonywaç wyboru spoÊród co najmniej dwóch „wa˝nych” ofert.

5. Przes∏anka z ust. 1 pkt 3 zachodzi, gdy w post´powaniu prowadzonym w trybie
aukcji elektronicznej wp∏yn´∏y mniej ni˝ dwa wnioski o dopuszczenie do udzia-
∏u w aukcji albo nie zosta∏y z∏o˝one oferty przez co najmniej dwóch wyko-
nawców. Wià˝e si´ to z wymogiem ustawy, by w aukcji elektronicznej uczestni-
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czy∏o co najmniej dwóch wykonawców. Tylko przy zachowaniu tego minimum
aukcja elektroniczna mo˝e spe∏niç za∏o˝ony cel.

6. Przes∏anka z ust. 1 pkt 4 zachodzi, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewy˝-
sza kwot´, „którà zamawiajàcy mo˝e przeznaczyç na sfinansowanie zamówie-
nia”. Z przes∏ankà tà wià˝e si´ szeroko poj´te zagadnienie finansowania zamó-
wieƒ publicznych. Obowiàzki w tym wzgl´dzie obcià˝ajà zamawiajàcego.
Z punktu widzenia wykonawcy istotny jest przepis, wprowadzony dopiero
w Pzp, nak∏adajàcy na zamawiajàcego obowiàzek podania bezpoÊrednio przed
otwarciem ofert kwoty, jakà zamierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówie-
nia (art. 86 ust. 3).

7. Przes∏anka z ust. 1 pkt 5 zachodzi, gdy wykonawcy wezwani przez zamawiajà-
cego do z∏o˝enia ofert dodatkowych – w przypadku, o którym mowa w art. 91
ust. 5 (w post´powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena) z∏o˝yli oferty dodatkowe o takiej samej cenie. Ustawodaw-
ca uzna∏, ̋ e w zaistnia∏ej sytuacji niecelowe jest kolejne wzywanie wykonawców
do z∏o˝enia ofert dodatkowych. Z drugiej strony, gdyby wykonawcy sk∏adali za
ka˝dym razem oferty o takich samych cenach, procedur´ wzywania ich do sk∏a-
dania dalszych ofert dodatkowych nale˝a∏oby w którymÊ momencie zakoƒczyç.
Zakoƒczenie, zgodnie z ustawà, nast´puje po z∏o˝eniu ofert dodatkowych ju˝ po
pierwszym wezwaniu.

8. Przes∏anka z ust. 1 pkt 6 zachodzi w razie wystàpienia istotnej zmiany okolicz-
noÊci powodujàcej, ˝e prowadzenie post´powania lub wykonanie zamówienia
nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç.
Z powy˝szego przepisu wynika, ˝e: a) zmiana okolicznoÊci faktycznie wystàpi-
∏a, nie wystarczy jedynie mo˝liwoÊç jej wystàpienia, b) jest to istotna, a wi´c
znaczàca zmiana okolicznoÊci, w rozwa˝anym przypadku zmiana powodujàca,
˝e zarówno dalsze prowadzenie post´powania, jak te˝ wykonanie zamówienia
nie le˝y ju˝ w interesie publicznym (wr´cz przeciwnie, w interesie tym le˝y
wykorzystanie Êrodków publicznych, z których przedmiot zamówienia mia∏ byç
sfinansowany na inny cel spo∏eczny), przy czym wystàpienia tej zmiany okolicz-
noÊci nie mo˝na by∏o, patrzàc w kategoriach zobiektywizowanych, wczeÊniej
przewidzieç, czyli by∏a ona obiektywnie, a nie tylko dla zamawiajàcego, nieprze-
widywalna. Zwa˝ywszy, ˝e praktycznie ka˝dy ze wskazanych wy˝ej elementów
tej przes∏anki ma charakter uznaniowy, zamawiajàcy jest obowiàzany do przed-
stawienia szczegó∏owego uzasadnienia swej czynnoÊci, w tym wykazania, ˝e
wszystkie te elementy, a muszà wystàpiç ∏àcznie, rzeczywiÊcie zaistnia∏y.

9. Przes∏anka z ust. 1 pkt 7 zachodzi gdy post´powanie obarczone jest wadà unie-
mo˝liwiajàcà zawarcie (wa˝nej) umowy. Pomi´dzy wadà a niemo˝noÊcià zawar-
cia wa˝nej umowy musi istnieç normalny (adekwatny) zwiàzek przyczynowy.
Wadà w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada samego post´powania
o udzielenie zamówienia, która wywiera tak istotny wp∏yw na umow´ w sprawie 
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zamówienia publicznego, ˝e powoduje jej bezwzgl´dnà niewa˝noÊç ab initio,
a tym samym prawnà bezskutecznoÊç. Wady takie wymienia przyk∏adowo prze-
pis art. 146 ust. 1, traktujàcy o przes∏ankach niewa˝noÊci umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

10. Logika stwierdzenia przez zamawiajàcego takiej w∏aÊnie wady ju˝ w toku post´-
powania o udzielenie zamówienia i uniewa˝nienia tego post´powania wydaje
si´ oczywista. Lepiej bowiem wszczàç od poczàtku nowe post´powanie o udzie-
lenie zamówienia, przeprowadziç je poprawnie (bez takiej wady), a nast´pnie
zawrzeç wa˝nà umow´, ni˝ doprowadziç do zawarcia umowy bezwzgl´dnie
niewa˝nej (prawnie bezskutecznej) oraz do poniesienia konsekwencji praw-
nych, w tym kosztów, zwiàzanych z koniecznoÊcià procesu sàdowego o stwier-
dzenia niewa˝noÊci umowy. Wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy
jest w szczególnoÊci obiektywna niemo˝noÊç dokonania wyboru najkorzystniej-
szej oferty (nie ma wykonawcy, a zatem nie ma z kim zawrzeç umowy). Jednà
z przyczyn tego stanu rzeczy jest modyfikacja SIWZ w zakresie kryteriów
oceny ofert lub warunków udzia∏u w post´powaniu, która jest niedopuszczalna
(art. 38 ust.3). Gdyby zatem zaistnia∏a koniecznoÊç dokonania modyfikacji w ta-
kim zakresie (np. zamawiajàcy bezprawnie zastosowa∏ kryterium podmiotowe
albo zastosowa∏ dyskryminujàcy, ograniczajàcy zasad´ uczciwej konkurencji
warunek udzia∏u w post´powaniu), to z uwagi na jej niedopuszczalnoÊç zama-
wiajàcy jest obowiàzany uniewa˝niç post´powanie w∏aÊnie na podstawie prze-
s∏anki okreÊlonej w pkt 7. 

11. W sytuacji, gdy zamawiajàcy dopuÊci∏ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych
jest on uprawniony (ust. 2) do uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamó-
wienia w cz´Êci, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu ust. 1. Zamawiajàcy
uniewa˝ni post´powanie w cz´Êci dotkni´tej stosownà (jednà z wymienionych
w ust.1) przes∏ankà niewa˝noÊci.

12. Zamawiajàcy nie mo˝e uniewa˝niç post´powania z innych przes∏anek ni˝
wymienione w zamkni´tym katalogu (ust. 1). Brak ustawowych przes∏anek
uniewa˝nienia post´powania skutkuje wyborem oferty najkorzystniejszej i za-
warciem umowy z wykonawcà, którego oferta zosta∏a uznana za ofert´ najko-
rzystniejszà. 

13. Obowiàzek zawiadomienia o uniewa˝nieniu post´powania równoczeÊnie
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamówienia dotyczy
nie tylko wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu w dacie czynnoÊci
zamawiajàcego o uniewa˝nieniu post´powania, lecz równie˝ wykonawców,
których oferty zosta∏y wczeÊniej odrzucone lub uznane za odrzucone (w zwiàz-
ku z wykluczeniem wykonawcy). Przyjmujàc to rozwiàzanie, ustawodawca
mia∏ przede wszystkim na uwadze interes prawny oferentów, stworzenie
wszystkim wykonawcom, którzy ubiegali si´ o przedmiotowe zamówienie
równej szansy udzia∏u w post´powaniu, które ze wzgl´du na skutek prawny
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uniewa˝nienia post´powania (jego niewa˝noÊç ab initio) b´dzie si´ toczyç od
poczàtku, praktycznie od og∏oszenia o zamówieniu. Nie bez znaczenia jest te˝
stworzenie równoczeÊnie zawiadomionym wykonawcom jednakowej szansy
wykorzystania Êrodków ochrony prawnej. Zawiadomienie o uniewa˝nieniu po-
st´powania o udzielenie zamówienia powinno zawieraç uzasadnienie faktyczne
(podanie okolicznoÊci faktycznych) i prawne (przede wszystkim wskazanie
przes∏anki uniewa˝nienia post´powania). Szczególnie dok∏adnego uzasadnienia
wymaga uniewa˝nienie post´powania w oparciu o przes∏anki wymienione
w ust.1 pkt 6 i 7. 

14. Sprawa o roszczenie, o którym mowa w ust. 4, jest sprawà cywilnà w rozumie-
niu art. 2 § 1 Kpc i podlega rozpoznaniu przez sàd powszechny (nie ma w ko-
mentowanej ustawie przepisu szczególnego, którym przekazano te sprawy do
w∏aÊciwoÊci innego organu – art. 2 § 3 Kpc). Przedmiotem roszczenia wyko-
nawcy jest zwrot uzasadnionych kosztów jego uczestnictwa w uniewa˝nionym
przez zamawiajàcego post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do
uzasadnionych kosztów uczestnictwa wykonawcy w uniewa˝nionym post´po-
waniu nale˝à przede wszystkim koszty przygotowania oferty. Gdy zaÊ chodzi
o inne koszty, a sà to przede wszystkim wydatki (np. koszty zast´pstwa prawne-
go poniesione przez wykonawc´ w post´powaniu protestacyjnym), wykonawca
jest obowiàzany wykazaç fakt i zasadnoÊç ich poniesienia w post´powaniu
o udzielenie zamówienia. Roszczenie o zwrot kosztów nie przys∏uguje wyko-
nawcom, których oferty zosta∏y odrzucone lub uznane za odrzucone.

15. Podstaw´ prawnà odpowiedzialnoÊci zamawiajàcego stanowi przepis ust. 4.
Wynikajà z niego dwie przes∏anki, które muszà wystàpiç ∏àcznie: wykonawca
poniós∏ koszty zwiàzane z jego uczestnictwem w post´powaniu o udzielenie za-
mówienia, które to post´powanie zamawiajàcy uniewa˝ni∏, uniewa˝nienie po-
st´powania nastàpi∏o z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego. Za „przy-
czyny le˝àce po stronie zamawiajàcego” nale˝y uznaç zaniedbania wynikajàce
z nienale˝ytego wykonania obowiàzków przez kierownika zamawiajàcego lub
przez osoby, którym zamawiajàcy powierzy∏ zadania zwiàzane z przygotowa-
niem i prowadzeniem post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli ich skut-
kiem by∏o uniewa˝nienie post´powania. Uniewa˝nienie post´powania mo˝e te˝
byç nast´pstwem przyczyn nie le˝àcych po stronie zamawiajàcego (zob. prze-
s∏anki wymienione w ust. 1 pkt 1–3 oraz 5 i 6). W takim przypadku odpowie-
dzialnoÊç zamawiajàcego, z braku ustawowych przes∏anek okreÊlonych w ust. 4
nie wchodzi w gr´.

16. Ustawa nie okreÊla terminu (w sensie chwili, momentu) uniewa˝nienia post´-
powania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z utrwalajàcym si´
w orzecznictwie poglàdem termin ten up∏ywa z chwilà zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego. Dopuszcza si´ zatem uniewa˝nienie post´powa-
nia o udzielenie zamówienia ju˝ po wyborze oferty najkorzystniejszej, ale przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

233



Art. 94 [Zawarcie umowy]

1. Zamawiajàcy zawiera umow´ w sprawie zamówienia publicznego w termi-
nie nie krótszym ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà.

2. Je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego za-
bezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy, zamawiajàcy wybiera ofert´
najkorzystniejszà spoÊród pozosta∏ych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba ˝e zachodzà przes∏anki, o których mowa w art. 93
ust. 1. 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest rezultatem post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego. Problematyk´ prawnà tych umów regu-
lujà przepisy Dzia∏u IV. Przepisy komentowanego artyku∏u (podobnie przepisy
art. 95) dotyczà czynnoÊci zamawiajàcego zwiàzanych z samym zawarciem umo-
wy. Z punktu widzenia wykonawcy zamówienia przepisy tego artyku∏u przewi-
dujà: podstawowy (ust. 1) i alternatywny (ust. 2) wariant zawarcia umowy.

2. W wariancie podstawowym wykonawcà zamówienia publicznego jest wyko-
nawca, którego oferta zosta∏a wybrana w post´powaniu o udzielenie zamówienia
jako oferta najkorzystniejsza. Zawarcie umowy pomi´dzy zamawiajàcym a wy-
konawcà powinno nastàpiç w terminie: nie krótszym ni˝ 7 dni od dnia przekaza-
nia zawiadomienia o przyj´ciu oferty, i nie póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu
zwiàzania ofertà.

3. OkreÊlajàc w ust. 1 poczàtkowy dzieƒ terminu zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia publicznego (nie krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty), ustawodawca mia∏ na uwadze mo˝liwe protesty wobec czyn-
noÊci oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Niezb´dne wydaje si´
zwrócenie uwagi na mo˝liwe trudnoÊci interpretacyjne zwiàzane ze stosowa-
niem tego przepisu. Przepis ten dopuszcza mo˝liwoÊç zawarcia umowy w 7 dniu
terminu (w sensie okresu), z drugiej zaÊ strony w 7 dniu mo˝e byç jeszcze wnie-
siony protest wobec czynnoÊci oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zwrot „w terminie nie krótszym ni˝ 7 dni” nale˝y interpretowaç „nie wczeÊniej
ni˝ 8 dnia”. Drugi problem interpretacyjny wià˝e si´ ze zwrotem „przekazania
zawiadomienia o przyj´ciu oferty”. Przekazanie oznacza „wys∏anie”, „nadanie”,
nie zaÊ „dor´czenie” równoznaczne z wyrazem „otrzymanie”. Problem pozo-
staje aktualny przy interpretacji szeregu innych przepisów ustawy (art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 59 ust. 3). 

4. Ust. 2 przewiduje „wariant alternatywny” zawarcia umowy. Znajdzie on zastoso-
wanie je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana jako oferta najkorzyst-
niejsza uchyla si´ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania umowy, przy czym za uchylanie si´ wykonawcy od
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zawarcia umowy nale˝y uznaç odmow´ podpisania umowy w dniu okreÊlonym
przez zamawiajàcego. Zamawiajàcy dokonuje wówczas wyboru drugiej „najko-
rzystniejszej oferty” „spoÊród pozosta∏ych ofert, bez przeprowadzania ich po-
nownej oceny”. Wskazanie, i˝ ponowny wybór nie jest poprzedzany ponownà
ocenà ofert, a jednoczeÊnie musi skutkowaç wybraniem oferty najkorzystniejszej
przesàdza, ˝e wybranà ofertà b´dzie oferta „nast´pna w kolejnoÊci” po ofercie
wykonawcy, który uchyli∏ si´ od zawarcia umowy. Z uprawnienia tego zamawia-
jàcy mo˝e skorzystaç tylko raz. Je˝eli zatem wykonawca, którego oferta zosta∏a
wybrana na podstawie tego przepisu równie˝ uchyli si´ od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy zama-
wiajàcy uniewa˝ni post´powanie.

Art. 95 [Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia]

1. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia
Prezesowi Urz´du.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi –
130 000 euro, niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po
przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za-
mawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia równie˝ Prezeso-
wi Urz´du.

1. Przekazywanie og∏oszeƒ o zawarciu umów w sprawach zamówieƒ publicznych
organom wymienionym w komentowanym artykule jest obowiàzkiem zamawia-
jàcego. Wynika on z zasady jawnoÊci umów w sprawach zamówieƒ publicznych,
a poza tym wià˝e si´ z uprawnieniami kontrolnymi tych organów wynikajàcymi
z regulacji unijnych i z prawa wewn´trznego, obejmujàcymi nie tylko post´po-
wania o udzielanie zamówieƒ publicznych, lecz równie˝ wykonanie umów
w sprawach zamówieƒ publicznych.

2. Obowiàzek przekazania og∏oszenia o zawarciu umowy dotyczy umów o wi´kszej
wartoÊci przedmiotu zamówienia, a mianowicie gdy wartoÊç ta przekracza wy-
ra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro. Nie ma zatem takiego obo-
wiàzku, gdy wartoÊç przedmiotu zamówienia nie przekracza wymienionej wy˝ej
kwoty.

3. Og∏oszenie o zawarciu umowy powinno byç przekazywane niezw∏ocznie po
zawarciu umowy: Prezesowi Urz´du – gdy wartoÊç zamówienia mieÊci si´
w granicach od wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty przekraczajàcej

235



60 000 euro do 5 000 000 euro na roboty budowlane oraz 130 000 euro na dosta-
wy i us∏ugi, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a nie-
zw∏ocznie po tym równie˝ Prezesowi Urz´du – gdy wartoÊç przedmiotu za-
mówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy i us∏ugi – 130 000 euro. NiedookreÊlony
termin „niezw∏ocznie” powinien byç interpretowany w kontekÊcie charakteru
czynnoÊci zamawiajàcego, z którà jest zwiàzany. Wydaje si´, ˝e w rozwa˝anym
przypadku przekazanie og∏oszenia o zawarciu umowy mo˝na uznaç za dokona-
ne niezw∏ocznie, je˝eli nast´puje nast´pnego dnia roboczego po zawarciu umo-
wy. W innych sytuacjach zamawiajàcy musi wykazaç, ˝e przekazanie og∏osze-
nia zaraz po zawarciu umowy nie by∏o mo˝liwe i nastàpi∏o tak szybko, jak tylko
pozwala∏y na to okolicznoÊci. 

Rozdzia∏ 5
Dokumentowanie post´powaƒ

Art. 96 [Protokó∏]

1. W trakcie prowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia zamawia-
jàcy sporzàdza pisemny protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia,
zwany dalej „protoko∏em”, zawierajàcy co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informacj´ o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cen´ i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty.

2. Oferty, opinie bieg∏ych, oÊwiadczenia, informacja z zebrania, o którym mo-
wa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
sk∏adane przez zamawiajàcego i wykonawców oraz umowa w sprawie za-
mówienia publicznego stanowià za∏àczniki do protoko∏u. 

3. Protokó∏ wraz z za∏àcznikami jest jawny. Za∏àczniki do protoko∏u udost´p-
nia si´ po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa˝nieniu
post´powania, z tym ˝e oferty sà jawne od chwili ich otwarcia. 

4. Nie ujawnia si´ informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa w ro-
zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je˝eli wykonaw-
ca, nie póêniej ni˝ w terminie sk∏adania ofert, zastrzeg∏, ˝e nie mogà one byç
udost´pniane. Wykonawca nie mo˝e zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór protoko∏u oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w proto-

kole, majàc na wzgl´dzie wartoÊç zamówienia, tryb post´powania
o udzielenie zamówienia, a tak˝e majàc na celu zapewnienie mo˝liwoÊci
zg∏aszania uwag do treÊci protoko∏u przez osoby wykonujàce czynnoÊci
zwiàzane z przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamówienia;
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2) sposób oraz form´ udost´pniania zainteresowanym protoko∏u wraz z za-
∏àcznikami, majàc na wzgl´dzie zapewnienie jawnoÊci post´powania
o udzielenie zamówienia.

1. Obowiàzek sporzàdzania protoko∏u powstaje w chwili wszcz´cia post´powania.
Wynika to wprost z przepisu, i˝ protokó∏ sporzàdza si´ w trakcie post´powania,
czyli wraz z dokonywaniem poszczególnych czynnoÊci. JednoczeÊnie przepis
przesàdzajàc, i˝ protokó∏ powinien byç prowadzony na bie˝àco wskazuje, ˝e in-
formacje zawierane w protokole, które odnoszà si´ do czynnoÊci poprzedzajà-
cych wszcz´cie post´powania powinny byç w nim zamieszczone niezw∏ocznie
po wszcz´ciu post´powania. 

2. Protokó∏ stanowi jedyny dokument odwzorowujàcy przebieg post´powania
i obowiàzek jego sporzàdzania jest niezale˝ny od trybu, w którym prowadzone
jest post´powanie oraz wartoÊci przedmiotu zamówienia. Ustawa okreÊla mini-
malny zakres informacji, które muszà byç podawane w protokole, pozostawiajàc
okreÊlenie szczegó∏owego zakresu aktowi wykonawczemu, który stanowi roz-
porzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protoko∏u post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego1. Ró˝nicuje ono iloÊç i rodzaj informacji,
uzale˝niajàc je od wartoÊci zamówienia. W post´powaniach o wartoÊci poni˝ej
60 000 euro nie zawiera si´ informacji o tych elementach post´powania, które ze
wzgl´du na jego skal´ najcz´Êciej nie b´dà wyst´powaç (np. o powo∏aniu bie-
g∏ych, wyznaczeniu obserwatora, kontroli uprzedniej). Rozporzàdzenie okreÊla
równie˝ wzór protoko∏u dostosowany do trybów udzielania zamówienia. 

3. Wszelkie dokumenty z post´powania stanowià za∏àczniki do protoko∏u. Poza
wymienionymi w ust. 2 ofertami, opiniami bieg∏ych, oÊwiadczeniami, informa-
cjà z zebrania wykonawców, zawiadomieniami, wnioskami oraz umowà b´dà to
równie˝ inne dokumenty i informacje sk∏adane zarówno przez zamawiajàcego,
jak i wykonawców. W szczególnoÊci za∏àczniki stanowià wyjaÊnienia dotyczàce
treÊci ofert sk∏adane na podstawie art. 87 ust. 1, wyjaÊnienia dotyczàce elemen-
tów oferty majàcych wp∏yw na wysokoÊç ceny (art. 90 ust. 1), a tak˝e ocena tych
wyjaÊnieƒ dokonana przez zamawiajàcego. Za∏àcznik do protoko∏u stanowià
tak˝e dokumenty sk∏adane przez wykonawców oraz zamawiajàcego w zwiàzku
z post´powaniem odwo∏awczym, a tak˝e wszelkie dokumenty wewn´trzne za-
mawiajàcego, w szczególnoÊci poÊwiadczajàce powo∏anie komisji przetargowej
i ewentualne zmiany w jej sk∏adzie, ale równie˝ notatki s∏u˝bowe sporzàdzane
w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem. Tylko zgromadzenie kompletnej
dokumentacji pozwala na ocen´ prawid∏owoÊci przebiegu post´powania i wype∏-
nia w ten sposób jednà z istotnych funkcji sporzàdzania protoko∏u.

4. Z przepisów ustawy nie wynika obowiàzek zamawiajàcego prowadzenia w ˝ad-
nej szczególnej formie protoko∏u prowadzonego konkursu. Jednak˝e zasada pi-
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semnoÊci zobowiàzuje zamawiajàcego do dokonywania czynnoÊci w trakcie
konkursu tylko w tej formie. Ponadto, jeÊli konkurs stanowi procedur´ poprze-
dzajàcà post´powanie o udzielenie zamówienia, obowiàzek przechowywania
dokumentacji konkursu wynikajàcy z art. 117 oraz z faktu, i˝ za∏àcznikiem do
protoko∏u jest ka˝da informacja sk∏adana przez zamawiajàcego i wykonawców
wskazujà, i˝ obowiàzek ten powinien byç realizowany poprzez uznanie doku-
mentacji z konkursu za za∏àcznik do protoko∏u z post´powania.

5. Obowiàzek sporzàdzania protoko∏u wynika z zasad udzielania zamówieƒ publicz-
nych w szczególnoÊci zasady jawnoÊci, zgodnie z którà protokó∏ jest udost´pnia-
ny ka˝demu, bez obowiàzku udowodnienia interesu prawnego lub faktycznego
w dost´pie do protoko∏u. Ograniczenia tej zasady odnoszà si´ jedynie do terminu
ujawniania treÊci ofert oraz pozosta∏ych za∏àczników, a tak˝e ograniczenia ujaw-
niania informacji stanowiàcych tajemnic´ handlowà przedsi´biorstwa. 

6. W zakresie udost´pniania informacji zawartych w protokole zamawiajàcy, któ-
rzy sà zobowiàzani do stosowania ustawy o dost´pie do informacji publicznej1

nie mogà uchybiaç jej przepisom, zgodnie z którymi „ka˝da informacja o spra-
wach publicznych stanowi informacj´ publicznà.” (art. 1 ust. 1 ). Obowiàzek ten
zgodnie z art. 4 wspomnianej ustawy dotyczy w∏adz publicznych oraz innych
podmiotów wykonujàcych zadania publiczne, w szczególnoÊci: organów w∏adzy
publicznej, organów samorzàdów gospodarczych i zawodowych, podmiotów re-
prezentujàcych zgodnie z odr´bnymi przepisami Skarb Paƒstwa, podmiotów re-
prezentujàcych paƒstwowe osoby prawne albo osoby prawne samorzàdu teryto-
rialnego oraz podmioty reprezentujàce inne paƒstwowe jednostki organizacyjne
albo jednostki organizacyjne samorzàdu terytorialnego, podmiotów reprezentu-
jàcych inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonujà zadania publicz-
ne lub dysponujà majàtkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb
Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub samorzàdu gospodarczego albo
zawodowego majà pozycj´ dominujàcà w rozumieniu przepisów o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, zwiàzków zawodowych i ich organizacji oraz partii po-
litycznych. Wi´kszoÊç wymienionych podmiotów w rozumieniu Pzp jest zama-
wiajàcymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3, albo mo˝e uzyskaç status za-
mawiajàcego w przypadku uzyskania Êrodków publicznych. Podmioty te b´dà
zobowiàzane do ujawniania ka˝dej informacji o post´powaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego w sposób przewidziany w cytowanej ustawie, jeÊli inne
ustawy (w tym przypadku Pzp), nie przewidujà odmiennych zasad i trybu dost´-
pu do tej informacji (art. 1 ust. 2 ustawy o dost´pie do informacji publicznej).

7. Przez tajemnic´ przedsi´biorstwa rozumie si´ nieujawnione do wiadomoÊci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi´bior-
stwa lub inne informacje posiadajàce wartoÊç gospodarczà, co do których przed-
si´biorca podjà∏ niezb´dne dzia∏ania w celu zachowania ich poufnoÊci (art. 11
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ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1). Informacje te mogà doty-
czyç dowolnego ze sk∏adników przedsi´biorstwa w rozumieniu art. 551 Kodek-
su cywilnego.

8. JawnoÊç protoko∏u przejawia si´ równie˝ w terminie jego udost´pniania. Jego
treÊç jest udost´pniana ju˝ w trakcie sporzàdzania (na bie˝àco). Oferty udost´p-
nia si´ od chwili ich otwarcia, respektujàc tym samym zapisanà w art. 86 ust. 1
zasad´ poufnoÊci zawartoÊci ofert do tego momentu. Pozosta∏e za∏àczniki sà
udost´pniane po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przepis ten umo˝liwia za-
mawiajàcemu udost´pnienie za∏àczników dopiero po dokonaniu wyboru oferty,
nie zakazujàc jednoczeÊnie ich wczeÊniejszego udost´pnienia z zachowaniem
zasady równego traktowania wykonawców. Szczególnie istotna dla prawid∏o-
woÊci i sprawnoÊci prowadzenia post´powania jest mo˝liwoÊç udost´pnienia
wykonawcom treÊci wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Ich
ujawnienie dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty skutkowa∏oby prawem
do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej na prawid∏owoÊç decyzji o wyklucze-
niu konkurenta ju˝ po wyborze oferty. Wyd∏u˝y∏oby to i skomplikowa∏o proces
udzielania zamówienia. 

9. Protokó∏ wraz z za∏àcznikami, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów w sprawie protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego udost´pnia si´ w siedzibie zamawiajàcego, umo˝liwiajàc sporzàdzanie
kopii oraz odpisów. W przypadku z∏o˝enia wniosku przez wykonawc´ zamawia-
jàcy jest obowiàzany przes∏aç mu kopi´ protoko∏u. Inne ni˝ wykonawca osoby nie
sà upowa˝nione do ˝àdania przes∏ania protoko∏u, a wniosek z∏o˝ony przez wyko-
nawc´ musi byç z∏o˝ony przez osob´ uprawnionà do jego reprezentowania. ̊ àda-
nie mo˝e dotyczyç wy∏àcznie przes∏ania protoko∏u bez za∏àczników.

10. Rozporzàdzenie nie reguluje kwestii kosztów udost´pniania protoko∏u, nie na-
k∏adajàc tym samym na zamawiajàcego obowiàzku ich ponoszenia w przypad-
ku np. z∏o˝enia przez wykonawc´ wniosku o przes∏anie protoko∏u, lub kopiowa-
niem dokumentacji. Dotyczàcy tych samych materii art. 15 ustawy o dost´pie do
informacji publicznej wskazuje, ˝e podmiot udost´pniajàcy informacj´ „mo˝e
pobraç od wnioskodawcy op∏at´ w wysokoÊci odpowiadajàcej kosztom udo-
st´pnienia informacji”.

Art. 97 [Przechowywanie protokó∏u, zwrot ofert]

1. Zamawiajàcy przechowuje protokó∏ wraz z za∏àcznikami przez okres 4 lat
od dnia zakoƒczenia post´powania o udzielenie zamówienia, w sposób gwa-
rantujàcy jego nienaruszalnoÊç.
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2. Zamawiajàcy zwraca wykonawcom, których oferty nie zosta∏y wybrane, na
ich wniosek, z∏o˝one przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki,
wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materia∏y. 

1. Na zamawiajàcego na∏o˝one zosta∏y dwa obowiàzki dotyczàce okresu oraz spo-
sobu przechowywania protoko∏u. Czteroletni okres przechowywania protoko∏u
wraz z za∏àcznikami rozpoczyna si´ wraz z zakoƒczeniem post´powania o udzie-
lenie zamówienia, a wi´c w dniu nast´pujàcym po dniu zawarcia umowy. Zdefi-
niowanie zamówienia publicznego jako umowy (art. 2 pkt 13) przesàdza, i˝ to
w∏aÊnie czynnoÊç zawarcia umowy koƒczy post´powanie o udzielenie zamówie-
nia. Zgodnie z art. 111 § 2 Kc, je˝eli poczàtkiem terminu oznaczonego w dniach
jest pewne zdarzenie, nie uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu terminu dnia, w którym
to zdarzenie nastàpi∏o. Jest to okres minimalny. Oceniajàc koniecznoÊç prze-
chowywania poszczególnych dokumentów przez okres d∏u˝szy, zamawiajàcy
powinien uwzgl´dniaç postanowienia innych aktów prawnych, w szczególnoÊci
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach1 wraz z aktami wykonaw-
czymi. W trakcie przechowywania protokó∏ stanowi podstaw´ czynnoÊci kontro-
lnych podejmowanych przez Prezesa Urz´du na podstawie art. 170 ust. 1 oraz
innych w∏aÊciwych organów kontrolnych, w szczególnoÊci NIK i RIO. Stanowiàc
materia∏ dowodowy mo˝e byç równie˝ uwzgl´dniany w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialnoÊci z tego tytu∏u. Zgodnie
z art. 146 ust. 1 ustawy o finansach publicznych karalnoÊç naruszenia dyscypliny
finansów publicznych ustaje jeÊli od czasu pope∏nienia naruszenia min´∏y 3 lata,
jednak wszcz´cie post´powania w tym czasie mo˝e spowodowaç przed∏u˝enie
okresu karalnoÊci. Czteroletni okres przechowywania protoko∏u s∏u˝y tak˝e wy-
korzystaniu przez prokuratur´ i sàdy w przypadku post´powaƒ karnych. 

2. Szczególny za∏àcznik do protoko∏u stanowi umowa w sprawie zamówienia
publicznego, która podobnie jak pozosta∏e za∏àczniki powinna byç przechowy-
wana co najmniej przez 4 lata. Jednak˝e w sytuacji, gdy dotyczy zamówieƒ reali-
zowanych w d∏u˝szym okresie lub z jej postanowieƒ wynikajà obowiàzki lub
roszczenia które mogà wykraczaç poza ten okres, umowa powinna byç przecho-
wywana a˝ do zakoƒczenia tego okresu.

3. Obowiàzek przechowywania protoko∏u wraz za∏àcznikami oznacza, ˝e za-
mawiajàcemu nie wolno jest zwróciç wykonawcy oferty po up∏ywie terminu do
ich sk∏adania, za wyjàtkiem ofert z∏o˝onych z uchybieniem tego terminu (art. 84
ust. 2). Protokó∏ wraz z za∏àcznikami powinien byç przechowywany w sposób
gwarantujàcy jego nienaruszalnoÊç. Zamawiajàcy odpowiada zarówno za znisz-
czenie jak i zagubienie protoko∏u oraz za∏àczników, w szczególnoÊci z∏o˝onych
ofert. Wyjàtek od zasady konstytuujàcej obowiàzek przechowywania ofert sta-
nowi prawo zwrotu wykonawcom których oferty nie zosta∏y wybrane (uznane za
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najkorzystniejszà) niektórych za∏àczonych do ofert dokumentów. Aby z∏o˝one
przez wykonawc´, plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe lub inne podobne materia∏y mog∏y byç zwrócone niezb´dne jest
z∏o˝enie wniosku w tej sprawie przez wykonawc´. Ustawa okreÊlajàc, które ele-
menty oferty mogà byç zwrócone wyraênie wskazuje, i˝ ˝àdanie zwrotu mo˝e
dotyczyç tych elementów ofert, które majà charakter prac twórczych lub sà obj´-
te ochronà praw autorskich albo praw wynikajàcych z ustawy Prawo w∏asnoÊci
przemys∏owej1. Tak te˝ nale˝y rozumieç u˝yty przez ustawodawc´ zwrot „inne
podobne materia∏y”.

Art. 98 [Sprawozdanie]

1. Zamawiajàcy sporzàdza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach,
zwane dalej „sprawozdaniem”.

2. Sprawozdanie zamawiajàcy przekazuje Prezesowi Urz´du w terminie do
dnia 1 marca ka˝dego roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy spra-
wozdanie.

3. Sprawozdanie dotyczàce zamówieƒ udzielonych na podstawie art. 136 ust. 1
zamawiajàcy przekazuje za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych. 

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informa-
cji zawartych w sprawozdaniu oraz jego wzór, majàc na wzgl´dzie wartoÊç
udzielonych zamówieƒ, tryb ich udzielania oraz sposób wykonania za-
mówieƒ, których wartoÊç przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 10 000 000 euro dla robót budowlanych albo 5 000 000 euro dla do-
staw lub us∏ug.

1. Ka˝dy zamawiajàcy jest zobowiàzany do sporzàdzenia corocznego sprawozda-
nia o udzielonych zamówieniach, które obejmuje zamówienia udzielone przez
wszystkie jego jednostki organizacyjne. Sprawozdanie niezale˝nie od trwania
u zamawiajàcego roku obrachunkowego zawsze dotyczy okresu od 1 stycznia do
31 grudnia. Tylko taki sposób gromadzenia danych pozwala na statystyczne uj´-
cie rynku zamówieƒ publicznych oraz dokonywanie analiz jego funkcjonowania. 

2. Zakres sprawozdania okreÊla rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówie-
niach publicznych oraz jego wzoru2. Stanowi ono, ˝e sprawozdanie zawiera da-
ne identyfikujàce zamawiajàcego, rodzaj zamówienia w podziale na us∏ugi, do-
stawy i roboty budowlane, a tak˝e liczb´ i wartoÊç udzielonych zamówieƒ
z uwzgl´dnieniem trybu udzielenia zamówienia i przedzia∏u wartoÊci, w którym
si´ zawiera. 
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3. Obowiàzek sporzàdzania sprawozdania dotyczy tak˝e podmiotów prywatnych,
jeÊli udziela∏y chocia˝by jednego zamówienia wspó∏finansowanego ze Êrodków
publicznych, zgodnie z definicjà zamawiajàcego zawartà w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6.
Koncesjonariusz sporzàdza sprawozdanie wy∏àcznie wówczas, kiedy jest pod-
miotem zobowiàzanym do stosowania tego przepisu ustawy. Obowiàzek sk∏ada-
nia sprawozdaƒ nie dotyczy wi´c koncesjonariuszy, o których mowa w art. 121
ust. 2. Ponadto z wyszczególnienia w rozporzàdzeniu rodzajów zamawiajàcego
wyodr´bniajàcego koncesjonariusza jako samodzielny rodzaj, nale˝y wypro-
wadziç wniosek, ˝e jeÊli jest on jednoczeÊnie zamawiajàcym o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–6, powinien dla zamówieƒ udzielanych w celu wykonywa-
nia koncesji sporzàdzaç odr´bne sprawozdania. 

4. Liczba udzielonych zamówieƒ oznacza liczb´ umów w sprawie zamówienia pu-
blicznego zawartych w okresie sprawozdawczym. Mo˝e byç tym samym wy˝sza
od iloÊci przeprowadzonych post´powaƒ, gdy˝ odr´bnie b´dà wykazywane
umowy zawarte wskutek post´powania z mo˝liwoÊcià sk∏adania ofert cz´Êcio-
wych. Sprawozdanie nie obejmuje informacji o uniewa˝nionych post´powa-
niach. Jego zasadniczym celem jest bowiem monitorowanie sposobu dokonywa-
nia wydatków publicznych, które nie majà miejsca w przypadku uniewa˝nienia
post´powania. 

5. Odr´bny zakres sprawozdania stanowi informacja o sposobie wykonania zamó-
wieƒ, których wartoÊç przekracza 5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug, albo
10 000 000 euro dla robót budowlanych. Sporzàdza si´ jà oddzielnie dla ka˝de-
go zamówienia o wskazanej wielkoÊci, zamieszczajàc najistotniejsze dane o wy-
konywaniu umowy tzn. wprowadzanych zmianach, poszerzaniu zakresu przez
udzielanie zamówieƒ dodatkowych i odstàpieniu od umowy. Informacja ta sta-
nowi element szczególnego nadzoru nad rynkiem najwi´kszych zamówieƒ.

6. Zamawiajàcy przekazujà sprawozdanie Prezesowi Urz´du samodzielnie, nie
póêniej ni˝ 1 marca za poprzedni rok. Jedynie w przypadku zamówieƒ udziela-
nych na zasadach szczególnych przez placówki zagraniczne, sprawozdanie jest
przekazywane za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego ds. zagranicznych.
W praktyce placówki zagraniczne mogà byç zobowiàzane do przekazania co ro-
ku dwóch sprawozdaƒ: jednego dotyczàcego zamówieƒ udzielonych na zasadach
ogólnych bezpoÊrednio Prezesowi Urz´du, drugiego, o zamówieniach na zasa-
dach szczególnych za poÊrednictwem MSZ.

7. Ustawa nie okreÊla szczególnego sposobu przekazywania sprawozdaƒ Preze-
sowi UZP. Instrukcja wype∏niania za∏àczona do rozporzàdzenia wyraênie wska-
zuje jednak na przekazywanie go w formie elektronicznej informujàc, i˝ inny
sposób tzn. droga pocztowa powinna byç u˝ywana wy∏àcznie w przypadku bra-
ku mo˝liwoÊci korzystania z formy elektronicznej. Nie jest to jednak norma
prawna nale˝y wi´c przyjàç, ˝e oba wskazane sposoby mogà byç, zgodnie z de-
cyzjà zamawiajàcego, stosowane.
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Dzia∏ III
Przepisy szczególne

Rozdzia∏ 1
Konkurs

Art. 99 [Definicja]

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne og∏osze-
nie zamawiajàcy przyrzeka nagrod´ za wykonanie i przeniesienie prawa do
wybranej przez sàd konkursowy pracy konkursowej, w szczególnoÊci z zakre-
su planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architekto-
niczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

1. Konkurs zdefiniowany jako przyrzeczenie publiczne nawiàzuje do przepisów
Kodeksu cywilnego (art. 919–921) i jest publicznym oÊwiadczeniem zamawia-
jàcego (d∏u˝nika), w którym zobowiàzuje si´ on do jego dotrzymania. OÊwiad-
czenie jest kierowane do nieoznaczonej grupy podmiotów, które b´dà upraw-
nione do uzyskania nagrody w zamian za wykonanie czynnoÊci stanowiàcej
przes∏ank´ przyrzeczenia. Prawo zamówieƒ publicznych nie przewiduje mo˝li-
woÊci organizowania konkursów zamkni´tych. Przyrzeczenia mo˝e dokonaç
wy∏àcznie podmiot b´dàcy zamawiajàcym w rozumieniu art. 3. W stosunku do
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oznacza to, i˝ mogà dokonaç
przyrzeczenia dopiero w chwili, gdy zostanie w jednoznaczny sposób przesàdzo-
ne, i˝ b´dà dysponowaç Êrodkami publicznymi, a ponadto nagrodà w konkursie
b´dzie udzielenie zamówienia. Wy∏àcznie w przypadku udzielania zamówieƒ
podmioty okreÊlone we wspomnianych przepisach sà zobowiàzane do stosowa-
nia ustawy.

2. Zasada okreÊlona w art. 25 ustawy o finansach publicznych1, zgodnie z którà
„prawo realizacji zadaƒ finansowanych ze Êrodków publicznych przys∏uguje
ogó∏owi podmiotów, chyba ˝e ustawy stanowià inaczej” nie pozwala zamawia-
jàcemu w sposób dowolny ograniczaç kr´gu podmiotów, do których kieruje
przyrzeczenie. Ograniczenie to mo˝e wynikaç jedynie z przepisów art. 107 
ust. 2 Pzp. Publiczne og∏oszenie przyrzeczenia (konkursu) jest dokonywane
w formach przewidzianych w art. 104, uzale˝nionych od wartoÊci konkursu. Nie
wyklucza to jednak mo˝liwoÊci dodatkowego og∏oszenia w inny sposób.

3. Wyboru prac konkursowych mo˝e dokonaç wy∏àcznie sàd konkursowy. Mimo
wi´c i˝ wybór ten nast´pnie jest zatwierdzany przez kierownika zamawiajàcego,
nie jest mo˝liwe pomini´cie sàdu konkursowego w procesie dokonywania wy-
boru prac. 
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4. Przedmiotem konkursu, a wi´c czynnoÊcià warunkujàcà otrzymanie nagrody jest
wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sàd konkursowy pracy
konkursowej. Z takiego brzmienia przepisu wynika, i˝ przedmiotem konkursu
nie mo˝e byç wykonanie pracy konkursowej, któremu nie towarzyszy prze-
niesienie praw do utworu na rzecz zamawiajàcego oraz zobowiàzanie do prze-
niesienia praw wy∏àcznie uczestników konkursu, którzy otrzymali przyrzeczonà
nagrod´.

5. Ustawa wskazuje jedynie przyk∏adowy zakres czynnoÊci które mogà byç przed-
miotem konkursu, majàcych jednak szczególne znaczenie w systemie zamówieƒ
publicznych. Ka˝da czynnoÊç obj´ta regulacjà dotyczàcà konkursu musi byç
czynem ludzkim wià˝àcym si´ z wolà jej wykonania i zakresem umiej´tnoÊci
oraz, co istotne, musi byç obj´ta ochronà praw jej wykonawcy. CzynnoÊç ta
powinna byç wyraênie oznaczona w przyrzeczeniu. 

Art. 100 [Nagrody]

1. Nagrodami w konkursie mogà byç: 
1) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa; 
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia, co najmniej

dwóch autorów wybranych prac konkursowych, lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora wy-

branej pracy konkursowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówie-

nia jest szczegó∏owe opracowanie pracy konkursowej.
3. WartoÊcià konkursu jest wartoÊç nagród.
4. WartoÊcià konkursu, w którym nagrodà jest zaproszenie do udzia∏u

w post´powaniu o udzielenie zamówienia, jest wartoÊç tego zamówienia
oraz wartoÊç nagród dodatkowych, je˝eli zamawiajàcy przewidzia∏ takie
nagrody.

5. Do ustalenia wartoÊci konkursu przepisy art. 35 stosuje si´ odpowiednio.

1. Nagroda stanowi niezb´dny element konkursu. Ustawa okreÊla katalog nagród,
jakie zamawiajàcy mo˝e ustanowiç w konkursie, wybierajàc co najmniej jeden
z przewidzianych rodzajów nagrody. Zamkni´ty katalog nagród w konkursie nie
ogranicza zamawiajàcego w mo˝liwoÊci przyznawania nagród innego rodzaju.
Mogà to byç w szczególnoÊci nagrody niemajàtkowe (tytu∏y honorowe, dyplo-
my, puchary itp). Majà one charakter dodatkowy w stosunku do rodzajów nagród
przewidzianych w ustawie i do ich wydania nie stosuje si´ przepisów ustawy,
lecz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczàce publicznego przyrzeczenia. Za-
mawiajàcy mo˝e udzieliç nagrody jednemu lub wi´kszej liczbie uczestników
konkursu. W przypadku przyrzeczenia nagrody wi´kszej liczbie uczestników
powinien okreÊliç w regulaminie rodzaje nagród, uzale˝niajàc je od oceny pracy
konkursowej.
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2. Konkurs stanowi samoistnà procedur´ post´powania tylko wówczas, gdy jego
celem jest wy∏àcznie nabycie okreÊlonych praw do wybranej pracy. Nie jest to
jednak procedura udzielania zamówienia. Je˝eli celem konkursu jest realizacja
zamierzenia zawartego w wybranej pracy konkursowej, wówczas konkurs stano-
wi procedur´ poprzedzajàcà udzielenie zamówienia, a udzia∏ w post´powaniu
o udzielenie zamówienia stanowi nagrod´ przyrzeczonà w konkursie.

3. WartoÊcià konkursu jest ∏àczna wartoÊç wszystkich przewidzianych w nim na-
gród. W przypadku nagród pieni´˝nych wartoÊç t´ okreÊla si´ poprzez sumowa-
nie ich wartoÊci. W przypadku nagród rzeczowych niezb´dne jest uprzednie
oszacowanie ich wartoÊci w pieniàdzu. JeÊli przewidywanà nagrod´ stanowi za-
proszenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia, do ustalenia
wartoÊci konkursu konieczne jest ustalenie wartoÊci tego zamówienia zgodnie
z regu∏ami okreÊlonymi w przepisach Pzp.

Art. 101 [Organizator, sàd konkursowy]

1. Organizatorem konkursu jest zamawiajàcy. Przepis art. 18 ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.

2. Kierownik zamawiajàcego powo∏uje sàd konkursowy oraz okreÊla organi-
zacj´, sk∏ad i tryb pracy sàdu konkursowego.

3. Sàd konkursowy sk∏ada si´ z co najmniej 3 osób powo∏ywanych i odwo∏ywa-
nych przez kierownika zamawiajàcego.

4. Do cz∏onków sàdu konkursowego art. 17 stosuje si´ odpowiednio.
5. Cz∏onkami sàdu konkursowego sà wy∏àcznie osoby posiadajàce kwalifikacje

umo˝liwiajàce ocen´ zg∏oszonych prac konkursowych, z tym ˝e, je˝eli prze-
pisy szczególne wymagajà posiadania uprawnieƒ do opracowania pracy
konkursowej, co najmniej 1⁄3 cz∏onków sàdu konkursowego, w tym jego
przewodniczàcy, posiada wymagane uprawnienia.

1. Odmiennie ni˝ w przypadku post´powaƒ w sprawie udzielenia zamówienia za-
mawiajàcy jest bezwzgl´dnie zobowiàzany do samodzielnego przeprowadzenia
post´powania konkursowego i nie wolno mu zlecaç jego organizacji wyspecjali-
zowanym podmiotom (stowarzyszeniom, izbom itp.). Podyktowane jest to tro-
skà o nale˝yte efekty konkursu, wp∏ywajàce w istotny sposób na kszta∏t prze-
strzeni publicznej, bezpieczeƒstwo danych i inne szczególnie wa˝ne wartoÊci
spo∏eczne.

2. Za prawid∏owoÊç przeprowadzenia konkursu odpowiada kierownik zamawiajà-
cego i inaczej ni˝ w post´powaniach o udzielenie zamówienia nie mo˝e powie-
rzyç pracownikom zamawiajàcego wykonywania niektórych czynnoÊci dla nie-
go zastrze˝onych. Wynika to z koniecznoÊci wyeliminowania mo˝liwoÊci od-
dzia∏ywania na przebieg konkursu osób nieb´dàcych cz∏onkami sàdu konkurso-
wego. Rezultatem tej odpowiedzialnoÊci jest uprawnienie wy∏àcznie kierownika
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zamawiajàcego do powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków sàdu konkursowego
oraz okreÊlenia organizacji i trybu jego pracy. Pzp nie narzuca w tym zakresie
kierownikowi zamawiajàcego ˝adnych rozwiàzaƒ, dajàc mu w zakresie organi-
zacyjnym du˝à swobod´ dostosowania formu∏y prac sàdu do rozwiàzaƒ, zwycza-
jowo przyj´tych u zamawiajàcego.

3. KoniecznoÊç samodzielnej organizacji konkursu przez zamawiajàcego nie wy-
klucza udzia∏u innych osób po jego stronie w trakcie post´powania konkursowe-
go. Osoby takie, jeÊli posiadajà odpowiednie kwalifikacje, mogà zostaç powo∏a-
ne przez kierownika zamawiajàcego w sk∏ad sàdu konkursowego. Ustawa nie
okreÊla, czy kwalifikacje te majà byç wynikiem formalnego wykszta∏cenia, czy
doÊwiadczenia zawodowego, stawiajàc jedynie warunek, ˝e muszà one umo˝li-
wiaç ocen´ (co nale˝y rozumieç jako ocen´ prawid∏owà) prac konkursowych.
Jedynie w sytuacjach, gdy przedmiotem konkursu jest wykonanie prac konkur-
sowych, których dalsze opracowanie wymaga posiadania uprawnieƒ (np.
uprawnieƒ do sporzàdzenia projektu architektonicznego na podstawie koncepcji
stanowiàcej przedmiot konkursu), w sk∏ad sàdu konkursowego muszà wchodziç
osoby posiadajàce uprawnienia takie, jak zezwalajàce na opracowanie pracy.
Warunkiem niezb´dnym jest posiadanie takich uprawnieƒ przez co najmniej 
1⁄ 3 jego cz∏onków, wliczajàc w to przewodniczàcego sàdu. Przyjmujàc minimal-
nà wymaganà liczb´ cz∏onków sàdu konkursowego okreÊlonà jako trzy osoby
wystarczy, ˝e uprawnienia b´dzie posiada∏ przewodniczàcy.

4. Powo∏anie sàdu konkursowego jest obowiàzkiem zamawiajàcego w ka˝dym
przypadku, jeÊli majà zastosowanie przepisy ustawy, tzn. jeÊli wartoÊç konkursu
przekracza 6000 euro. Odmiennie ni˝ w przypadku komisji przetargowej, której
obowiàzek powo∏ania powstaje wy∏àcznie w post´powaniach o wi´kszej war-
toÊci, nawet w konkursach o wartoÊci poni˝ej 60 000 euro oceny spe∏niania przez
uczestników wymagaƒ okreÊlonych w regulaminie, oceny prac konkursowych
oraz wyboru najlepszych prac konkursowych mo˝e dokonaç wy∏àcznie sàd
konkursowy. 

5. BezstronnoÊç sàdu uregulowano w sposób analogiczny do postanowieƒ odnoszà-
cych si´ do cz∏onków komisji przetargowej (por. art. 17). Oznacza to, ˝e to po
stronie zamawiajàcego le˝y obowiàzek zapewnienia takiego sk∏adu sàdu, aby
jego cz∏onkowie nie pozostawali w zwiàzku z uczestnikami konkursu. W przy-
padku zaistnienia takiego zwiàzku dokonywane sà zmiany w sk∏adzie sàdu.
Cz∏onkowie sàdu konkursowego, podobnie jak cz∏onkowie komisji przetargo-
wej, sk∏adajà pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania
oÊwiadczenia o braku lub istnieniu okolicznoÊci, wskazujàcych na zwiàzki
z uczestnikami konkursu. Nale˝y przyjàç, ̋ e udzia∏ w pracach sàdu konkursowe-
go cz∏onka, który nie zosta∏ wy∏àczony z jego sk∏adu mimo zwiàzku z uczest-
nikiem konkursu powinno skutkowaç brakiem mo˝liwoÊci rozstrzygni´cia po-
st´powania o udzielenie zamówienia prowadzonego w nast´pstwie konkursu.
Post´powanie to ju˝ od momentu jego wszcz´cia jest obarczone wadà uniemo˝-
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liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy, gdy˝ podstawà jego wszcz´cia by∏ konkurs
przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy. ˚aden stosunek prawny lub
faktyczny pomi´dzy cz∏onkiem sàdu konkursowego, a uczestnikiem konkursu
nie mo˝e byç natomiast podstawà wykluczenia uczestnika z konkursu.

6. Cz∏onkowie sàdu konkursowego mogà byç odwo∏ani ze sk∏adu sàdu przez kie-
rownika zamawiajàcego. Dotyczy to w szczególnoÊci sytuacji ujawnienia zwiàz-
ków pomi´dzy cz∏onkiem sàdu a uczestnikiem konkursu ju˝ po terminie powo-
∏ania sàdu. Nale˝ przyjàç, i˝ przyczynà odwo∏ania mogà byç zdarzenia losowe
uniemo˝liwiajàce udzia∏ cz∏onka sàdu w jego pracach, a tak˝e ra˝àce naruszenie
lub uporczywe naruszanie przez cz∏onka sàdu trybu jego prac okreÊlonych przed
powo∏aniem sàdu. W∏aÊciwe przy tym by∏oby, aby w dokumencie okreÊlajàcym
tryb pracy sàdu wyraênie wskazaç, i˝ w takich sytuacjach cz∏onek sàdu mo˝e
zostaç odwo∏any. Mo˝liwoÊç odwo∏ywania cz∏onka sàdu konkursowego musi
byç zawsze rozpatrywana w kontekÊcie niezale˝noÊci sàdu w ocenie prac. Nie-
dopuszczalne jest wi´c odwo∏anie cz∏onka sàdu, którego rzeczywistà przyczynà
by∏aby inna ni˝ oczekiwana przez zamawiajàcego (kierownika zamawiajàcego)
ocena prac konkursowych. 

Art. 102 [Zadania sàdu konkursowego]

1. Sàd konkursowy jest zespo∏em pomocniczym kierownika zamawiajàcego
powo∏anym do oceny spe∏niania przez uczestników konkursu wymagaƒ
okreÊlonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wy-
boru najlepszych prac konkursowych.

2. Sàd konkursowy w szczególnoÊci sporzàdza informacje o pracach konkur-
sowych, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu, a tak˝e,
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wyst´puje z wnioskiem o uniewa˝nie-
nie konkursu.

3. Sàd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest nie-
zale˝ny.

4. Kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç sàdowi konkursowemu inne ni˝
okreÊlone w ust. 1 czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz przepro-
wadzeniem konkursu.

1. Pomocniczy charakter sàdu konkursowego wynika z jednoosobowej odpowie-
dzialnoÊci za prawid∏owoÊç przeprowadzenia konkursu, którà ponosi kierownik
zamawiajàcego. Mimo tego charakteru to sàd konkursowy jest cia∏em, do które-
go wy∏àcznych kompetencji nale˝y merytoryczna ocena prac konkursowych
oraz ocena spe∏niania wymagaƒ warunkujàcych udzia∏ w konkursie.

2. Celem dzia∏ania sàdu konkursowego jest wybór najlepszych prac konkurso-
wych. U˝ycie liczby mnogiej w wyra˝eniu „prac konkursowych” mo˝e sugero-
waç, i˝ w ka˝dej sytuacji powinny byç to nie mniej ni˝ 2 prace. Kompetencje
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sàdu w tym zakresie doprecyzowane zosta∏ jednak w przepisie dotyczàcym roz-
strzygni´cia konkursu, w którym ustawa przesàdza o mo˝liwoÊci wyboru zarów-
no jednej, jak i wi´kszej liczby zwyci´skich prac (art. 112 ust. 2).

3. JeÊli w ocenie sàdu ˝aden uczestnik konkursu nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlo-
nych w regulaminie albo nie z∏o˝ono odpowiedniej liczby prac konkursowych,
wyst´puje on do kierownika zamawiajàcego z wnioskiem o uniewa˝nienie kon-
kursu. W zakresie oceny spe∏niania wymagaƒ przez uczestników konkursu sàd
konkursowy jest zwiàzany przepisami Pzp, ustaw szczególnych stanowiàcych
podstaw´ nadawania uprawnieƒ niezb´dnych do opracowania prac konkur-
sowych (jeÊli sà wymagane) regulaminem konkursu. Ocena prac konkurso-
wych odbywa si´ na podstawie kryteriów oraz ich znaczenia okreÊlonych w re-
gulaminie. 

4. Sàd konkursowy jest niezale˝ny w ocenie spe∏niania wymagaƒ przez uczest-
ników konkursu oraz ocenie prac. Oznacza to, i˝ kontroli podlega wy∏àcznie
respektowanie przez sàd postanowieƒ ustaw i regulaminu konkursu. Wp∏yw
jakiejkolwiek innej osoby na merytoryczne oceny s´dziów jest niedozwolony.
Dotyczy to w szczególnoÊci kierownika zamawiajàcego, który pomimo swej
odpowiedzialnoÊci za prowadzenie konkursu nie mo˝e narzucaç sàdowi swoich
ocen. Niezale˝noÊç sàdu konkursowego oznacza równie˝, ˝e wobec jego roz-
strzygni´ç Êrodki ochrony prawnej przys∏ugujà wy∏àcznie w zakresie zgodnoÊci
post´powania z regu∏ami konkursu wynikajàcymi z prawa lub regulaminu. Do-
konana zgodnie z nimi ocena nie mo˝e byç skutecznie zaskar˝ona.

5. O z∏o˝onych pracach sàd konkursowy sporzàdza informacj´. Zgodnie z literal-
nym brzmieniem przepisu jest to jedna, wspólna informacja o wszystkich pra-
cach. Ustawa nie przesàdza, jakie dane dotyczàce poszczególnych prac powinny
si´ znaleêç w sporzàdzanej informacji. Zasada równego traktowania, a tak˝e
koniecznoÊç zachowania obiektywizmu w trakcie wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z prowadzeniem konkursu wskazujà, i˝ powinien to byç to˝samy
zakres informacji w stosunku do ka˝dej ze z∏o˝onych prac, pozwalajàcy na usta-
lenie motywów, którymi kierowa∏ si´ sàd podejmujàc w stosunku do poszczegól-
nych prac decyzje w zakresie jej oceny. Dodatkowo sàd konkursowy sporzàdza
uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu, które wskazuje bàdê na formalne prze-
s∏anki uniewa˝nienia konkursu, bàdê na motywy oceny prac.

6. Podobnie jak w przypadku komisji przetargowej (por. art. 20 ust. 2) kierownik
zamawiajàcego mo˝e powierzyç sàdowi konkursowemu inne, ni˝ przewidziane
w ustawie czynnoÊci. Muszà one wiàzaç si´ z przygotowaniem lub przeprowa-
dzeniem konkursu. JeÊli powierzone czynnoÊci b´dà wykonywane przed ocenà
prac konkursowych sàd musi zostaç powo∏any odpowiednio wczeÊniej, przy
czym niemo˝liwe jest powo∏anie odr´bnego zespo∏u w oparciu o przepisy o sà-
dzie konkursowym dla przygotowania post´powania, a odr´bnego dla oceny
prac. 
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Art. 103 [Nadzór nad sàdem konkursowym]

Kierownik zamawiajàcego albo osoba przez niego upowa˝niona sprawuje nad-
zór nad sàdem konkursowym w zakresie zgodnoÊci konkursu z przepisami
ustawy i regulaminem konkursu, w szczególnoÊci:

1) uniewa˝nia konkurs;
2) zatwierdza wynik konkursu.

1. Zakres uprawnieƒ zamawiajàcego zwiàzanych z nadzorem nad sàdem konkurso-
wym jest ograniczony do zapewnienia zgodnoÊci przeprowadzenia konkursu z prze-
pisami ustawy i przyj´tym uprzednio regulaminem konkursu. Jest to wynik nieza-
le˝noÊci sàdu w zakresie oceny spe∏niania wymagaƒ uczestnictwa przez uczestni-
ków konkursu oraz merytorycznej oceny prac. Zakres nadzoru wskazuje jednak, ˝e
nale˝y przyjàç istnienie prawa kierownika zamawiajàcego do zweryfikowania pra-
wid∏owoÊci zastosowania przez sàd przes∏anek wykluczenia z udzia∏u w konkursie
uczestników, nie spe∏niajàcych warunków okreÊlonych w art. 22 ust. 1. Sà to
bowiem jednoczeÊnie wymagania wobec uczestników konkursu, a wi´c dotyczà
obszaru w którym istnieje niezale˝noÊç sàdu jak i warunki zgodnoÊci przeprowadze-
nia konkursu z przepisami ustawy. Uprawnienie to b´dzie mia∏o zastosowanie jedy-
nie w sytuacji, gdy nagrodà w konkursie b´dzie zaproszenie do udzia∏u w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia. Sàd konkursowy nie ponoszàc odpowiedzialnoÊci
za udzielanie zamówieƒ nie mo˝e powodowaç swoimi decyzjami koniecznoÊci nie-
prawid∏owego post´powania zamawiajàcego w zwiàzku z udzielaniem zamówienia.

2. JeÊli uprawnienia w zakresie nadzoru zosta∏y przez kierownika zamawiajàcego
przekazane innej osobie, mo˝liwoÊci jej dzia∏ania sà ograniczone do czynnoÊci,
które nie sà wyraênie zastrze˝one do osobistego wykonywania przez kierownika
jak np. powo∏ywanie i odwo∏ywanie cz∏onków sàdu konkursowego. W takich
przypadkach osoba, której powierzono nadzór powinna zawiadomiç kierownika
o koniecznoÊci wykonania czynnoÊci. Osobà upowa˝nionà przez kierownika za-
mawiajàcego do nadzoru nad sàdem konkursowym mo˝e byç ka˝da osoba trze-
cia, równie˝ osoba nie b´dàca pracownikiem zamawiajàcego.

3. Wskazanie, i˝ wÊród wynikajàcych z nadzoru nad sàdem konkursowym czynno-
Êci kierownika zamawiajàcego znajdujà si´ w szczególnoÊci uniewa˝nienie kon-
kursu oraz zatwierdzanie jego wyników jednoznacznie przesàdza, ˝e decyzja
w tym zakresie nie mo˝e byç podejmowana przez sàd konkursowy. Konstrukcja
ta jest analogiczna do relacji pomi´dzy kierownikiem zamawiajàcego a komisjà
przetargowà w post´powaniach o udzielenie zamówienia. 

Art. 104 [Og∏oszenie]

1. Zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie o konkursie w miejscu publicznie do-
st´pnym w swojej siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli po-
siada takà stron´. 
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2. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o konkursie Preze-
sowi Urz´du.

3. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o konkursie Urz´-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po prze-
kazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawia-
jàcy przekazuje og∏oszenie o konkursie równie˝ Prezesowi Urz´du.

4. Do przekazywania og∏oszeƒ o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 oraz 
art. 48 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

1. Konkurs podlega publicznemu og∏oszeniu które wszczyna post´powanie kon-
kursowe. Dokonywane jest w sposób analogiczny do og∏aszania post´powaƒ
prowadzonych w trybach z og∏oszeniem. Niezale˝nie od wartoÊci konkursu za-
mawiajàcy zamieszcza og∏oszenie na w∏asnej stronie internetowej o ile jà posia-
da, a ponadto, w zale˝noÊci od wartoÊci konkursu, przekazuje odpowiednim
organom do publikacji. Konkurs, którego wartoÊç przekracza 60 000 euro podle-
ga og∏oszeniu w BZP, zaÊ w przypadku wartoÊci powy˝ej 130 000 euro równie˝
w OJ. WartoÊci te sà takie same jak dla post´powaƒ o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawy lub us∏ugi.

2. Obowiàzkowe formy publikacji nie wykluczajà mo˝liwoÊci og∏aszania infor-
macji o konkursie w inny sposób. Podobnie jak w przypadku post´powaƒ
o udzielenie zamówienia niezb´dne jest zachowanie odpowiedniej kolejnoÊci
czynnoÊci przy publikacji og∏oszenia w ró˝nych miejscach (por. art. 40 ust. 6).
Og∏oszenie o konkursie o wartoÊci powy˝ej 130 000 euro najpierw przekazuje
si´ Urz´dowi UOPWE, nast´pnie zaÊ Prezesowi Urz´du i zamieszcza w siedzi-
bie zamawiajàcego, ewentualnie upublicznia w inny sposób. Zakres informacji
w og∏oszeniach powinien byç to˝samy, aby nie stawiaç w zró˝nicowanej sytua-
cji uczestników konkursu, którzy z ró˝nych miejsc czerpià wiedz´ o konkursie.
Bezwzgl´dnym zakazem wynikajàcym wprost z ustawy jest zamieszczanie
wi´kszej iloÊci informacji w jakimkolwiek og∏oszeniu ni˝ w og∏oszeniu publiko-
wanym w OJ.

3. Szczegó∏owy zakres informacji zamieszczanych w og∏oszeniu o konkursie wy-
nika z rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich1, które okreÊla dwa wzory og∏oszeƒ
o konkursie. Odr´bny dla konkursów o wartoÊci powy˝ej 60 000 euro, lecz nie
przekraczajàcej 130 000 euro, odr´bny zaÊ dla konkursów o wartoÊci powy˝ej
130 000 euro, dla których wzór og∏oszenia jest ujednolicony we wszystkich
krajach cz∏onkowskich UE. 
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Art. 105 [Regulamin]

1. Zamawiajàcy przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie
regulaminu konkursu.

2. Regulamin konkursu okreÊla w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko albo nazw´ (firm´) oraz adres i miejsce zamieszkania

(siedzib´) zamawiajàcego;
2) form´ konkursu;
3) szczegó∏owy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany ∏àczny koszt wykonania prac realizowanych na

podstawie pracy konkursowej;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szcze-

gó∏owego opracowania pracy konkursowej stanowiàcego przedmiot
zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w trybie
zamówienia z wolnej r´ki;

6) wymagania, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu, z tym ̋ e je˝eli na-
grodà w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez
og∏oszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych
lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora
wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 stosuje si´ odpowiednio;

7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç
uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spe∏nienia stawianych im wy-
magaƒ;

8) sposób porozumiewania si´ zamawiajàcego z uczestnikami konkursu
oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów;

9) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w kon-
kursie;

10) zakres rzeczowy i form´ opracowania oraz sposób prezentacji pracy
konkursowej;

11) miejsce i termin sk∏adania prac konkursowych przez uczestników do-
puszczonych do udzia∏u w konkursie;

12) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kry-
teriów;

13) sk∏ad sàdu konkursowego;
14) rodzaj i wysokoÊç nagród;
15) termin wydania (wyp∏acenia) nagrody, a w przypadkach, o których mo-

wa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocja-
cji bez og∏oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r´ki;

16) postanowienia dotyczàce przejÊcia autorskich praw majàtkowych do
wybranej pracy wraz ze szczegó∏owym okreÊleniem pól eksploatacji
prac konkursowych, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1
pkt 2 i 3, równie˝ istotne postanowienia które zostanà wprowadzone do
umowy;

17) sposób podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzygni´cia konkursu;
18) sposób udzielania wyjaÊnieƒ dotyczàcych regulaminu konkursu;
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19) pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych uczestnikom
konkursu. 

3. Zamawiajàcy przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu
w terminie 5 dni od dnia zg∏oszenia wniosku o jego przekazanie. 

4. Do porozumiewania si´ zamawiajàcego z uczestnikami konkursu przepisy
art. 27 i 28 stosuje si´ odpowiednio.

1. Regulamin konkursu jest oÊwiadczeniem organizatora konkursu i stanowi dopre-
cyzowanie przyrzeczenia, zawartego w og∏oszeniu. Postanowienia regulaminu
pokrywajà si´ w istotnej cz´Êci z informacjami zawartymi w og∏oszeniu, z tym
˝e sà bardziej szczegó∏owe. Ustawa okreÊla minimalny zakres informacji zawar-
tych w regulaminie. Poza danymi identyfikujàcymi zamawiajàcego sk∏adajà si´
naƒ informacje dotyczàce przedmiotu konkursu, warunków uczestnictwa, orga-
nizacji i przebiegu, przewidywanych nagród, umowy zawieranej w wyniku kon-
kursu i sposobu rozstrzygania sporów.

2. Przedmiotem konkursu mogà byç, zgodnie z jego definicjà zawartà w art. 99,
wy∏àcznie prace wykonane w celu udzia∏u w konkursie. Szczególne znaczenie
majà konkursy na tzw. twórcze prace projektowe (architektoniczne, urbanistycz-
ne, konstrukcyjno-budowlane). Opis przedmiotu konkursu powinien byç doko-
nany w sposób pozwalajàcy na wybór najlepszego dzie∏a i jego wykonawcy, któ-
remu zostanà powierzone dalsze czynnoÊci, polegajàce na opracowaniu z∏o˝onej
pracy konkursowej. Szczegó∏owy opis przedmiotu konkursu powinien w sposób
wyczerpujàcy okreÊlaç cel, któremu ma s∏u˝yç realizacja pracy konkursowej,
a tak˝e opisywaç warunki (przestrzenne, techniczne, formalno – prawne itp.)
w jakich b´dzie funkcjonowaç. Punktem wyjÊcia przy dokonywaniu opisu przed-
miotu konkursu powinna byç analiza potrzeb zamawiajàcego, które ma spe∏niç
realizacja za∏o˝eƒ konkursowych. Wytyczne, wg których majà byç wykonane
prace projektowe, nie powinny jednak ograniczaç twórców prac tam, gdzie za-
mawiajàcy dopuszcza wariantowoÊç rozwiàzaƒ. Zamawiajàcy mo˝e (ale nie
musi) wskazaç preferowane rozwiàzania architektoniczne lub materia∏owe.
Szczegó∏owoÊç i zakres wskazaƒ zamawiajàcego w znacznej mierze zale˝y od
przysz∏ego usytuowania realizowanej pracy konkursowej (np. planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu), które mo˝e narzucaç konkretne rozwiàzania
ograniczajàce twórców prac w swobodzie proponowanych rozwiàzaƒ. Doko-
nujàc opisu przedmiotu zamówienia zamawiajàcy powinien wskazaç na ewen-
tualne dyspozycje w∏aÊciwych organów (np. decyzje dotyczàce warunków
zabudowy), od których mogà byç uzale˝nione dopuszczalne rozwiàzania w pre-
zentowanych pracach konkursowych. Niezb´dne jest równie˝ przywo∏anie od-
powiednich przepisów i norm, jeÊli przedmiot konkursu musi spe∏niaç wymaga-
nia w nich okreÊlone. 

3. Dla faktycznej przydatnoÊci przyj´tej pracy konkursowej niezb´dne jest równie˝
zapoznanie uczestników konkursu z finansowymi mo˝liwoÊciami zamawiajàce-
go zwiàzanymi z realizacjà obiektu (czynnoÊci), które b´dà wynikaç z wdra˝a-
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nia opracowania pracy konkursowej. Uczestnicy konkursu powinni uwzgl´d-
niaç, formu∏ujàc w pracach konkretne propozycje rozwiàzaƒ, jakimi Êrodkami na
wykonawstwo dysponuje zamawiajàcy. Podawane przez zamawiajàcego wiel-
koÊci majà jednak charakter indykatywny i nie wià˝à go na przysz∏oÊç. 

4. Wymagane przez regulamin forma opracowania (przygotowania pracy) i sposób
jej prezentacji majà zapewniç podstawy do porównywalnoÊci z∏o˝onych prac.
Nie oznacza to jednak koniecznoÊci narzucenia wy∏àcznie jednej dopuszczalnej
formy opracowania prac. Zamawiajàcy powinien jednak unikaç sytuacji, w któ-
rej ze wzgl´du na zbyt du˝à ró˝norodnoÊç dopuszczonych form wykonania pra-
cy uzyska efekty, których nie b´dzie móg∏ porównaç stosujàc te same kryteria
oceny.

5. W przypadkach, gdy nagrod´ w konkursie stanowi zaproszenie do udzia∏u w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia, regulamin konkursu wskazuje przedmiot
zamówienia poprzez okreÊlenie szczegó∏owego zakresu opracowania pracy kon-
kursowej. OkreÊlenie takie nie powinno byç nast´pnie zmieniane przy dokony-
waniu opisu przedmiotu zamówienia w post´powaniu b´dàcym konsekwencjà
konkursu. Mo˝e byç natomiast uzupe∏niane o elementy, których uwzgl´dnienie
okaza∏o si´ po˝àdane w Êwietle wiedzy, jakà zamawiajàcy uzyska∏ w zwiàzku
z przeprowadzonym konkursem. Dokonywane uzupe∏nienia nie mogà jednak
prowadziç do zmiany lub istotnej modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia
stanowiàcego opracowanie pracy konkursowej.

6. W regulaminie zamawiajàcy wskazuje na kwalifikacj´ prawnà konkursu, okre-
Êlajàc jego form´. Poniewa˝ o tym, ˝e konkurs ma charakter otwarty i nieodwo-
∏ywalny przesàdza ustawa, zasadniczà informacjà dotyczàcà formy konkursu jest
wskazanie, czy ma on charakter jedno czy dwuetapowy.

7. Istotne znaczenie dla sprawnego przebiegu konkursu ma wyjaÊnienie przyj´tego
sposobu komunikowania si´ zamawiajàcego z uczestnikami konkursu. W tym
zakresie w najistotniejszych kwestiach zamawiajàcy jest zwiàzany przepisami
ustawy (por. pkt 2 i 3). Dla sprawnego przebiegu konkursu powinien jednak
wskazaç dodatkowo nazwiska osób upowa˝nionych do kontaktu oraz sposób
kontaktowania z nimi. Wskazane by∏oby, aby by∏y to te same osoby, które wska-
zano w og∏oszeniu, nie stanowi jednak naruszenia ustawy wskazanie dodatko-
wych osób. Komunikowanie si´ z uczestnikami konkursu to równie˝ sposób
przekazywania dokumentów, w tym pracy konkursowej. Zamawiajàcy musi
okreÊliç w regulaminie jak czynnoÊç ta powinna byç realizowana, aby wykonaç
dyspozycje art. 111 Pzp. 

8. Regulamin powtarza równie˝ zawarte w og∏oszeniu informacje o miejscu i ter-
minie sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie, a nast´pnie
miejscu i terminie sk∏adania prac konkursowych. Ponadto, w przypadku kon-
kursów o wartoÊci przekraczajàcej 130 000 euro powtarza podane w og∏oszeniu 
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nazwiska s´dziów konkursowych. W konkursach o mniejszej wartoÊci og∏o-
szenie nie zawiera informacji o sk∏adzie sàdu. Regulamin jest wi´c pierwszym
dokumentem, który go wskazuje. Wymóg podania sk∏adu sàdu nale˝y przyjàç
za spe∏niony, jeÊli zostanà ujawnione nazwiska s´dziów. Ich funkcje (np. prze-
wodniczàcy) czy kwalifikacje nie muszà byç podawane. 

9. Rozstrzygni´cie konkursu podlega og∏oszeniu (pkt 17). W przypadku konkur-
sów o wartoÊci powy˝ej 60 000 euro ustawa przesàdza o obowiàzkowej formie
og∏oszenia (por. art. 116 ust. 2). Nie wyklucza to jednak mo˝liwoÊci jednostron-
nego zobowiàzania si´ zamawiajàcego do podania do publicznej wiadomoÊci
wyników konkursu w inny sposób. Mo˝e to byç og∏oszenie prasowe, podanie in-
formacji w trakcie okreÊlonego wydarzenia i ka˝dy inny sposób upublicznienia
informacji. Wskazujàc na obowiàzek zawarcia w regulaminie informacji o za-
k∏adanym sposobie publikacji wyników konkursu, ustawa przesàdza o obowiàz-
ku podawania do publicznej wiadomoÊci tak˝e informacji o rozstrzygni´ciach
konkursów o wartoÊci poni˝ej 60 000 euro, zostawiajàc jedynie zamawiajàcemu
swobod´ decyzji co do sposobu jej podania. Nale˝y te˝ przyjàç, ̋ e rozstrzygni´-
cie oznacza ka˝dà decyzj´ podj´tà w stosunku do konkursu, w tym jego unie-
wa˝nienie. Zakres podawanych wiadomoÊci powinien zawieraç informacj´
o wszelkich przyznanych nagrodach ze wskazaniem ich zdobywców. Inne roz-
strzygni´cia podejmowane w trakcie konkursu (np. wykluczenia, odrzucenia
prac konkursowych itp.) nie sà obj´te zakresem omawianego przepisu. 

10. Niezb´dnym elementem regulaminu jest okreÊlenie sposobu udzielania wyja-
Ênieƒ dotyczàcych regulaminu (pkt 18). Nie mogà one ograniczaç si´ do poda-
nia technicznej formy zwracania si´ o wyjaÊnienia oraz ich przekazywania, gdy˝
by∏yby to jedynie aspekty dotyczàce porozumiewania, których dotyczy pkt 8.
Realizujàc zobowiàzania wynikajàce z tego przepisu zamawiajàcy powinien
okreÊliç w jakim terminie udzieli wyjaÊnieƒ, czy przewiduje mo˝liwoÊç zapro-
szenia uczestników do udzia∏u w zebraniu dotyczàcym wyjaÊnieƒ wàtpliwoÊci
co do regulaminu lub podaç inne sposoby udzielania wyjaÊnieƒ. Pomimo tego,
˝e ustawa nie wskazuje szczegó∏owych rozwiàzaƒ w tym zakresie niezb´dne
jest, aby dost´p do informacji zosta∏ zapewniony wszystkim uczestnikom w jak
najszerszym zakresie i na równych prawach. Zamawiajàcy z pewnoÊcià nie
uchybi tym wymaganiom, jeÊli odpowiednio zastosuje przepisy art. 38 ust. 1–3
dotyczàce wyjaÊniania treÊci SIWZ.

11. Pzp, odmiennie ni˝ Kc w przepisach o przyrzeczeniu publicznym (art. 921 § 3)
wymaga, aby otrzymanie nagrody za wykonanie prac konkursowych wybranych
przez sàd konkursowy by∏o uzale˝nione od przeniesienia praw do nagrodzonych
prac na rzecz zamawiajàcego. Przeniesienie praw dotyczy wy∏àcznie tych
uczestników konkursu, którzy otrzymali przyrzeczonà nagrod´ i nast´puje wraz
z jej wyp∏aceniem. Prawid∏owo sformu∏owane postanowienia regulaminu po-
winny przy tym okreÊlaç pola eksploatacji utworu, do których prawa autorskie
majàtkowe przejdà na zamawiajàcego. Pzp nie okreÊla zakresu, w jakim zama-
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wiajàcy jest zobowiàzany wymagaç przeniesienia praw autorskich na swojà
rzecz. Jednak˝e wyraêne zapisanie obowiàzku ich przeniesienia wskazuje, i˝
powinien byç to zakres umo˝liwiajàcy zamawiajàcemu dysponowanie autorski-
mi prawami majàtkowymi na takich polach eksploatacji, aby móg∏ korzystaç
z rezultatów konkursu. Racjonalne wydaje si´ wi´c zró˝nicowanie postanowieƒ
dotyczàcych przejÊcia praw w zale˝noÊci od zamiarów zamawiajàcego wzgl´-
dem prac konkursowych, przy czym najszersze zdefiniowanie pól eksploatacji
powinno dotyczyç praw dotyczàcych prac konkursowych których opracowanie
b´dzie przedmiotem zamówienia udzielanego w wyniku rozstrzygni´cia kon-
kursu. Ró˝nicowanie postanowieƒ regulaminu dotyczàce przejÊcia praw autor-
skich majàtkowych jest wskazane równie˝ ze wzgl´du na brzmienie art. 45 usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 wià˝àcym przej´cie praw do
eksploatacji konkretnych pól z wynagrodzeniem twórcy. Kszta∏tujàc postano-
wienia regulaminu w zakresie przejÊcia praw autorskich majàtkowych zama-
wiajàcy musi uwzgl´dniaç tak˝e art. 41 ust. 4 przywo∏ywanej ustawy, zgodnie
z którym umowa przenoszàca autorskie prawa majàtkowe mo˝e dotyczyç tylko
pól eksploatacji znanych w chwili jej zawarcia. Przepis ten wy∏àcza mo˝liwoÊç
generalnego przeniesienia przez twórc´ dzie∏a b´dàcego przedmiotem umowy
prawa do wykorzystania pól eksploatacji, które powstanà dopiero w przysz∏oÊci,
np. mo˝liwoÊç przeniesienia dzie∏a na jeszcze nie istniejàce noÊniki.

12. Wymogiem regulaminu jest zamieszczenie informacji o Êrodkach ochrony
prawnej przys∏ugujàcych uczestnikom konkursu. Ustawa przesàdza, ˝e sà to
wszystkie przewidziane w niej Êrodki tzn. protest, odwo∏anie i skarga. Wydaje
si´, ˝e minimalnà treÊç w tym punkcie regulaminu mo˝e stanowiç wskazanie, i˝
Êrodkami ochrony prawnej sà Êrodki przewidziane w Pzp. 

13. Zamawiajàcy jest obowiàzany do przekazania regulaminu konkursu ka˝demu,
kto wyrazi zainteresowanie, nie póêniej ni˝ 5 dni od zg∏oszenia wniosku o jego
przekazanie, skierowanego na adres wskazany w og∏oszeniu o konkursie. Pomi-
mo tego, ˝e wzory og∏oszeƒ zawierajà pole w którym zamawiajàcy mo˝e okre-
Êliç termin do którego mo˝na uzyskaç regulamin nale˝y przyjàç, i˝ nie mo˝e byç
on kszta∏towany dowolnie, a brak przepisu pozwalajàcego na jego ograniczenie
wskazuje, ˝e powinien byç to˝samy z wyznaczonym terminem sk∏adania wnio-
sków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie. Tylko takie post´powanie zama-
wiajàcego zapewnia niedyskryminacyjne traktowanie podmiotów ubiegajàcych
si´ o udzia∏ w konkursie. Ustawa nie wskazuje, czy regulamin powinien byç
przekazywany nieodp∏atnie. Wzór og∏oszenia zawierajàc pole „cena” sugeruje,
i˝ dopuszczalna jest forma odp∏atnego przekazania regulaminu. Zasada po-
wszechnoÊci dost´pu do zadaƒ realizowanych ze Êrodków publicznych nakazuje
jednak, aby cena ta nie stanowi∏a bariery udzia∏u w konkursie. Najw∏aÊciwszym
rozwiàzaniem jest odpowiednie stosowanie przepisu art. 42 ust. 2 i ograniczenie
ceny ˝àdanej za regulamin do wysokoÊci pokrywajàcej koszt jego druku oraz

255

1 Dz. U. 2004 r. Nr 48, poz. 460.



przekazania. Ustawa nie wskazuje ˝adnych szczególnych form przekazywania
regulaminu, nale˝y wi´c stosowaç ogólne zasady przyj´te do przekazywania
informacji pomi´dzy zamawiajàcym a uczestnikami konkursu. 

14. Obowiàzujàca zasada pisemnoÊci, sprawia, ˝e przekazywanie informacji o kon-
kursie w formie pisemnej w ka˝dym przypadku b´dzie w∏aÊciwe. Zakres korzy-
stania przez zamawiajàcego z innych ni˝ pisemna form porozumiewania si´
z uczestnikami konkursu jest zale˝ny od wartoÊci konkursu (analogicznie do po-
st´powaƒ o udzielenie zamówienia – art. 27 i 28). Je˝eli wartoÊç konkursu nie
przekracza 60 000 euro, zgodnie z wyborem zamawiajàcego dokumenty (oraz
informacje) mogà byç przekazywane z pomini´ciem formy pisemnej (np. elek-
tronicznie), a ich odbiór jest na ̋ àdanie nadawcy potwierdzany przez drugà stro-
n´. Nawet wówczas jednak zamawiajàcy nie powinien przyjmowaç za niew∏a-
Êciwe przekazania dokumentu lub informacji w formie pisemnej. Przepis art. 28
ust. 3 (do którego odwo∏ujà si´ w tym zakresie przepisy o konkursie) stanowi, i˝
sposób przekazu nie mo˝e ograniczaç konkurencji. JeÊli wi´c uczestnik konkur-
su wska˝e na brak mo˝liwoÊci skorzystania z innej ni˝ pisemna, wybranej przez
zamawiajàcego formy komunikacji, b´dzie to wystarczajàce do uznania, i˝ móg∏
dokonaç czynnoÊci na piÊmie. Wyjàtek mogà stanowiç konkursy, których przed-
miot jest integralnie zwiàzany z u˝ywaniem elektronicznych narz´dzi komuni-
kacji, gdy˝ w tym przypadku nie zachodzi niebezpieczeƒstwo, ˝e zainteresowa-
ni którzy sà zdolni do udzia∏u w konkursie zostanà ograniczeni w swych pra-
wach poprzez brak mo˝liwoÊci skorzystania z informacji elektronicznej. JeÊli
wartoÊç konkursu przekracza 60 000 euro ka˝da informacja przekazana w spo-
sób inny ni˝ na piÊmie powinna byç potwierdzona pisemnie. Dotyczy to równie˝
wniosku o przekazanie regulaminu konkursu. Uczestnicy nie mogà sugerowaç
si´ faktem, ˝e wÊród informacji adresowych zamawiajàcego podawanych
w og∏oszeniu zawarty jest np. nr faksu lub adres poczty elektronicznej. Z∏o˝enie
wniosku o przekazanie regulaminu konkursu o wartoÊci powy˝ej 60 000 euro
wy∏àcznie takà drogà b´dzie uznane za niewype∏nienie przepisu art. 27 ust. 2. 

Art. 106 [Forma konkursu]

1. Konkurs mo˝e byç zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostajà wy∏onione opraco-

wania studialne, odpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w regulaminie
konkursu. W drugim etapie sàd konkursowy, na podstawie kryteriów okre-
Êlonych w regulaminie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na
podstawie opracowaƒ studialnych wy∏onionych w pierwszym etapie. 

1. Ka˝dy konkurs, niezale˝nie od jego wartoÊci i przedmiotu, mo˝e byç zorganizo-
wany jako jedno lub dwuetapowy. Zamawiajàcy podejmuje w tym zakresie
w pe∏ni uznaniowà decyzj´, informujàc o tym uczestników konkursu w og∏osze-
niu i regulaminie konkursu.
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2. Sposób dokonywania czynnoÊci zmierzajàcych do rozstrzygni´cia konkursu
dwuetapowego wskazuje, i˝ jest on szczególnie przydatny, jeÊli przedmiot kon-
kursu jest mo˝liwy do wykonania przez szerokà grup´ uczestników lub jeÊli
przygotowanie pe∏nej pracy konkursowej wià˝e si´ z istotnymi kosztami. Sk∏a-
danie w pierwszym etapie wy∏àcznie wst´pnych opracowaƒ studialnych pozwala
na dokonanie kwalifikacji uczestników i dopuszczenie najlepszych do sk∏adania
prac konkursowych. Rozwiàzanie to z jednej strony oszcz´dza nak∏ad pracy sàdu
konkursowego, z drugiej zaÊ nie powoduje kosztów przygotowania prac kon-
kursowych u uczestników, których opracowania ju˝ w pierwszym etapie zosta∏y
odrzucone. 

Art. 107 [Uczestnicy]

1. Uczestnikami konkursu mogà byç osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej.

2. Je˝eli przepisy szczególne wymagajà posiadania uprawnieƒ do opracowania
pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogà byç wy∏àcznie osoby fi-
zyczne posiadajàce wymagane uprawnienia lub podmioty pos∏ugujàce si´
osobami fizycznymi posiadajàcymi wymagane uprawnienia.

3. Uczestnicy konkursu mogà wspólnie braç udzia∏ w konkursie. Przepisy do-
tyczàce uczestnika konkursu stosuje si´ odpowiednio do uczestników kon-
kursu bioràcych wspólnie udzia∏ w konkursie. 

1. Uznajàc konkurs za dzia∏anie zmierzajàce do udzielenia zamówienia, Pzp uza-
le˝nia uczestnictwo w konkursie od posiadania wymaganych prawem uprawnieƒ
do opracowania pracy konkursowej, które mo˝e stanowiç przedmiot zamówie-
nia udzielanego w zwiàzku z rozstrzygni´ciem konkursu. Brak uprawnieƒ nie-
zb´dnych do wykonania zamówienia przez uczestnika konkursu czyni∏by bez-
przedmiotowym przepis stanowiàcy, i˝ nagrodà w konkursie mo˝e byç zaprosze-
nie do negocjacji w sprawie zamówienia. Zamówienie takie nie mog∏oby byç
udzielone, jako ˝e zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 o udzielenie zamówienia mogà
si´ ubiegaç wykonawcy, którzy posiadajà uprawnienia do wykonywania okre-
Êlonych czynnoÊci. Eliminacja uczestników nie posiadajàcych odpowiednich
uprawnieƒ nast´puje ju˝ na etapie dopuszczenia do udzia∏u w konkursie. 

2. Posiadanie uprawnieƒ do opracowania pracy konkursowej jest niezb´dne wy-
∏àcznie w tych konkursach, w wyniku których zamawiajàcy zamierza powierzyç
opracowanie pracy konkursowej. Niecelowe by∏oby ograniczanie kr´gu podmio-
tów uprawnionych do uczestnictwa w konkursie do posiadajàcych uprawnienia,
jeÊli korzystanie z tych uprawnieƒ nie jest warunkiem prawid∏owej realizacji za-
mierzeƒ zamawiajàcego. 

3. Warunek posiadania wymaganych uprawnieƒ nale˝y uznaç za spe∏niony, jeÊli
podmiot uczestniczàcy w konkursie mo˝e pos∏u˝yç si´ osobami fizycznymi po-
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siadajàcymi wymagane uprawnienia. Nale˝y przyjàç, ˝e warunek ten spe∏nia nie
tylko pos∏ugujàca si´ takimi osobami osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadajàca osobowoÊci prawnej, ale równie˝ osoba fizyczna nie posiadajà-
ca odpowiednich uprawnieƒ, wykazujàca mo˝liwoÊç pos∏u˝enia si´ osobà, która
takie uprawnienia posiada. Nie oznacza to przy tym, ˝e osoby posiadajàce
uprawnienia muszà pozostawaç z uczestnikiem konkursu w stosunku pracy lub
jakimkolwiek innym stosunku prawnym. Wystarczy, i˝ sk∏adajàc wniosek o do-
puszczenie do udzia∏u w konkursie podmiot jednoznacznie wyka˝e mo˝liwoÊç
korzystania z pracy takich osób, a przedstawiona praca konkursowa b´dzie ich
dzie∏em. 

4. Szczególnie cz´sto wymagane uprawnienia b´dà warunkiem udzia∏u w konkur-
sach, których przedmiot jest zwiàzany z projektowaniem w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane1. Art. 12 ust. 2 tej ustawy uzale˝nia mo˝liwoÊç wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie od potwierdzenia decyzjà
wydanà przez organ samorzàdu zawodowego posiadanego wykszta∏cenia i prak-
tyki dostosowanych do rodzaju wykonywanych zadaƒ. Uprawnienia budowlane
okreÊlajà specjalnoÊç i ewentualnà specjalizacj´ techniczno-budowlanà oraz za-
kres prac projektowych lub robót budowlanych obj´tych uprawnieniem. Do
udzia∏u w konkursie niezb´dne jest posiadanie uprawnieƒ odpowiednich dla
przedmiotu i zakresu konkursu. 

Art. 108 [Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u]

Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w konkursie z uwzgl´dnieniem czasu na z∏o˝enie wymaganych dokumentów,
z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 21 dni od dnia przekazania og∏o-
szenia o konkursie:
1) Prezesowi Urz´du;
2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – je˝eli wartoÊç

konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro.

1. Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie powinien
byç uzale˝niony od zakresu ˝àdaƒ zamawiajàcego dotyczàcych dokumentów
wymaganych od uczestników konkursu. Ustawa nie okreÊla liczonego w dniach
terminu sk∏adania wniosków w przypadku organizacji konkursów nie podlegajà-
cych og∏oszeniu w oficjalnych publikatorach (o wartoÊci poni˝ej 60 000 euro).
Nie oznacza to jednak, i˝ mo˝e to byç termin dowolnie krótki. Zamawiajàcy
musi respektujàc zasad´ równego traktowania umo˝liwiç wszystkim ch´tnym
uzyskanie ˝àdanych dokumentów. Powinien wi´c oceniç realny czas uzyskiwa-
nia takich dokumentów i uzale˝niç od niego podawany termin przyjmowania
wniosków.
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2. Podobnej oceny zamawiajàcy powinien dokonaç w przypadku konkursów
o wi´kszej wartoÊci, jednak wówczas minimalny okres przyjmowania wniosków
musi wynosiç co najmniej 21 dni od przekazania og∏oszenia o konkursie do pu-
blikacji. Faktyczny termin na uzyskanie przez uczestnika dokumentów ˝àdanych
przez zamawiajàcego b´dzie krótszy, gdy˝ rozpocznie si´ wraz z powzi´ciem
wiadomoÊci o konkursie po opublikowaniu og∏oszenia (na co organy publikacyj-
ne majà do 10 dni). Ustalenie terminu sk∏adania wniosków na 21 dni nie w ka˝-
dym przypadku b´dzie wype∏niaç dyspozycj´ uwzgl´dniania czasu niezb´dnego
do uzyskania dokumentów. W przypadku ˝àdania dokumentów, których uzyska-
nie mo˝e byç trudne lub d∏ugotrwa∏e, zamawiajàcy powinien wi´c wyznaczaç ter-
min odpowiednio d∏ugi, przy czym Pzp nie okreÊla jego maksymalnej d∏ugoÊci. 

Art. 109 [Dopuszczenie do udzia∏u i zaproszenie do sk∏adania prac]

1. Zamawiajàcy dopuszcza do udzia∏u w konkursie i zaprasza do sk∏adania
prac konkursowych uczestników konkursu spe∏niajàcych wymagania okre-
Êlone w regulaminie konkursu.

2. Uczestnicy konkursu niespe∏niajàcy wymagaƒ okreÊlonych w regulaminie
konkursu podlegajà wykluczeniu.

1. Na podstawie wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie zamawiajàcy
dokonuje oceny spe∏niania warunków przez uczestników konkursu oraz decydu-
je o dopuszczeniu i zaprasza do sk∏adania prac konkursowych uczestników spe∏-
niajàcych wymagania okreÊlone w regulaminie.

2. Zakres wymagaƒ wobec uczestników konkursu jest uzale˝niony w szczególno-
Êci od tego, czy wÊród przewidywanych nagród jest zaproszenie do udzia∏u w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia. JeÊli w nast´pstwie konkursu zamawiajà-
cy przewiduje udzielenie zamówienia autorowi wybranej pracy, ju˝ sam udzia∏
w konkursie jest uzale˝niony od spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia, okreÊlonych w art. 22. Niespe∏nienie tych warunków
powodowa∏by, ̋ e dzia∏ania zamawiajàcego w trakcie konkursu sà bezcelowe, nie
dajàc szans realizacji jego zamiaru jakim jest udzielenie, a nast´pnie realizacja
zamówienia.

3. WÊród wymagaƒ zamawiajàcy powinien wskazaç równie˝ na obowiàzek po-
twierdzenia posiadania uprawnieƒ do opracowania pracy konkursowej, jeÊli
przewiduje udzielenie zamówienia polegajàcego na jej opracowaniu (patrz ko-
mentarz do art. 107 ust. 2).

4. Zarówno art. 109 jak i odpowiednie postanowienia art. 105 dotyczàce regulami-
nu konkursu nie ograniczajà zamawiajàcego w mo˝liwoÊci okreÊlenia innych
wymagaƒ warunkujàcych udzia∏ w konkursie, ni˝ uprawnienia do opracowania
pracy konkursowej, przewidziane w post´powaniu o udzielenie zamówienia. Na-
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le˝y jednak przyjàç, i˝ takie okreÊlenie warunków mo˝liwe jest jedynie w sy-
tuacji, gdy nast´pstwem konkursu nie b´dzie udzielenie zamówienia. Zama-
wiajàcy mo˝e wówczas albo nie ˝àdaç spe∏nienia rygorystycznych warunków
okreÊlonych dla wykonawców zamówieƒ, albo okreÊliç je w sposób bardziej
restrykcyjny z poszanowaniem jedynie zasady równoÊci. ̊ adne z tych zachowaƒ
nie b´dzie godziç w prawid∏owoÊç post´powania o udzielenie zamówienia lub
groziç z∏amaniem zasad Pzp. 

5. Odmiennie ni˝ w przypadku post´powaƒ o udzielenie zamówienia zamawiajàcy
nie jest obowiàzany do niezw∏ocznego zawiadomienia wykluczonych uczestni-
ków konkursu o fakcie ich wykluczenia. Nale˝y jednak przyjàç, ˝e nie ogranicza
go to w mo˝liwoÊci skorzystania z rozwiàzania analogicznego jak przewidziane
w art. 24 ust. 3. Brak powiadomienia o wykluczeniu z udzia∏u w konkursie b´dzie
równoznaczny z uznawaniem takiego podmiotu w dalszym ciàgu za uczestnika
konkursu. Ponadto bezpoÊrednio po okreÊlonym w regulaminie terminie sk∏ada-
nia prac konkursowych przez zaproszonych uczestników zamawiajàcy musia∏by
liczyç si´ z koniecznoÊcià rozpatrywania protestów na niezaproszenie do sk∏a-
dania prac, bowiem dopiero w tym momencie wykluczeni uczestnicy powzi´liby
informacj´ o czynnoÊci zamawiajàcego skutkujàcej brakiem zaproszenia. 

Art. 110 [Informacja o planowanych kosztach]

1. Uczestnicy konkursu sk∏adajà prace konkursowe wraz z informacjami
o planowanych ∏àcznych kosztach wykonania prac realizowanych na pod-
stawie pracy konkursowej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Uczestnicy konkursu sk∏adajà prace konkursowe bez informacji, o których
mowa w ust. 1, je˝eli ze wzgl´du na specyfik´ przedmiotu pracy konkurso-
wej nie jest mo˝liwe okreÊlenie kosztów.

1. Zamawiajàcy w regulaminie konkursu informuje o wielkoÊci Êrodków przewidy-
wanych na realizacj´ prac (obiektu, czynnoÊci), które b´dà wynikaç z wdra˝ania
opracowania pracy konkursowej. Uczestnicy konkursu powinni uwzgl´dniaç,
jakimi Êrodkami na wykonawstwo dysponuje zamawiajàcy. Poniewa˝ jednak
podawane przez zamawiajàcego wielkoÊci nie wià˝à go na przysz∏oÊç, równie˝
uczestnicy nie muszà dostosowaç si´ do kwoty podanej w regulaminie. Powinni
jednak uwzgl´dniaç fakt, ˝e jej istotne przekroczenie mo˝e uniemo˝liwiç zama-
wiajàcemu realizacj´ zamówienia b´dàcego przedmiotem opracowania pracy
konkursowej, nawet jeÊli zosta∏a wybrana. 

2. Obowiàzek zamieszczenia informacji o planowanych kosztach wykonania prac
realizowanych na podstawie pracy konkursowej b´dzie uznany za dope∏niony
poprzez podanie jednej ∏àcznej kwoty, bez koniecznoÊci wskazywania kosztów
wykonania poszczególnych elementów lub etapów wykonywania prac. Podawa-
na informacja powinna obejmowaç wy∏àcznie koszty wykonania prac, nie mo˝e
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wi´c zawieraç np. kosztów przygotowania dokumentacji projektowej stano-
wiàcej opracowanie pracy konkursowej. Te koszty stanowiç b´dà wartoÊç zamó-
wienia udzielanego w wyniku konkursu, która jest ustalana samodzielnie przez
zamawiajàcego zgodnie z art. 32–35. 

3. Odstàpienie od obowiàzku podawania informacji o kosztach realizacji pracy konkur-
sowej mo˝e mieç miejsce jedynie ze wzgl´du na taki charakter przedmiotu pracy
konkursowej, który czyni oszacowanie kosztów niemo˝liwym. Sytuacje takie b´dà
mia∏y miejsce w przypadku prac konkursowych, których nast´pstwem b´dà przed-
si´wzi´cia wykonywane przez szerszà grup´ podmiotów, a ich szczegó∏owy zakres
jest nieprzewidywalny na etapie sk∏adania prac konkursowych. Koszty te mogà byç
w istotny sposób uzale˝nione od indywidualnych decyzji tych podmiotów.

Art. 111 [AnonimowoÊç prac]

Zamawiajàcy zapewnia, ̋ e do rozstrzygni´cia konkursu przez sàd konkursowy
niemo˝liwe b´dzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

1. Przepis ten wzmacnia zasad´ bezstronnoÊci cz∏onków sàdu konkursowego i jest
rozwiàzaniem nieznanym w przypadku procedur o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. KoniecznoÊç taka wynika z mniej wymiernego sposobu dokonywania
ocen prac konkursowych w porównaniu z ocenà ofert. Wi´kszy, wynikajàcy
z przedmiotu konkursu (np. na opracowania artystyczne lub twórcze) dopusz-
czalny zakres subiektywizmu ocen sàdu konkursowego musi byç zrównowa˝o-
ny pewnoÊcià, ˝e subiektywizm ten nie wynika z oceny uprzednich dokonaƒ au-
tora pracy czy jego renomy, ale wy∏àcznie z poglàdów cz∏onka sàdu na rozwià-
zania zaproponowane w pracy, b´dàcej przedmiotem konkursu.

2. Zamawiajàcy w praktyce post´powania konkursowego musi pogodziç dwa wymo-
gi. Z jednej strony musi uzyskaç wiedz´ o tym, jacy uczestnicy konkursu z∏o˝yli
prace gdy˝ zale˝y od niej ustalenie sk∏adu sàdu konkursowego, którego cz∏on-
kowie nie mogà pozostawaç w ˝adnych zwiàzkach z uczestnikami konkursu (por.
art. 101 ust. 4). Z drugiej strony musi zapewniç, aby niemo˝liwe by∏o przypisanie
konkretnych prac poszczególnym autorom. Niezb´dne jest wi´c okreÊlenie w re-
gulaminie sposobu sk∏adania prac konkursowych zapewniajàcego anonimowoÊç,
przy jednoczesnej pewnoÊci, i˝ autor prac´ z∏o˝y∏. Zapewnia to np. odr´bne prze-
kazywanie informacji o z∏o˝eniu pracy przez autora wraz z informacjà o sposobie
sygnowania z∏o˝onej pracy, nie otwieranà przed zakoƒczeniem prac sàdu. 

Art. 112 [Ocena prac]

1. Sàd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami okreÊlony-
mi w regulaminie konkursu.
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2. Sàd konkursowy rozstrzyga konkurs wybierajàc najlepszà prac´ konkurso-
wà lub najlepsze prace konkursowe.

3. Sàd konkursowy po wyborze najlepszej pracy konkursowej lub najlepszych
prac konkursowych dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych.

1. Oceny prac konkursowych mo˝e dokonaç wy∏àcznie sàd konkursowy i wy∏àcznie
w oparciu o kryteria podane uprzednio w regulaminie konkursu. Sàd decyduje
o tym czy wskazaç jednà, czy wi´cej prac konkursowych uznanych za najlepsze,
tzn. prac nagrodzonych. Jest przy tym zwiàzany postanowieniami regulaminu
okreÊlajàcymi rodzaj i wysokoÊç nagród, wy∏àcznie w maksymalnym zakresie,
tzn. nie mo˝e przekroczyç kwoty przeznaczonej przez zamawiajàcego na nagro-
dy lub zwi´kszyç liczby nagrodzonych prac, jeÊli taka zosta∏a wskazana w regu-
laminie. Mo˝e natomiast podjàç decyzj´ o ograniczeniu liczby prac nagrodzo-
nych, nie przyznaniu konkretnej wskazanej w regulaminie nagrody, np. poprzez
decyzj´ o przyznaniu wy∏àcznie nagród pieni´˝nych i odstàpienie od wskazania
prac, których autorzy zostanà zaproszeni do udzia∏u w post´powaniu o udziele-
nie zamówienia. Decyzja sàdu konkursowego w tym zakresie stanowi jeden ze
sposobów rozstrzygni´cia konkursu, który jest wy∏àcznà kompetencjà sàdu.

2. Kryteria oceny prac konkursowych a tak˝e ich znaczenie sà podawane w regula-
minie i sàd konkursowy nie mo˝e ich zmieniç. Stanowi to gwarancj´ równego
traktowania uczestników konkursu oraz zapewnia przejrzystoÊç post´powania
zamawiajàcego. Kryteria mogà odnosiç si´ wy∏àcznie do prac konkursowych.
Dopuszczalne sà przy tym zarówno kryteria odnoszàce si´ wprost do meryto-
rycznych rozwiàzaƒ proponowanych w pracach konkursowych (np. zgodnoÊci
rozwiàzaƒ z planem zagospodarowania przestrzennego, funkcjonalnoÊci, nowo-
czesnoÊci, estetyki, rodzaju rozwiàzaƒ technicznych i technologicznych itp.), jak
i do mo˝liwoÊci realizacji prac np. kosztów (realizacji lub eksploatacji). Podane
do publicznej wiadomoÊci kryteria powinny byç okreÊlone precyzyjnie, tak, aby
element subiektywizmu ocen ogranicza∏ si´ do niewymiernych cech natury arty-
stycznej jak pi´kno, estetyka, itp. Subiektywizm ten nie mo˝e jednak powodo-
waç stosowania dodatkowych kryteriów oceny lub prowadziç do zachwiania
znaczenia podanych w regulaminie kryteriów wzgl´dem siebie.

3. Po dokonaniu oceny prac konkursowych, odbywajàcej si´ w sposób uniemo˝li-
wiajàcy identyfikacj´ autorów ocenianych prac, sàd konkursowy dokonuje iden-
tyfikacji z∏o˝onych prac, tzn. ma prawo zapoznaç si´ z informacjà o ich autorach
oraz podaç t´ informacj´ innym osobom. Wprawdzie przepis ust. 3 wskazuje, ˝e
identyfikacja nast´puje po wyborze najlepszych prac lub pracy ale nale˝y przy-
jàç, ˝e sàd mo˝e dokonaç takiej identyfikacji równie˝ w konkursie, w którym
prace takie nie zosta∏y wybrane. Ratio legis przepisu jest zachowanie pe∏nej ano-
nimowoÊci prac w trakcie oceny, nie zaÊ ujawnianie wy∏àcznie informacji o wy-
branych pracach. Na celowoÊç takiego post´powania wskazuje choçby art. 117
ust. 2, nakazujàcy zwróciç na wniosek uczestnika nieprzyj´tà prac´, nawet
w konkursie, w którym nie wybrano ˝adnych prac. JednoczeÊnie za moment wy-
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boru prac nale˝y zgodnie z definicjà konkursu zawartà w art. 99 uznaç dokona-
nie wyboru przez sàd konkursowy, nie zaÊ zatwierdzenie wyniku konkursu przez
kierownika zamawiajàcego.

Art. 113 [Zawiadomienie o wyniku]

Zamawiajàcy niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu konkursu zawiadamia o jego
wyniku uczestników konkursu, podajàc imi´ i nazwisko albo nazw´ (firm´)
oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib´) autora wybranej pracy konkurso-
wej albo autorów wybranych prac konkursowych.

1. Rozstrzygni´cie konkursu to ustalenie jego wyników. Oznacza ka˝dà decyzj´
podj´tà przez zatwierdzajàcego wyniki konkursu kierownika zamawiajàcego,
zarówno o przyznaniu nagród jak i np. o uniewa˝nieniu konkursu. Warto pami´-
taç (por. art. 179), ˝e uczestnikom konkursu wobec decyzji zamawiajàcego
o rozstrzygni´ciu konkursu, a tak˝e innych czynnoÊci podejmowanych w trakcie
konkursu, przys∏ugujà Êrodki ochrony prawnej. 

2. Zakres przekazywanych uczestnikom konkursu wiadomoÊci jest ograniczony do
danych personalnych i adresowych podmiotów, których prace zosta∏y wybrane
(nagrodzone w sposób przewidziany w konkursie). JeÊli nagród nie przyznano
(nie wybrano prac), zawiadomienie o wynikach konkursu zawiera wy∏àcznie in-
formacj´ o nie przyznaniu ˝adnej nagrody lub o uniewa˝nieniu konkursu. 

Art. 114 [Uniewa˝nienie]

Zamawiajàcy uniewa˝nia konkurs, je˝eli nie zosta∏ z∏o˝ony ˝aden wniosek
o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie lub ̋ adna praca konkursowa, a w przy-
padku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkur-
sowe.

1. W odró˝nieniu od post´powaƒ o udzielenie zamówienia liczba przes∏anek doty-
czàcych uniewa˝nienia konkursu jest bardzo ograniczona. Uniewa˝nienie kon-
kursu mo˝liwe jest wy∏àcznie w sytuacji, gdy nie zosta∏ z∏o˝ony ˝aden wniosek
o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie lub ˝adna praca konkursowa. Jedynie
w przypadku, gdy zamawiajàcy przewiduje jako konsekwencje rozstrzygni´cia
konkursu udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z og∏oszeniem niezb´dne
jest z∏o˝enie co najmniej dwóch prac konkursowych, co umo˝liwi wype∏nienie
dyspozycji art. 63 ust. 3, nakazujàcego zaproszenie do negocjacji co najmniej 
2 wykonawców. Choç przepis wskazuje, i˝ uniewa˝nienie konkursu w takiej
sytuacji mo˝liwe jest dopiero po stwierdzeniu braku dwóch z∏o˝onych prac na-
le˝y przyjàç, ̋ e jeÊli w konkursie, w którym przewidzianà nagrodà jest zaprosze-
nie do negocjacji bez og∏oszenia nie wp∏ynà dwa wnioski, konkurs mo˝e byç
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uniewa˝niony ju˝ na tym etapie, gdy˝ jest oczywiste, ̋ e z∏o˝enie dwóch prac jest
niewykonalne. 

2. Ograniczenie liczby przes∏anek uniewa˝nienia konkursu nie jest jednak równo-
znaczne z koniecznoÊcià wydania przyrzeczonych nagród w ka˝dej sytuacji,
w której w konkursie zostanie z∏o˝ona odpowiednia iloÊç prac. Sàd konkursowy
(niezale˝ny w swoim post´powaniu) mo˝e uznaç, i˝ przedstawione prace nie spe∏-
niajà oczekiwaƒ zamawiajàcego i nie przyznaç nagród lub ograniczyç ich iloÊç. 

Art. 115 [Wydanie nagrody, zaproszenie do negocjacji]

W terminie okreÊlonym w regulaminie konkursu, nie krótszym ni˝ 15 dni od
dnia rozstrzygni´cia konkursu, zamawiajàcy wydaje (wyp∏aca) nagrod´,
a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 – odpowiednio za-
prasza do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w trybie zamówie-
nia z wolnej r´ki.

1. Zamawiajàcy mo˝e wg w∏asnego uznania okreÊliç w regulaminie termin wydania
nagrody, o ile b´dzie on d∏u˝szy ni˝ 15 dni od rozstrzygni´cia konkursu, za któ-
re, pomimo brzmienia art. 112 ust. 2 nale˝y uznaç zatwierdzenie wyników kon-
kursu przez kierownika zamawiajàcego (por. art. 113). Pi´tnastodniowy okres
pomi´dzy zatwierdzeniem wyników konkursu a dniem wydania nagrody pozwa-
la na uprzednie zawiadomienie uczestników konkursu o jego wynikach zgodnie
z art. 113 oraz na ewentualne wniesienie przez nich protestów. Zgodnie z art. 180
ust. 4 wniesienie protestu jest mo˝liwe tylko przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia. Poniewa˝ wynikiem konkursu nie jest udzielane zamówienie nale˝y
przyjàç, ˝e protest mo˝e byç wniesiony do chwili wype∏nienia zobowiàzania za-
mawiajàcego zawartego w przyrzeczeniu, tzn. przyznania nagrody. 

Art. 116 [Og∏oszenia o wynikach]

1. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje, niezw∏ocznie po rozstrzygni´-
ciu konkursu, og∏oszenie o jego wynikach Prezesowi Urz´du.

2. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje, niezw∏ocznie po rozstrzygni´-
ciu konkursu, og∏oszenie o jego wynikach Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏osze-
nie o wynikach konkursu równie˝ Prezesowi Urz´du.

1. Og∏oszenie o wynikach konkursu o wartoÊci powy˝ej 60 000 euro jest dokony-
wane w formie analogicznej do og∏oszenia o konkursie (por. art. 104). Z ustawy
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nie wynika natomiast dla zamawiajàcego obowiàzek zamieszczania og∏oszeƒ
o wynikach konkursu o wartoÊci poni˝ej 60 000 euro. Musi jedynie wype∏niç
obowiàzek podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzygni´cia konkursu w spo-
sób przewidziany w regulaminie konkursu (art. 105 ust. 2 pkt 17).

2. Szczegó∏owy zakres informacji zamieszczanych w og∏oszeniu o wynikach kon-
kursu okreÊla rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów og∏o-
szeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich1, które ró˝nicuje zakres poda-
wanych informacji w zale˝noÊci od wartoÊci konkursu. Wyniki konkursów
o wartoÊci powy˝ej 60 000 euro, lecz nie przekraczajàcej 130 000 euro, publi-
kowane sà wy∏àcznie w BZP, zaÊ konkursów o wartoÊci powy˝ej 130 000 euro
równie˝ w OJ. 

3. Obowiàzek przekazania og∏oszenia do publikacji nast´puje niezw∏ocznie po roz-
strzygni´ciu konkursu, tzn. zatwierdzeniu jego wyników przez kierownika za-
mawiajàcego, a w przypadku wniesienia protestu po jego ostatecznym rozstrzy-
gni´ciu. „Niezw∏ocznie” oznacza wi´c bezpoÊrednio po up∏ywie terminu na
wnoszenie protestów na czynnoÊci zamawiajàcego, tj. co najmniej po siedmiu
dniach od dnia, w którym uczestnicy konkursu mogli si´ zapoznaç z rozstrzy-
gni´ciem konkursu. Dzieƒ ten mo˝e byç uzale˝niony od sposobu (formy) prze-
kazywania zawiadomieƒ o rozstrzygni´ciu konkursu jego uczestnikom (por. 
art. 113), ale równie˝ od sposobu podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzy-
gni´cia konkursu przewidzianego w regulaminie konkursu, jeÊli na podstawie
postanowieƒ regulaminu w tym zakresie mo˝liwe by∏o jednoznaczne ustalenie
miejsca (sposobu) podania rozstrzygni´cia. Wówczas taka opublikowana infor-
macja b´dzie traktowana jako umo˝liwienie uczestnikom konkursu wniesienia
protestu i termin siedmiodniowy b´dzie móg∏ byç liczony od daty publikacji, na-
wet jeÊli zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 113 dotar∏o do adresa-
ta póêniej. 

Art. 117 [Przechowywanie dokumentacji, zwrot prac]

1. Zamawiajàcy przechowuje dokumentacj´ konkursu przez okres 4 lat od
dnia rozstrzygni´cia konkursu w sposób gwarantujàcy jej nienaruszalnoÊç.

2. Zamawiajàcy na wniosek uczestników konkursu, których prace konkurso-
we nie zosta∏y wybrane, zwraca z∏o˝one przez nich prace konkursowe.

1. W odniesieniu do dokumentacji konkursu, podobnie jak w przypadku protoko∏u
z post´powania o udzielenie zamówienia, na zamawiajàcego zosta∏ na∏o˝ony
obowiàzek jej przechowywania przez cztery lata w sposób zapewniajàcy jej nie-
naruszalnoÊç.
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2. Czteroletni okres przechowywania rozpoczyna si´ w dniu nast´pujàcym po dniu
rozstrzygni´cia konkursu, tzn. zatwierdzeniu jego wyników przez kierownika
zamawiajàcego, a w przypadku wniesienia protestu jako dzieƒ nast´pujàcy po
dniu jego ostatecznego rozstrzygni´cia. JednoczeÊnie nale˝y jednak przyjàç, i˝
w sytuacji, gdy nagrodà w konkursie jest udzielenie zamówienia, a zgodnie 
z art. 96 ust. 2 ka˝da informacja sk∏adana przez zamawiajàcego i wykonawców
jest za∏àcznikiem do protoko∏u, dokumentacja z konkursu powinna byç trakto-
wana jak za∏àcznik do protoko∏u z post´powania i przechowywana z uwzgl´d-
nieniem postanowieƒ art. 97. 

3. Dokumentacja powinna byç przechowywana w sposób zapewniajàcy jej niena-
ruszalnoÊç czyli w takim stanie, w jakim zosta∏a z∏o˝ona lub wytworzona. Wy-
jàtek od obowiàzku przechowywania dotyczy prac, które nie zosta∏y wybrane,
a sk∏adajàcy je uczestnicy konkursu wystàpili z pisemnym wnioskiem o ich
zwrócenie. Wniosek taki stanowi wówczas element dokumentacji konkursu
i podlega obowiàzkowi przechowywania. 

Rozdzia∏ 2
Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane

Art. 118 [Udzielanie koncesji]

1. W post´powaniu majàcym na celu udzielenie koncesji na roboty budowla-
ne, zwanej dalej „koncesjà”, mogà uczestniczyç wykonawcy spe∏niajàcy wa-
runki udzia∏u w post´powaniu okreÊlone przez zamawiajàcego.

2. Koncesji udziela si´ stosujàc odpowiednio przepisy o przetargu nieograni-
czonym, przetargu ograniczonym albo negocjacjach z og∏oszeniem. Przepi-
su art. 55 nie stosuje si´. 

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia przekazania og∏o-
szenia Prezesowi Urz´du. 

4. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia-
∏u w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia przekazania
og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

1. Udzielanie koncesji na roboty budowlane to post´powanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego na roboty budowlane z przewidzianà szczególnà formà wyna-
grodzenia wykonawcy (por. art. 2 pkt 4). Jej wykonywanie nast´puje, podobnie
jak realizacja ka˝dego zamówienia, w oparciu o umow´ cywilnoprawnà zawar-
tà pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, zwanym w tym przypadku koncesjo-
nariuszem. U˝yte poj´cie „koncesja” nie pozostaje wi´c w ˝adnym zwiàzku
z identycznym poj´ciem wyst´pujàcym np. w ustawie o swobodzie dzia∏alnoÊci
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gospodarczej1, w którym koncesja ma charakter pozwolenia administracyjnego
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Zawarte w art. 2 pkt 4 przesàdzenie, i˝ koncesja jest zamówieniem publicznym
skutkuje obowiàzkiem stosowania w post´powaniu o udzielenie koncesji wszel-
kich przepisów Pzp, o ile przepisy niniejszego rozdzia∏u lub inne przepisy usta-
wy nie przewidujà rozwiàzaƒ szczególnych. 

3. Koncesji udzielajà wy∏àcznie zamawiajàcy o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 1–3. Wniosek taki wynika z analizy przepisów art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz 
art. 121. Zgodnie z pierwszym z przywo∏ywanych przepisów wy∏àcznie podmio-
ty, którym koncesji udzielili zamawiajàcy o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3
stosujà przepisy Pzp do zamówieƒ udzielanych w celu wykonywania koncesji.
JednoczeÊnie w art. 121 obowiàzek stosowania przepisów ustawy w zakresie
uzale˝nionym od statusu formalno – prawnego zosta∏ na∏o˝ony na wszystkich
koncesjonariuszy. Rozwiàzanie to wskazuje, ̋ e nie mo˝e istnieç koncesjonariusz
który nie stosuje ustawy, a takim by∏by z racji brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 7 pod-
miot, któremu koncesji udzieli∏by zamawiajàcy o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 4–7. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w których inni zamawiajàcy zawrà
umow´ w sprawie zamówienia publicznego w taki sposób, w której wynagrodze-
niem b´dzie prawo do eksploatacji obiektu. W rozumieniu Pzp b´dzie to jednak
typowe zamówienie na roboty budowlane nie zaÊ koncesja, z którà wià˝e si´
powstanie obowiàzku stosowania ustawy przez wykonawc´ zamówienia (kon-
cesjonariusza).Takie rozwiàzanie jest przyj´te równie˝ w prawie europejskim
dotyczàcym zamówieƒ publicznych, w którym instytucja koncesji na roboty bu-
dowlane funkcjonuje wy∏àcznie w odniesieniu do zamawiajàcych zobowiàza-
nych do stosowania dyrektyw klasycznych. 

4. Przyjmujàc, zgodnie z art. 2 ust. 4, i˝ koncesja na roboty budowlane jest za-
mówieniem publicznym na takie roboty nale˝y uznaç, ˝e wy∏àcznie wykonanie
zamówienia w zakresie wykonywania robót obj´tych umowà w sprawie zamó-
wienia b´dzie stanowiç wykonywanie koncesji. Dalsze czynnoÊci zwiàzane
z eksploatacjà obiektu b´dà zaÊ dzia∏aniami majàcymi na celu realizacj´ wyna-
grodzenia za wykonanie koncesji. Tym samym przewidziany w art. 121 obowià-
zek stosowania przez koncesjonariuszy Pzp przy wykonywaniu koncesji, nale˝y
uznaç za spe∏niony wraz z zakoƒczeniem inwestycji. Tzn. wykonaniem robót bu-
dowlanych. Do dalszych czynnoÊci zwiàzanych z eksploatacjà obiektu stosowaç
b´dà jedynie koncesjonariusze, którzy sà podmiotowo zobowiàzani do stosowa-
nia ustawy.

5. Zamawiajàcy okreÊlajàc warunki, których spe∏nienie zgodnie z ust. 1 umo˝liwia
wykonawcy uczestnictwo w post´powaniu jest obowiàzany respektowaç posta-
nowienia art. 22–26, tak, jak w post´powaniu prowadzonym w zwiàzku z ka˝-
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dym innym zamówieniem. Warunki te nie mogà mieç charakteru dyskryminujà-
cego. Jednak˝e po zweryfikowaniu spe∏nienia przez wykonawc´ minimalnych
wymogów okreÊlonych przy kszta∏towaniu warunków udzia∏u w post´powaniu
zamawiajàcy mo˝e dokonywaç oceny ofert równie˝ poprzez porównywanie spo-
sobu spe∏niania tych warunków, i to niezale˝nie od trybu w jakim udziela zamó-
wienia. Nie musi przy tym, jak to ma miejsce w przypadku innych zamówieƒ
udzielanych w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z og∏oszeniem, czy-
niç z tego odr´bnego etapu post´powania, traktujàc tà ocen´ jako element oceny
ofert.

6. Niezale˝nie od wartoÊci przedmiotu zamówienia oraz bez koniecznoÊci wystà-
pienia jakichkolwiek przes∏anek ustawowych zamawiajàcy mo˝e przeprowadziç
post´powanie którego celem jest udzielenie koncesji, stosujàc jeden z trzech try-
bów – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z og∏osze-
niem. Nie jest przy tym wymagana wyra˝ona w formie decyzji administracyjnej
zgoda Prezesa Urz´du na zastosowanie trybu negocjacji z og∏oszeniem. Uznanie
tego trybu za równoprawny trybom przetargowym jest szczególnie istotne
z uwagi na fakt, i˝ udzielanie koncesji wià˝e si´ z koniecznoÊcià analizy wielu
warunków realizacji zamówienia i zapoznania si´ z koncepcjami wykonawców
dotyczàcymi jej wykonywania. Tryb negocjacji z og∏oszeniem umo˝liwia to
w sposób pe∏niejszy ni˝ tryby przetargowe.

7. Udzielajàc koncesji przy odpowiednim stosowaniu jednego z trzech wspomnia-
nych trybów zamawiajàcy obowiàzany jest dochowaç obowiàzku publikacji og∏o-
szenia o zamówieniu. Zasady publikacji oraz wzory og∏oszeƒ sà takie, jak w przy-
padku innych post´powaƒ o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane prowa-
dzonych w trybach z og∏oszeniem. Ponadto zamawiajàcy jest obowiàzany do
przestrzegania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu oraz ofert. JeÊli wartoÊç przedmiotu zamówienia nie przekracza 60 000
euro terminy te sà takie same, jak w przypadku udzielania innych zamówieƒ
w odpowiednim trybie. W przypadku post´powaƒ o wi´kszej wartoÊci (powy˝ej
60 000 euro) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏osze-
niem wynosi 52 dni i nie mo˝e ulec skróceniu. Brak odr´bnych regulacji dotyczà-
cych terminów sk∏adania ofert przy udzielaniu koncesji w trybie przetargu nie-
ograniczonego przesàdza, ˝e stosuje si´ wówczas odpowiednio postanowienia
art. 43, zgodnie z którymi termin sk∏adania ofert równie˝ wynosi 52 dni. 

8. Termin ten zgodnie z art. 43 ust. 4 mo˝e w przypadku „zwyk∏ych” zamówieƒ,
o których informacja zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym
o planowanych zamówieniach, ulec skróceniu do 37 dni. Dyrektywa 93/37/EWG
nie zobowiàzuje jednak zamawiajàcych do uwzgl´dniania zamówieƒ, których
przedmiotem jest udzielenie koncesji w og∏oszeniu o planowanych zamówie-
niach. Jedynie w oparciu o art. 17 dyrektywy zamawiajàcy mo˝e publikowaç
w OJ og∏oszenia nie podlegajàce obowiàzkowi publikacji. Przepis ten pozwala 
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na publikowanie og∏oszeƒ o koncesji w formie wst´pnego og∏oszenia informa-
cyjnego i tym samym realizacj´ dyspozycji zawartej w Pzp, zgodnie z którà
og∏oszenie takie stanowi obowiàzek zamawiajàcego (por. art. 13). Fakultatyw-
ne zamieszczenie og∏oszenia nie zezwala jednak na skrócenie terminów.

9. Taki kszta∏t regulacji w prawie europejskim wskazuje, ˝e mimo braku wyraêne-
go zakazu skracania terminów sk∏adania ofert w post´powaniach o udzielenie
koncesji prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, okreÊlenie tych
terminów na czas krótszy ni˝ 52 dni w post´powaniach obj´tych regulacjami dy-
rektyw (tzn. o wartoÊci powy˝ej 5 000 000 euro) by∏oby niew∏aÊciwe. Nie ma
natomiast zakazu skracania terminów sk∏adania ofert (do 37 dni, zgodnie z art.
43 ust. 4) w post´powaniach o wartoÊci pomi´dzy 60 000 a 5 000 000 euro.

10. Przesàdzenie, i˝ koncesja jest zamówieniem na roboty budowlane decyduje, ˝e
dla obliczania wartoÊci koncesji stosuje si´ przepisy odnoszàce si´ do ustalenia
wartoÊci zamówieƒ, których przedmiotem sà takie roboty. 

Art. 119 [DopuszczalnoÊç kryteriów podmiotowych]

W post´powaniu majàcym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert nie stosu-
je si´ przepisu art. 91 ust. 3. 

1. Przepisy dyrektywy 93/37EWG wskazujàc kryteria, które mogà byç stosowane
przy udzielaniu zamówieƒ nie odnoszà si´ do post´powaƒ o udzielenie koncesji.
Tym samym nie ograniczajà zakresu mo˝liwych do zastosowania kryteriów do
tych, które odnoszà si´ do przedmiotu zamówienia. Pzp w Êlad za przywo∏anà
dyrektywà dopuszcza przy udzielaniu koncesji pos∏ugiwanie si´ podmiotowymi
kryteriami oceny ofert. Kryteria te mogà byç jednak formu∏owane wy∏àcznie
w oparciu o informacje zawierajàce si´ w dokumentach, których zamawiajàcy
mo˝e ˝àdaç zgodnie z rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie ro-
dzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego1, jest to bowiem wy∏àczny zakres
wiedzy o wykonawcy, jakiej mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy. 

Art. 120 [Podwykonawstwo]

1. Zamawiajàcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mo˝e ˝àdaç,
aby wykonawca, któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawar∏
z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo o wartoÊci stanowiàcej co
najmniej 30% ca∏kowitej wartoÊci koncesji.
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2. Umowy zawarte mi´dzy wykonawcami w celu wspólnego ubiegania si´
o udzielenie zamówienia oraz umowy z przedsi´biorstwami pozostajàcymi
z wykonawcà w stosunku zale˝noÊci lub dominacji w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.) nie sà uwa˝ane za
umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.

3. Wykonawca sk∏ada wraz z ofertà list´ przedsi´biorstw, o których mowa
w ust. 2.

1. Udzielajàc koncesji zamawiajàcy zgodnie z w∏asnà decyzjà mo˝e za˝àdaç
w SIWZ aby wykonawca nie mniej ni˝ 30% wartoÊci koncesji ustalonej zgodnie
z przepisami dotyczàcymi ustalania wartoÊci zamówieƒ na roboty budowlane
zrealizowa∏ poprzez zlecanie zadaƒ podwykonawcom. Przepis okreÊla maksy-
malny pu∏ap ˝àdania zamawiajàcego, który mo˝e za˝àdaç powierzenia podwy-
konawcom takiej cz´Êci robót, albo cz´Êci mniejszej ni˝ 30%, albo zrezygnowaç
z takiego ˝àdania. Regulacja ta nie ogranicza równie˝ wykonawców w powie-
rzaniu podwykonawcom wskazanym w ofercie wi´cej ni˝ 30% robót obj´tych
koncesjà. ˚àdanie to ma charakter uzupe∏niajàcy w stosunku do regulacji art. 36
ust. 3 i 4 i nie wy∏àcza ich stosowania. Nie jest przy tym mo˝liwe, aby konkret-
ni podwykonawcy zostali wskazani przez zamawiajàcego. Przepis ust. 2 dla po-
trzeb ewentualnego ˝àdania zawarcia umów podwykonawczych zaw´˝a poj´cie
podwykonawcy, wy∏àczajàc z niego podmioty powiàzane z wykonawcà, tzn.
podmioty zale˝ne lub dominujàce. Dla ustalenia, czy przysz∏e umowy o podwy-
konawstwo wype∏niajàce ˝àdanie wskazane w SIWZ nie b´dà zawierane z pod-
miotami powiàzanymi, wykonawca wraz z ofertà sk∏ada kompletnà list´ przed-
si´biorstw pozostajàcych z nim w stosunku zale˝noÊci lub dominacji. Nie wska-
zanie na liÊcie o której mowa w ust. 3 przedsi´biorstwa które powinno zostaç
wskazane, lub przedsi´biorstwa z którym stosunek zale˝noÊci lub dominacji
zostanie ukszta∏towany po z∏o˝eniu oferty, nie umo˝liwia uznania go za pod-
wykonawc´. JeÊli wykonawcy wspólnie ubiegajà si´ o udzielenie koncesji posta-
nowienia dotyczàce przedsi´biorstw powiàzanych odnoszà si´ do wszystkich
wyst´pujàcych wspólnie wykonawców.

2. Poj´cia „podmiot dominujàcy” oraz „podmiot zale˝ny” zosta∏y zdefiniowane
w art. 4 pkt 16 i 16a ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊcio-
wymi1. Podmiotem dominujàcym jest podmiot który: a) posiada bezpoÊrednio
lub poÊrednio przez inne podmioty (zale˝ne) wi´kszoÊç g∏osów w organach in-
nego podmiotu (zale˝nego), tak˝e na podstawie porozumieƒ z innymi osobami,
lub b) jest uprawniony do powo∏ywania lub odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków
organów zarzàdzajàcych innego podmiotu (zale˝nego), lub c) wi´cej ni˝ po∏owa
cz∏onków zarzàdu drugiego podmiotu (zale˝nego) jest jednoczeÊnie cz∏onkami
zarzàdu, prokurentami lub osobami pe∏niàcymi funkcje kierownicze pierwszego
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podmiotu bàdê innego podmiotu pozostajàcego z tym pierwszym w stosunku za-
le˝noÊci.

3. Podmiotem zale˝nym jest podmiot w stosunku do którego inny podmiot jest
podmiotem dominujàcym, przy czym wszystkie podmioty zale˝ne od tego pod-
miotu zale˝nego uwa˝a si´ równie˝ za podmioty zale˝ne od tego podmiotu domi-
nujàcego.

Art. 121 [Obowiàzki koncesjonariusza]

1. Koncesjonariusz, który jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1–3 i 5, jest obowiàzany stosowaç przepisy ustawy do udzielania zamó-
wieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji. 

2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1–3 i 5, przy udzielaniu zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania konce-
sji jest obowiàzany do:
1) stosowania przepisów ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ, z wy∏àczeniem

wst´pnego og∏oszenia informacyjnego;
2) okreÊlania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u

w post´powaniu zgodnie z art. 49 ust. 1–3 oraz terminów sk∏adania ofert,
o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2;

3) prowadzenia post´powaƒ z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7
ust. 1.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do udzielania zamówieƒ przedsi´biorstwom
pozostajàcym z wykonawcà w stosunku zale˝noÊci lub dominacji w rozu-
mieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi oraz podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawar∏
umow´ w celu wspólnego ubiegania si´ o udzielenie koncesji.

1. Zakres stosowania ustawy przez wykonawców koncesji (koncesjonariuszy) jest
uzale˝niony od ich statusu formalnoprawnego. Jednak˝e w ka˝dym przypadku
celem regulacji jest zobowiàzanie koncesjonariusza do zapewnienia przejrzy-
stych regu∏ wykonywania koncesji. Ustawa okreÊla przy tym jedynie minimalny
zakres obowiàzków koncesjonariusza, a przepisy o wykonywaniu koncesji nie
mogà prowadziç do odstàpienia od stosowania innych regulacji ustawy, jeÊli na
ich podstawie zakres obowiàzków podmiotu b´dàcego koncesjonariuszem jest
szerszy. 

2. Koncesjonariusze, którzy posiadajà status zamawiajàcych w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 1–3 sà obowiàzani do stosowania wszelkich przepisów Pzp do ca∏ej
swojej dzia∏alnoÊci, a wi´c równie˝ do zamówieƒ zwiàzanych z wykonywaniem
koncesji. Zakres stosowania ustawy przy wykonywaniu koncesji jest przy tym
identyczny jak w przypadku pozosta∏ej dzia∏alnoÊci. Oznacza to w konsekwen-
cji, ˝e w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 jest on
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uzale˝niony od obszaru dzia∏alnoÊci, którego dotyczy koncesja. Je˝eli zawiera
si´ w dzia∏alnoÊci podlegajàcej przepisom o zamówieniach sektorowych, wów-
czas do wykonywania koncesji taki koncesjonariusz stosuje przepisy ustawy tak,
jak przy udzielaniu innych zamówieƒ sektorowych.

3. Koncesjonariusze b´dàcy jednoczeÊnie zamawiajàcymi, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 5 stosujà do wykonywania koncesji przepisy Pzp w ca∏oÊci.
Aby jednak zyskaç status zamawiajàcego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5
podmiot b´dàcy koncesjonariuszem musi uzyskaç i przeznaczyç na finansowa-
nie zamówienia b´dàcego przedmiotem koncesji Êrodki publiczne lub zapewniç
sobie wspó∏finansowanie takiego przedsi´wzi´cia przez zamawiajàcych w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 pkt 1–3.

4. Koncesjonariusze, b´dàcy jednoczeÊnie zamawiajàcymi o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 4 sà podmiotowo zobowiàzani do stosowania przepisów usta-
wy przy udzielaniu zamówieƒ w celu wykonywania okreÊlonych rodzajów dzia-
∏alnoÊci (zamówieƒ sektorowych). Oznacza to, ˝e w przypadku wykonywania
koncesji uzale˝niajà sposób stosowania Pzp od obszaru dzia∏alnoÊci, którego
dotyczy koncesja. Je˝eli zakres dzia∏aƒ obj´tych umowà koncesji zawiera si´
w dzia∏alnoÊci podlegajàcej przepisom o zamówieniach sektorowych, wówczas
taki koncesjonariusz do wykonywania koncesji stosuje przepisy ustawy tak, jak
przy udzielaniu innych zamówieƒ sektorowych. JeÊli natomiast koncesja doty-
czy innej dzia∏alnoÊci, koncesjonariusz stosuje wy∏àcznie postanowienia art. 121
ust. 2.

5. Koncesjonariusze którzy sà jednoczeÊnie zamawiajàcymi o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 6 mogà zostaç zobowiàzani do stosowania przepisów Pzp w za-
kresie szerszym ni˝ przewidziany w art. 121 ust. 2 przez podmiot przekazujàcy
im Êrodki, z których b´dzie wspó∏finansowane wykonywanie koncesji.

6. Pozostali koncesjonariusze sà zobowiàzani do stosowania niektórych przepisów
Pzp wymienionych w art. 121 ust. 2. Przepisy te majà na celu zapewnienie re-
spektowania zasad równoÊci i uczciwej konkurencji przy wyborze wykonawców
wy∏anianych w trakcie wykonywania koncesji, a tak˝e, choç w ograniczonym
zakresie, zasady jawnoÊci poprzez obowiàzek stosowania przepisów o og∏osze-
niach. Wy∏àczenie tego obowiàzku w stosunku do wst´pnego og∏oszenia infor-
macyjnego sprawia, i˝ koncesjonariusz b´dzie zobowiàzany do zamieszczania
nast´pujàcych og∏oszeƒ: og∏oszenia o zamówieniu, og∏oszenia o udzielonym za-
mówieniu, og∏oszenia o konkursie oraz og∏oszenia o wynikach konkursu.

7. Wskazanie ograniczonego zakresu stosowania ustawy przez koncesjonariuszy
nie b´dàcych zamawiajàcymi o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–5 skutkuje
brakiem mo˝liwoÊci korzystania przez nich z tych rozwiàzaƒ ustawy, które nie
mieszczà si´ w zakresie ukszta∏towanym przepisem art. 121 ust. 2. Tym samym
koncesjonariusze których ten przepis dotyczy nie mogà stosowaç do udzielania
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zamówieƒ niektórych przepisów u∏atwiajàcych udzielanie zamówieƒ w okreÊlo-
nych sytuacjach np. trybów bez og∏oszenia.

8. Zamawiajàcy, który udziela koncesji nie mo˝e uzale˝niç jej udzielenia od sto-
sowania przez koncesjonariusza ustawy w szerszym zakresie, ni˝ wynika to 
z art. 121. 

Rozdzia∏ 3
Zamówienia sektorowe 

Art. 122 [Dzia∏alnoÊç sektorowa]

1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do zamówieƒ udzielanych przez
zamawiajàcych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, zwanych dalej
„zamówieniami sektorowymi”, z zastrze˝eniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, je˝eli
zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z nast´pujàcych
rodzajów dzia∏alnoÊci:
1) poszukiwania, rozpoznawania miejsc wyst´powania lub wydobywania

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

2) zarzàdzania lotniskami, portami morskimi lub Êródlàdowymi oraz udo-
st´pniania ich przewoênikom powietrznym, morskim i Êródlàdowym;

3) tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug
zwiàzanych z produkcjà, transportem lub dystrybucjà energii elektrycz-
nej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczania energii elektrycznej, gazu
albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;

4) tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych
us∏ug zwiàzanych z produkcjà lub dystrybucjà wody pitnej lub dostar-
czania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;

5) obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu kolejo-
wego, tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub systemów auto-
matycznych;

6) obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu auto-
busowego;

7) udost´pniania lub obs∏ugi publicznej sieci telekomunikacyjnej albo
Êwiadczenia jednej lub wi´kszej liczby us∏ug telekomunikacyjnych za
pomocà takiej sieci.

2. Zamawiajàcy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosujà przepisy niniejszego
rozdzia∏u do zamówieƒ zwiàzanych z kanalizacjà i oczyszczaniem Êcieków
oraz dzia∏alnoÊcià zwiàzanà z pozyskiwaniem wody pitnej.

1. Wyró˝nienie zamówieƒ sektorowych w Prawie zamówieƒ publicznych wià˝e si´
z wyró˝nieniem tych zamówieƒ w dyrektywach Unii Europejskiej. W 1993 roku
przyj´ta zosta∏a Dyrektywa Rady 93/38/EWG („Dyrektywa sektorowa”), która

273



dotyczy∏a koordynacji procedur udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce
w sektorach gospodarki wodnej – kanalizacyjnej, energetyki, transportu i teleko-
munikacji1. Tak jak wczeÊniejsze dyrektywy klasyczne obejmowa∏y generalnie
sektor finansów publicznych, tak przedmiotem regulacji dyrektywy sektorowej
by∏ sektor „u˝ytecznoÊci publicznej”2. 

2. Pierwsze akty implementacji dyrektywy sektorowej do prawa polskiego by∏y
wysoce niefortunne. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o za-
mówieniach publicznych3 w istotnej mierze zmieni∏a zakres podmiotowy ustawy
o zamówieniach publicznych. Zakresem jej stosowania zosta∏y obj´te prywatne
przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w sektorach energetyki, transportu, telekomunikacji,
wodnokanalizacyjnym i wydobywczym. Istotnà wadà tej regulacji by∏ brak prze-
widzianych w dyrektywie wy∏àczeƒ przedmiotowych oraz wielu liberalnych roz-
wiàzaƒ, które w istotnej mierze ró˝nià dyrektyw´ sektorowà od dyrektyw kla-
sycznych. W praktyce wi´c, wbrew duchowi i literze wzorców unijnych które dla
polskiego ustawodawcy by∏y punktem odniesienia, wiele prywatnych podmio-
tów zosta∏o poddanych re˝imowi zamówieƒ publicznych, w∏aÊciwemu dla sek-
tora finansów publicznych. Odr´bnym mankamentem by∏o bardzo krótkie vaca-
tio legis. Wiele wàtpliwoÊci budzi∏o te˝ stosowane w uzp poj´cie „u˝ytecznoÊci
publicznej”.

3. Niektóre z powy˝szych mankamentów zosta∏y usuni´te nowelizacjà ustawy
o zamówieniach publicznych z dnia 29 sierpnia 2003 roku4. Dotyczy to w szcze-
gólnoÊci kilku uwzgl´dnionych wy∏àczeƒ przedmiotowych przewidzianych
w dyrektywie sektorowej. Dopiero jednak Prawo zamówieƒ publicznych nale˝y-
cie uwzgl´dni∏o ducha i liter´ dyrektywy sektorowej. Potwierdzeniem tego jest
zarówno charakter regulacji (wiele rozwiàzaƒ bardziej liberalnych ni˝ w re˝imie
finansów publicznych), jak i jej obszernoÊç i wyró˝nienie w ramach odr´bnego
rozdzia∏u. 

4. To, czy dane zamówienie b´dzie mog∏o byç uznane za sektorowe zale˝y od od-
powiedzi na pytanie, czy jest ono udzielane w celu wykonywania jednego z ro-
dzajów dzia∏alnoÊci okreÊlonych w art. 122 ust. 1 pkt 1–7. OkreÊlenie „w celu
wykonywania...” mo˝e rodziç wàtpliwoÊci interpretacyjne. Poj´cie to powinno
byç interpretowane szeroko. Je˝eli np. okreÊlona firma prowadzi jedynie dzia∏al-
noÊç sektorowà nie powinno ulegaç wàtpliwoÊci, ˝e np. zakup papieru do druka-
rek, zakup benzyny do samochodów, budowa nowego budynku administracji,
itp. to zamówienia udzielane w celu wykonywania dzia∏alnoÊci sektorowej. Dla
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nie, itp.).
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4 Dz. U. Nr 165, poz. 1591.



uznania danego zamówienia za sektorowe nie stanowi wystarczajàcego argu-
mentu to, ˝e jest ono finansowane z dzia∏alnoÊci sektorowej, w oderwaniu od
tego, czy zamówienie to by∏oby udzielane w celu wykonywania dzia∏alnoÊci
sektorowej.

5. Sam przedmiot zamówienia nie zawsze musi przesàdzaç o jego sektorowym cha-
rakterze. OkreÊlenie „cel” wià˝e si´ nieraz z konkretnymi zamiarami zamawia-
jàcego. Np. wzi´cie kredytu w celu zakupu akcji firmy energetycznej nie musi
byç postrzegane jako zamówienie udzielane w celu wykonywania dzia∏alnoÊci
sektorowej gdy inwestycja jest tzw. inwestycjà portfelowà. Nie b´dzie jednak
wàtpliwoÊci co do sektorowego typu zamówienia, gdy zamawiajàcy (np. wy-
twórca ciep∏a) kupuje akcje innego wytwórcy ciep∏a po to, aby docelowo po∏à-
czyç te dwie firmy i wykorzystaç efekt synergii.

6. Powstaje pytanie, czy mo˝na mówiç o zamówieniu sektorowym wtedy, gdy 
dany podmiot nie rozpoczà∏ jeszcze dzia∏alnoÊci sektorowej, ale zamówienie jest
bezpoÊrednio zwiàzane z tà dzia∏alnoÊcià, np. zamówienie na budow´ du˝ej
kot∏owni dokonywane przez podmiot, który zamierza prowadziç dzia∏alnoÊç
polegajàcà na wytwarzaniu ciep∏a. Nale˝y przyjàç, ˝e ocena co do tego, czy
zamówienie jest udzielane w celu wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci sekto-
rowej powinna byç oderwana od tego, czy dany podmiot ju˝ takà dzia∏alnoÊç
prowadzi.

7. Dzia∏alnoÊç o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 reguluje bli˝ej ustawa Prawo
geologiczne i górnicze1. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 tej ustawy „poszukiwaniem
jest wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wst´pnego udokumen-
towania zasobów z∏ó˝ kopalin lub wód podziemnych”, a „rozpoznawaniem jest
wykonywanie prac geologicznych na obszarze wst´pnie udokumentowanego
z∏o˝a kopaliny lub wód podziemnych”. Z kolei art. 15 ust. 1 tej ustawy przewi-
duje, ˝e dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania
z∏ó˝ kopalin przez wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, wymaga koncesji.

8. Zgodnie z ustawà Prawo lotnicze2 zarzàdzajàcym lotniskiem jest podmiot, który
zosta∏ wpisany jako zarzàdzajàcy do rejestru lotnisk cywilnych (art. 2 ust. 7). Za-
rzàdzanie lotniskiem wymaga uzyskania certyfikatu (art. 160) oraz zezwolenia
(art. 173 ust. 1 pkt 1). Zagadnienia zarzàdzania portami morskimi reguluje usta-
wa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich3. W odniesieniu
do zarzàdzania portami Êródlàdowymi znajduje zastosowanie ustawa o ˝egludze
Êródlàdowej4.
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9. Przez sieç, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne1, nale˝y rozumieç insta-
lacje po∏àczone i wspó∏pracujàce ze sobà, s∏u˝àce do przesy∏ania i dystrybucji
paliw lub energii, nale˝àce do przedsi´biorstw energetycznych (art. 3 pkt 11).
Z kolei przedsi´biorstwem energetycznym jest podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy-
∏ania i dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi (art. 3 pkt 12).

10. Tworzenie sta∏ych sieci, o których mowa w art. 122 ust. 3 i 4 nie mo˝e byç uto˝-
samiane z wykonywaniem jakichkolwiek us∏ug, dostaw czy robót budowlanych
niezb´dnych dla powstania wspomnianych sta∏ych sieci. Przez tworzenie sta-
∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych
z produkcjà, transportem lub dystrybucjà energii elektrycznej, gazu lub energii
cieplnej nale˝y rozumieç d∏ugi proces okreÊlony przepisami ustawy Prawo ener-
getyczne. Proces ten wià˝e si´ mi´dzy innymi z tworzeniem planów rozwoju
przedsi´biorstw energetycznych oraz opracowywaniem za∏o˝eƒ do planu zaopa-
trzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazowe, przygotowywanym dla
obszaru gminy lub jej cz´Êci. 

11. Dzia∏alnoÊcià o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 4 b´dà zajmowa∏y si´ z regu-
∏y przedsi´biorstwa wodno-kanalizacyjne, czyli, zgodnie z ustawà o zbiorowym
zaopatrywaniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków2 przedsi´biorcy
w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej, którzy prowadzà dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego
odprowadzania Êcieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadajàce
osobowoÊci prawnej, prowadzàce tego rodzaju dzia∏alnoÊç (art. 2 ust. 4). Na
prowadzenie zbiorowego zaopatrywania w wod´ lub zbiorowego odprowadza-
nia Êcieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji (art. 16 ust. 1). 

12. W odniesieniu do rodzajów dzia∏alnoÊci, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 5
i 6, istotne znaczenie majà ustawa o transporcie kolejowym3 oraz ustawa o trans-
porcie drogowym4. Przepisy te mi´dzy innymi szczegó∏owo regulujà zagadnie-
nia licencji i zezwoleƒ na wykonywanie okreÊlonych rodzajów dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

13. Zasady wykonywania i kontroli dzia∏alnoÊci polegajàcej na Êwiadczeniu lub
udost´pnianiu us∏ug telekomunikacyjnych oraz eksploatacji sieci telekomunika-
cyjnych reguluje ustawa Prawo telekomunikacyjne5. W Êwietle art. 10 tej usta-
wy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna jest dzia∏alnoÊcià regulowanà i podlega wpi-
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sowi do rejestru przedsi´biorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez
Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Art. 123 [Zakres stosowania ustawy]

1. Do udzielania zamówieƒ sektorowych ustaw´ stosuje si´, je˝eli wartoÊç
zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 400 000
euro dla dostaw lub us∏ug oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowla-
nych, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Do udzielania zamówieƒ sektorowych, o których mowa w art. 122 ust. 1 
pkt 7, ustaw´ stosuje si´, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 600 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz kwo-
ty 5 000 000 euro dla robót budowlanych.

1. Co do zasady Pzp stosuje si´ do zamówieƒ, których wartoÊç przekracza wyra˝o-
nà w z∏otych równowartoÊç kwoty 6000 euro. W odniesieniu do zamówieƒ sek-
torowych próg ten jest o wiele wy˝szy, choç ró˝ny w zale˝noÊci od tego, czy
zamówienie dotyczy us∏ug, dostaw, czy robót budowlanych. Wià˝e si´ to z ratio
legis regulacji zamówieƒ sektorowych, przy których z za∏o˝enia nie dochodzi do
wydatkowania Êrodków publicznych. Przy udzielaniu zamówieƒ sektorowych
bierze si´ pod uwag´ odr´bne progi, powy˝ej których znajduje zastosowanie
Pzp. Przy udzielaniu zamówieƒ sektorowych w celu wykonywania dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 123 ust. 1 pkt 1–6 stosuje si´ je, je˝eli wartoÊç zamówienia
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 400 000 euro dla dostaw
i us∏ug oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych. W odniesieniu do
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 7 progi te wynoszà odpowied-
nio 600 000 euro i 5 000 000 euro. Regulacja dotyczàca zamówieƒ sektorowych
nie wyró˝nia odr´bnych definicji us∏ug, dostaw czy robót budowlanych, tak˝e
wartoÊç zamówieƒ ustala si´ na zasadach ogólnych.

2. Powstaje pytanie, na jakich zasadach udzielane sà zamówienia które majà cha-
rakter zamówieƒ sektorowych, jednak ich wartoÊç jest ni˝sza od progów okreÊlo-
nych w art. 123. Nale˝y przyjàç, ˝e bez wzgl´du na to, czy okreÊlony zamawia-
jàcy stosuje Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3, czy na podstawie art. 3 ust. 1 
pkt 4, w ka˝dym przypadku nie ma obowiàzku stosowania jego przepisów. Za-
mówienie takie b´dzie udzielone na podstawie odr´bnych procedur okreÊlonych
przez zamawiajàcych, których podstawà b´dzie nie prawo zamówieƒ publicz-
nych, ale Kodeks cywilny. W niektórych tego typu wewn´trznych regulacjach
(np. regulaminach) zawarte sà postanowienia o „odpowiednim stosowaniu Pra-
wa zamówieƒ publicznych”. Jakkolwiek wiele zawartych tam instytucji i regula-
cji mo˝e znaleêç odpowiednie stosowanie, to jednak nie wszystkie. W szczegól-
noÊci w odniesieniu do zamówieƒ, które nie sà zamówieniami publicznymi nie
b´dzie mo˝liwe zastosowanie przepisów przewidujàcych wydanie decyzji admi-
nistracyjnych przez Prezesa UZP ani odwo∏aƒ wnoszonych do Prezesa Urz´du.
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3. Niekiedy dane zamówienie w cz´Êci mo˝e byç zamówieniem sektorowym,
w cz´Êci zaÊ nie. W takiej sytuacji powstanie pytanie, na jakiej podstawie i na
jakich zasadach ma byç ono udzielone. Np. firma energetyczna zleca prace do-
radcze o wartoÊci 500 000 euro, z których cz´Êç ma dotyczyç dywersyfikacji
dzia∏alnoÊci firmy i inwestycji w dzia∏alnoÊç hotelarskà (ta cz´Êç wyceniana jest
na 150 000 euro). Ze wzgl´du na to, ˝e wartoÊç zamówienia sektorowego jest
poni˝ej 400 000 euro nie znajdujà zastosowania przepisy o zamówieniach sekto-
rowych. Zamawiajàcy, który stosuje Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3, b´dzie
zobowiàzany do zastosowania jego przepisów na zasadach ogólnych (zamó-
wienie nie b´dzie mia∏o charakteru sektorowego). Gdyby z kolei zamówienie
zawiera∏o zarówno elementy zamówienia sektorowego (przekroczone progi dla
zamówieƒ sektorowych) jak i zamówienia nie majàcego charakteru sektorowego
wtedy podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 b´dà zobowiàzane prowa-
dziç post´powanie na zasadach ogólnych. Bioràc pod uwag´ powy˝szà konklu-
zj´ warto w takim przypadku zastanowiç si´, czy nie b´dzie w∏aÊciwy, a jedno-
czeÊnie dopuszczalny, podzia∏ zamówienia.

Art. 124 [Umowa ramowa]

1. Zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà po przeprowadzeniu post´po-
wania, stosujàc odpowiednio przepisy o przetargu ograniczonym lub nego-
cjacjach z og∏oszeniem.

2. Umowà ramowà jest umowa zawarta mi´dzy zamawiajàcym a jednym lub
wi´kszà liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczà-
cych zamówieƒ, jakie mogà zostaç udzielone w danym okresie, w szczegól-
noÊci cen oraz przewidywanych iloÊci.

3. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza zawarcie umowy ramowej z wi´cej ni˝ jed-
nym wykonawcà, okreÊla w og∏oszeniu maksymalnà liczb´ wykonawców,
z którymi zawrze umow´ ramowà. 

1. Instytucja umów ramowych jest dobrym rozwiàzaniem dla tych wszystkich zama-
wiajàcych którzy udzielajàc zamówieƒ, ze wzgl´du na ich charakter lub inne oko-
licznoÊci, nie sà w stanie z góry okreÊliç precyzyjnie przedmiotu zamówienia. Jed-
noczeÊnie, gdy powstanie potrzeba udzielenia zamówienia, terminy ustawowe do-
tyczàce procedur konkurencyjnych sà zbyt d∏ugie dla zrealizowania danego zamó-
wienia w po˝àdanym terminie. Trudno np. w skali roku okreÊliç, ile razy i w jakim
zakresie niezb´dne b´dà us∏ugi naprawy systemu komputerowego w du˝ej firmie,
podobnie trudno okreÊliç z góry zakres prac przy likwidacji awarii w sieci wodno-
kanalizacyjnej. Zgodnie z ustawà instytucja umów ramowych mo˝e byç stosowana
tylko w odniesieniu do zamówieƒ sektorowych, choç w praktyce niejednokrotnie te
same wzgl´dy uzasadnia∏yby zastosowanie jej w sektorze finansów publicznych.

2. Zawarcie umowy ramowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia
publicznego. Samo zawarcie umowy ramowej nale˝y traktowaç jako jeden
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z etapów post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku za-
warcia umowy ramowej zamówienia publiczne sà udzielane dopiero na podsta-
wie odr´bnych umów. Sam fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi ani po stro-
nie zamawiajàcego, ani wykonawców którzy jà zawarli, ˝adnego obowiàzku
kontraktowania. Mo˝e zdarzyç si´ i tak, ˝e pomimo zawarcia umowy ramowej
nigdy nie dojdzie do udzielenia na jej podstawie ˝adnego zamówienia, który to
fakt nie b´dzie te˝ dla kogokolwiek podstawà jakichkolwiek roszczeƒ.

3. Przed zawarciem umowy ramowej zamawiajàcy powinien przeprowadziç albo
procedur´ przetargu ograniczonego, albo negocjacji z og∏oszeniem. Bioràc pod
uwag´ fakt, ˝e do udzielenia zamówienia opartego o umow´ ramowà dochodzi
w procedurze bez og∏oszenia (zamówienie z wolnej r´ki lub negocjacje bez og∏o-
szenia), tryb post´powania prowadzàcego do zawarcia umowy ramowej jest try-
bem publicznym (po og∏oszeniu). Z trzech trybów, których wszcz´cie polega na
obowiàzkowym dokonaniu og∏oszenia tylko tryb przetargu nieograniczonego
nie mo˝e byç zastosowany w celu wy∏onienia wykonawców, z którymi zostanie
zawarta umowa ramowa. Takie rozwiàzanie jest uzasadnione tym, ̋ e tryb ten nie
przewiduje podawania znaczenia warunków udzia∏u w post´powaniu, co jest
niezb´dne dla stworzenia listy rankingowej wykonawców, a to z kolei jest ko-
nieczne przy wyborze tych spoÊród wielu wykonawców, którzy warunki udzia∏u
w post´powaniu spe∏nili w sposób najdalej idàcy.

4. Zamawiajàcy decyduje o tym, czy zawrze umow´ ramowà z jednym, czy z kil-
koma wykonawcami. Decyzja ta ma istotne znaczenie bowiem przesàdza,
w jakim trybie b´dzie udzielone konkretne zamówienie wykonawcy, z którym
zosta∏a zawarta umowa ramowa. Zawarcie umowy ramowej z jednym tylko wy-
konawcà jest ryzykowne o tyle, ˝e wykonawca taki nie ma obowiàzku przy-
stàpienia do jakichkolwiek rozmów z zamawiajàcym w sprawie zamówienia sek-
torowego. Je˝eli wykonawca nie majàc gwarancji, ˝e zamawiajàcy udzieli mu
jakiegokolwiek zamówienia, podejmuje zobowiàzania wobec innych podmio-
tów, mo˝e nie móc zrealizowaç dla zamawiajàcego z którym podpisa∏ umow´
ramowà, oczekiwanego zamówienia.

5. Ustawa nie przewiduje ˝adnych ograniczeƒ co do liczby wykonawców, z którymi
zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà. W ka˝dym jednak przypadku zama-
wiajàcy powinien okreÊliç w og∏oszeniu maksymalnà liczb´ wykonawców, z któ-
rymi zawrze takà umow´. Bioràc pod uwag´ znaczenie terminu „maksymalna licz-
ba” nale˝y uznaç, ˝e zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà z mniejszà licz-
bà wykonawców, ni˝ podana w og∏oszeniu. Zawsze jednak powinien dokonywaç
wyboru zgodnie z listà rankingowà, wybierajàc kolejno najkorzystniejsze oferty.
Umowy podpisane z wi´kszà liczbà wykonawców ni˝ ta, która by∏a wskazana
w og∏oszeniu jako maksymalna, b´dà niewa˝ne. Gdyby z kolei zamawiajàcy za-
mierza∏ zawrzeç umow´ ramowà z czterema wykonawcami, a wykonawca drugi na
liÊcie rankingowej odmówi∏ zawarcia umowy, wtedy mo˝e zawrzeç umow´ ramo-
wà tak˝e z wykonawcà, który znalaz∏ si´ na liÊcie rankingowej na piàtym miejscu. 
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6. Umowa ramowa posiada swà w∏asnà definicj´ legalnà w art. 124 ust. 2. Zgodnie
z tym przepisem jej podstawowym celem jest ustalenie warunków dotyczàcych
zamówieƒ, jakie mogà byç udzielone w przysz∏oÊci. W praktyce warunki te pro-
ponuje sam zamawiajàcy, a wykonawcom przypada tylko rola akceptujàcych
proponowane warunki. Koniecznym elementem umowy ramowej powinna byç
cena. Umowa, w której nie okreÊlono ceny, nie by∏aby umowà ramowà w rozu-
mieniu Pzp. Cena ta w okresie wa˝noÊci umowy nie mo˝e si´ zmieniaç na nie-
korzyÊç zamawiajàcego, chyba, ̋ e b´dzie to wynika∏o np. z klauzul waloryzacyj-
nych zawartych we wzorze umowy, b´dàcym za∏àcznikiem do specyfikacji. Za
rozwiàzanie dopuszczalne nale˝y uznaç precyzyjne okreÊlenie mechanizmu
ukszta∏towania ceny zamiast okreÊlenia jej kwotowo. Zgodnie z art. 124 ust. 2
obok ceny nale˝y wskazaç przewidywane iloÊci. Faktycznie udzielone zamówie-
nia mogà w odniesieniu do iloÊci ró˝niç si´ od tej, którà wskazano jako przewi-
dywanà. JednoczeÊnie nale˝y pami´taç o tym, ˝e zamawiajàcy nie mo˝e wyko-
rzystywaç umowy ramowej do ograniczenia konkurencji.

7. W praktyce du˝o wi´cej warunków ni˝ cena oraz przewidywana iloÊç powinno
byç okreÊlonych w umowie ramowej. Ju˝ na etapie post´powania poprzedzajàce-
go podpisanie umowy ramowej nale˝y przesàdziç szereg „wra˝liwych” klauzul,
jak np. dotyczàcych ewentualnych ograniczeƒ odpowiedzialnoÊci. Nie ma prze-
szkód, aby umowa ramowa regulowa∏a zagadnienia gwarancji, rozwiàzywania
ewentualnych konfliktów, relacji z podwykonawcami, poufnoÊci, wspó∏dzia∏ania
stron przy wykonywaniu zamówieƒ, itp. Precyzyjna i kompleksowa regulacja
umowy ramowej pozwoli na to, aby prowadzone po jej zawarciu negocjacje bez
og∏oszenia lub negocjacje poprzedzajàce udzielenie zamówienia z wolnej r´ki
by∏y mo˝liwie krótkie, dzi´ki wàskiemu zakresowi przedmiotu negocjacji.

8. Umowa ramowa powinna byç tak skonstruowana, aby w przypadku potrzeby udzie-
lenia na jej podstawie konkretnego zamówienia, po doprecyzowaniu jego przed-
miotowego zakresu by∏o z góry przesàdzone (na podstawie umowy ramowej), jakie
maksymalne koszty poniesie zamawiajàcy. Doprecyzowanie np. liczby dostarczo-
nych komputerów czy d∏ugoÊci trasy w kontekÊcie us∏ugi transportowej powinno
z góry przesàdzaç, jakie b´dzie wynagrodzenie za zrealizowanie danego zamówie-
nia. Negocjacje mogà dotyczyç np. terminów wykonania danego zamówienia.

Art. 125 [Tryby udzielania zamówieƒ na podstawie umowy ramowej]

1. Je˝eli zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà tylko z jednym wykonawcà, mo-
˝e udzieliç zamówienia, którego przedmiot jest obj´ty umowà ramowà,
w trybie zamówienia z wolnej r´ki. Przepisu art. 67 ust. 2 nie stosuje si´.

2. Je˝eli zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà z wi´cej ni˝ jednym wykonaw-
cà, zamówienia udziela si´ w trybie negocjacji bez og∏oszenia. Zamawiajàcy
zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, z którymi zawar∏ umow´
ramowà. Przepisu art. 62 ust. 2 nie stosuje si´.
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1. Zgodnie z art. 66 zamawiajàcy udziela zamówienia z wolnej r´ki po przeprowa-
dzeniu negocjacji. Z natury rzeczy kiedy do negocjacji dochodzi mi´dzy strona-
mi umowy ramowej, która powinna precyzyjnie regulowaç relacje mi´dzy stro-
nami, przedmiot negocjacji b´dzie stosunkowo wàski. TreÊç umowy ramowej
nie powinna pozwalaç na zbyt szeroki przedmiot negocjacji. Negocjacje mogà
dotyczyç przedmiotu zamówienia, przy czym istotnym problemem b´dzie okre-
Êlenie terminu wykonania zamówienia.

2. Je˝eli zamawiajàcy zamierza udzieliç zamówienia wykonawcy z którym jako
jedynym zawar∏ umow´ ramowà, mo˝e on zastosowaç tryb zamówienia z wol-
nej r´ki bez koniecznoÊci uzyskania wczeÊniejszej zgody Prezesa Urz´du. Kiedy
mowa o tym, ̋ e „zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà tylko z jednym wykonaw-
cà” chodzi o takà sytuacj´, gdy zawar∏ on umow´ ramowà z jednym wykonaw-
cà o okreÊlonym zakresie (w odniesieniu do pewnej kategorii us∏ug, dostaw czy
te˝ robót budowlanych). Mo˝e byç tak, ˝e zamawiajàcy zawrze umow´ ramowà
z jednym wykonawcà w zakresie us∏ug serwisu systemu komputerowego, a z in-
nym w zakresie robót remontowych. W ka˝dym przypadku (w zakresie obj´tym
umowà ramowà) b´dzie móg∏ udzieliç zamówienia z wolnej r´ki ka˝demu
z nich, bez obowiàzku uzyskania wczeÊniejszej zgody Prezesa UZP.

3. Je˝eli zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà z wi´cej ni˝ jednym wykonawcà
i zaprosi∏ wszystkich wykonawców, z którymi zawar∏ umow´ ramowà do ne-
gocjacji, mo˝e udzieliç zamówienia tak˝e i wtedy, gdy zaproszenie do nego-
cjacji przyjà∏ tylko jeden wykonawca i tylko on z∏o˝y∏ ofert´. Po zawarciu
umowy ramowej zarówno przy zamówieniu udzielonym w trybie z wolnej r´ki,
jak i w trybie negocjacji z og∏oszeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa
Urz´du.

4. Tak, jak zgodnie z art. 124 ust. 1 zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà po
przeprowadzeniu post´powania, stosujàc odpowiednio przepisy o przetargu
ograniczonym lub negocjacjach z og∏oszeniem, tak przy udzielaniu konkretnych
zamówieƒ na podstawie art. 125 ust. 1 lub 2 zamawiajàcy powinien w pe∏nym
zakresie stosowaç przepisy dotyczàce trybu zamówienia z wolnej r´ki lub trybu
negocjacji bez og∏oszenia (patrz komentarz do tych przepisów). Wyra˝one
expresis verbis wyjàtki od tej zasady dotyczà tylko braku wymaganej zgody Pre-
zesa Urz´du.

Art. 126 [Okres obowiàzywania umowy ramowej]

1. Umow´ ramowà zawiera si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, z tym ˝e ze
wzgl´du na przedmiot zamówienia lub szczególny interes zamawiajàcego
umowa taka mo˝e byç zawarta na okres do 5 lat.

2. Zamawiajàcy nie mo˝e wykorzystywaç umowy ramowej do ograniczania
konkurencji.
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1. Umowy ramowe powinny byç zawierane jedynie na czas oznaczony. W ka˝dym
przypadku zamawiajàcy mo˝e je zawieraç na okres do 3 lat, natomiast tylko ze
wzgl´du na przedmiot zamówienia lub szczególny interes zamawiajàcego umo-
wa taka mo˝e byç zawarta na okres do 5 lat. To, na jak d∏ugi okres umowa ramo-
wa ma byç zawarta powinno wynikaç zarówno z treÊci og∏oszenia o post´powa-
niu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, jak i specyfikacji (od-
powiednio art. 36 ust. 1 pkt 7, art. 48 ust. 2 pkt 5 i art. 56 ust. 2 pkt 5). Nie jest
natomiast konieczne, aby w og∏oszeniach lub specyfikacji wskazywaç, na jakiej
konkretnej podstawie uznano, ˝e umowa ramowa mo˝e byç zawarta na okres 
5 lat. Z uwagi na kontrol´ udzielania zamówieƒ w dokumentacji przetargowej
zamawiajàcego powinno jednak znaleêç si´ uzasadnienie zawarcia umowy na
okres 5 lat.

2. Mo˝na mieç wàtpliwoÊci co do tego, na jakiej p∏aszczyênie zamawiajàcy móg∏-
by wykorzystywaç umow´ ramowà do ograniczenia konkurencji i co w zwiàzku
z tym jest zakazane. Bez wàtpienia sam fakt zawarcia umowy ramowej, do cze-
go dochodzi przecie˝ po przeprowadzeniu konkurencyjnych procedur po og∏o-
szeniu, nie mo˝e byç postrzegany jako ograniczenie konkurencji. Ograniczeniem
konkurencji by∏oby natomiast zawarcie umowy ramowej na okres 5 lat, przy bra-
ku lub pozornoÊci istnienia przes∏anek, o których mowa w art. 126 ust. 1. 

Art. 127 [Tryby udzielania zamówieƒ sektorowych]

1. Zamówienia sektorowe mogà byç udzielane w trybie przetargu nieograni-
czonego, przetargu ograniczonego oraz w trybie negocjacji z og∏oszeniem.
Przepisu art. 55 nie stosuje si´.

2. Zamówienia sektorowego mo˝na udzieliç w trybie negocjacji bez og∏oszenia,
je˝eli:
1) zachodzi jedna z okolicznoÊci, o których mowa w art. 62 ust. 1;
2) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z og∏osze-

niem nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzu-
cone, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób zmie-
nione.

3. Zamówienia sektorowego mo˝na udzieliç w trybie zamówienia z wolnej
r´ki, je˝eli:
1) zachodzi jedna z okolicznoÊci, o których mowa w art. 67 ust. 1;
2) w zwiàzku z likwidacjà dzia∏alnoÊci innego podmiotu, post´powaniem

egzekucyjnym albo upad∏oÊciowym mo˝liwe jest udzielenie zamówienia
na szczególnie korzystnych warunkach;

3) w zwiàzku z trwajàcymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzyst-
nymi okolicznoÊciami mo˝liwe jest udzielenie zamówienia po cenie zna-
czàco ni˝szej od zwyk∏ych cen rynkowych;

4) zamówienie jest dokonywane na gie∏dzie towarowej, w rozumieniu prze-
pisów o gie∏dach towarowych.
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4. Do zamówieƒ sektorowych udzielanych na podstawie ust. 3 pkt 2–4 oraz 
art. 67 ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ przepisu art. 67 ust. 2.

1. Regulacja zawarta w komentowanym artykule jest wyrazem opartego na dyrek-
tywie sektorowej liberalnego podejÊcia do zamówieƒ sektorowych. W przypad-
ku tych zamówieƒ w ka˝dym przypadku zamawiajàcy ma swobod´ wyboru
udzielenia zamówienia w jednym z trzech trybów: przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego i negocjacji z og∏oszeniem. Ka˝dy z tych trybów cha-
rakteryzuje to, ˝e ma on charakter publiczny, a wszcz´cie post´powania wià˝e
si´ z og∏oszeniem. Swoboda wyboru polega na tym, ˝e w ka˝dym przypadku
ka˝dy z tych trybów mo˝e byç zastosowany (przy braku istnienia jakichkolwiek
przes∏anek jego zastosowania). Ma to istotne znaczenie przy udzieleniu zamó-
wienia w trybie negocjacji z og∏oszeniem, bowiem zastosowanie tego trybu
w odniesieniu do innych zamówieƒ ni˝ sektorowe, wymaga zaistnienia przes∏a-
nek, o których mowa w art. 55 ust. 1.

2. Udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji bez og∏oszenia wyma-
ga spe∏nienia ustawowych przes∏anek, z tym, ˝e ich katalog jest szerszy ni˝ przy
udzielaniu zamówieƒ innych ni˝ sektorowe. Przy zamówieniach sektorowych
mo˝na zastosowaç ten tryb tak˝e wtedy, gdy nie tylko w post´powaniu pro-
wadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ogra-
niczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzu-
cone a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób zmienione
(art. 62 ust. 1 pkt 1), ale tak˝e wtedy, gdy sta∏o si´ tak po przeprowadzeniu po-
st´powania w trybie negocjacji z og∏oszeniem.

3. Niezale˝nie od przes∏anek okreÊlonych w art. 67 ust. 1 zamówienia sektorowego
mo˝na udzieliç w trybie z wolnej r´ki w przypadku wystàpienia przynajmniej
jednej z trzech dodatkowych przes∏anek. Pierwsza z nich wymaga zarówno okre-
Êlonej sytuacji po stronie wykonawcy (likwidacja dzia∏alnoÊci, post´powanie
egzekucyjne albo upad∏oÊciowe), jak i mo˝liwoÊci udzielenia zamówienia na
szczególnie korzystnych warunkach. Przez warunki szczególnie korzystne nale-
˝y uznaç takie, które odbiegajà od rynkowych na korzyÊç zamawiajàcego. To
w∏aÊnie szczególna sytuacja wykonawcy (np. dokonuje wyprzeda˝y z du˝ymi
upustami aby zamknàç hurtowni´) powoduje propozycj´ cen ró˝niàcych si´ od
rynkowych. Ani sytuacja, w której wykonawca proponuje bardzo korzystnà ce-
n´ ale nie posiada wspomnianego statusu, ani sytuacja, w której okreÊlony pod-
miot, mimo likwidacji dzia∏alnoÊci, post´powania egzekucyjnego albo upad-
∏oÊciowego nie oferuje warunków odbiegajàcych od rynkowych, nie uzasadnia
udzielenia zamówienia sektorowego w trybie z wolnej r´ki. Kiedy mowa o likwi-
dacji dzia∏alnoÊci danego podmiotu nale˝y rozumieç przez to likwidacj´ jakiej-
kolwiek wyodr´bnionej dzia∏alnoÊci przy mo˝liwym zachowaniu bytu prawnego
danego podmiotu. Np. spó∏ka, która prowadzi dzia∏alnoÊç polegajàcà na handlu
i przetwórstwie mo˝e zlikwidowaç dzia∏alnoÊç polegajàcà na przetwórstwie,
a nadal prowadziç z powodzeniem dzia∏alnoÊç handlowà.
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4. „Szczególnie korzystne okolicznoÊci”, o których mowa w ust. 3 pkt 3 nie muszà
dotyczyç bezpoÊrednio szczególnej sytuacji w jakiej znalaz∏ si´ dany wykonaw-
ca. Jakiekolwiek szczególnie korzystne okolicznoÊci, jeÊli trwajà przez bardzo
krótki okres, a jednoczeÊnie pozwalajà na udzielenie zamówienia po cenie zna-
czàco ni˝szej od zwyk∏ych cen rynkowych, uzasadniajà udzielenie zamówienia
sektorowego z wolnej r´ki. Przyk∏adem mo˝e byç kupno starych komputerów
z kilkudziesi´cioprocentowym rabatem w zwiàzku z wejÊciem na rynek kompu-
terów nowej generacji.

5. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o gie∏dach towarowych1 przez gie∏d´ towarowà
rozumie si´ „zespó∏ osób, urzàdzeƒ i Êrodków technicznych zapewniajàcy
wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji gie∏-
dowych oraz jednakowy dost´p w tym samym czasie do informacji rynkowych,
a w szczególnoÊci do informacji o kursach i cenach towarów gie∏dowych oraz
o obrotach towarami gie∏dowymi”.

6. Zamawiajàcy udzielajàcy zamówienia sektorowego z wolnej r´ki na podstawie
szczególnych przes∏anek okreÊlonych w rozdziale dotyczàcym zamówieƒ sekto-
rowych nie jest zobowiàzany do uzyskania wczeÊniejszej zgody Prezesa UZP.
Wià˝e si´ to z tym, ˝e nie tylko w odniesieniu do przes∏anki okreÊlonej w pkt 3,
ale tak˝e w odniesieniu do przes∏anki okreÊlonej w pkt 2 czasokres skorzystania
z danej oferty b´dzie bardzo ograniczony. Z kolei mechanizm gie∏dowy gwaran-
tuje uzyskanie najkorzystniejszej oferty. Mimo braku obowiàzku uzyskania zgo-
dy Prezesa UZP jest celowe, aby zamawiajàcy w dokumentacji post´powania
okreÊlili fakty na podstawie których uznali, ˝e spe∏nione zosta∏y ustawowe prze-
s∏anki udzielenia zamówienia sektorowego z wolnej r´ki. Dotyczy to w szczegól-
noÊci porównania proponowanej ceny z innymi cenami rynkowymi, obowiàzu-
jàcymi w czasie podejmowania decyzji o zastosowaniu trybu z wolnej r´ki.

7. W odniesieniu do zamówieƒ sektorowych mo˝liwe jest udzielenie zamówienia
z wolnej r´ki bez zgody Prezesa Urz´du wtedy, gdy „ze wzgl´du na wyjàtkowà
sytuacj´ niewynikajàcà z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, której
nie móg∏ on przewidzieç, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówie-
nia, a nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla innych trybów udzielenia
zamówienia” (patrz komentarz do art. 67 ust. 1 pkt 3).

Art. 128 [Okresowe og∏oszenie informacyjne]

1. Zamawiajàcy, przynajmniej raz w roku, przekazuje Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich okresowe og∏oszenie informacyjne o pla-
nowanych w terminie najbli˝szych 12 miesi´cy zamówieniach sektorowych,
których wartoÊç:
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1) dla robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro; 

2) dla dostaw – zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego S∏ownika
Zamówieƒ, z uwzgl´dnieniem art. 123, przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 750 000 euro; 

3) dla us∏ug – zsumowana w ramach danej kategorii CPC okreÊlonej w za-
∏àczniku nr 3 do Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, z uwzgl´dnieniem 
art. 123, przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000
euro.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´do-
wi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje si´ Prezesowi
Urz´du.

3. Do og∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 3 i art. 43 ust. 4
stosuje si´ odpowiednio.

4. Okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektoro-
wych mo˝e zawieraç zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie sektorowe.
W takim przypadku zamawiajàcy, udzielajàc zamówienia w trybie przetar-
gu ograniczonego oraz negocjacji z og∏oszeniem, mo˝e:
1) odstàpiç od publikacji og∏oszenia o zamówieniu;
2) skróciç termin sk∏adania ofert do 37 dni. 

5. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub nego-
cjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin sk∏adania ofert
nie krótszy ni˝ 10 dni, z uwzgl´dnieniem czasu potrzebnego na przygotowa-
nie i z∏o˝enie oferty.

6. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub nego-
cjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy, za zgodà wszystkich wykonawców, któ-
rzy z∏o˝yli wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, mo˝e ustaliç
dowolny termin sk∏adania ofert.

1. Komentowany artyku∏ stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 13. Zamawia-
jàcy, który udziela zamówieƒ sektorowych i wype∏nia w odniesieniu do nich wy-
mogi okreÊlone w tym artykule, nie jest zobowiàzany do wype∏nienia wymogów
art. 13. Dzia∏ajàc na podstawie art. 128 sam decyduje, kiedy przeka˝e do publi-
kacji okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych w terminie najbli˝szych
12 miesi´cy zamówieniach sektorowych. Jest jednak jednoczeÊnie zobowiàzany
cyklicznie, przynajmniej raz na 12 miesi´cy, przekazywaç do publikacji takie
og∏oszenie. OczywiÊcie mo˝e je przekazywaç cz´Êciej, modyfikujàc zarówno
treÊç wczeÊniejszego og∏oszenia jak i uzupe∏niaç je o zamówienia planowane na
dalsze miesiàce.

2. Regulacja dotyczàca okresowych og∏oszeƒ informacyjnych o planowanych za-
mówieniach sektorowych jest podobna do regulacji dotyczàcej wst´pnego og∏o-
szenia informacyjnego, zawartej w art. 13, w tym sensie, ˝e: a) jedna i druga
dotyczy okresu 12-miesi´cznego, b) identyczne sà progi dla zamówieƒ, które
powinny byç obj´te tymi og∏oszeniami, c) og∏oszenie, niezw∏ocznie po przeka-
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zaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje si´
Prezesowi Urz´du, d) zamawiajàcy jest obowiàzany udokumentowaç dzieƒ prze-
kazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, w szczególnoÊci przechowywaç dowód jego nadania
(art. 12 ust. 3), e) na podstawie art. 43 ust. 4 mo˝e byç skrócony termin sk∏ada-
nia ofert w post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Istotna ró˝nica mi´dzy okresowym og∏oszeniem informacyjnym a wst´pnym
og∏oszeniem informacyjnym polega na tym, ˝e tylko to pierwsze mo˝e zawieraç
zaproszenie do ubiegania si´ o konkretne zamówienie sektorowe. Og∏oszenie
takie stanowi substytut og∏oszenia o konkretnym zamówieniu publicznym,
a jednoczeÊnie, udzielajàc zamówienia w trybie przetargu ograniczonego oraz
negocjacji z og∏oszeniem, zamawiajàcy mo˝e skróciç termin sk∏adania ofert do
37 dni. KorzyÊç ta nie ma istotnego znaczenia bowiem zawsze, jakkolwiek
z uwzgl´dnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty zama-
wiajàcy, udzielajàc zamówienia w dwóch wskazanych wy˝ej trybach mo˝e okre-
Êliç termin sk∏adania ofert nawet jako dziesi´ciodniowy (ust. 5). Znaczenie prak-
tyczne ma natomiast mo˝liwoÊç skrócenia terminu sk∏adania ofert w przetargu
nieograniczonym. 

4. Ust. 6 znaczàco ró˝ni si´ od wszelkich innych przepisów okreÊlajàcych terminy
sk∏adania ofert tym, ̋ e dopuszcza ustalenie przez zamawiajàcego dowolnego ter-
minu ich sk∏adania, jednak˝e za zgodà wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli
wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Brak zgody któregokolwiek
z tych wykonawców na proponowany termin powoduje, ̋ e nie mo˝e on byç trak-
towany jako wià˝àcy warunek okreÊlony przez zamawiajàcego. Wykonawca nie
jest zobowiàzany uzasadniaç braku zgody. Nie jest wymagana zgoda wykonaw-
ców, którzy, jakkolwiek z∏o˝yli wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu, przestali byç jego uczestnikami, np. wskutek definitywnego wykluczenia
ich z post´powania.

Art. 129 [Podmioty powiàzane]

1. Ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ sektorowych na us∏ugi udzielanych pod-
miotom: 
1) z którymi zamawiajàcy sporzàdzajà roczne skonsolidowane sprawozda-

nia finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci;
2) w których zamawiajàcy posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji,

sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo mia-
nowania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego;

3) które posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji zamawiajàcego, spra-
wujà nadzór nad jego organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo
mianowania ponad po∏owy sk∏adu jego organu nadzorczego lub zarzà-
dzajàcego;
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4) które wspólnie z zamawiajàcym podlegajà okreÊlonemu w pkt 3 wp∏ywo-
wi innego podmiotu

5) je˝eli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeci´tnych przy-
chodów tych podmiotów osiàganych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒstwach
Unii Europejskiej pochodzi∏o ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz zamawiajà-
cego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1–4.

2. Ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ sektorowych na us∏ugi udzielanych
przez podmiot utworzony przez zamawiajàcych w celu wspólnego wykony-
wania dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 122 ust. 1, jednemu z tych zama-
wiajàcych lub podmiotom, o których mowa w ust. 1, je˝eli w okresie po-
przednich 3 lat co najmniej 80% przeci´tnych przychodów tego podmiotu
osiàganych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒstwach Unii Europejskiej pochodzi-
∏o ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz zamawiajàcego lub podmiotów, o których
mowa w ust. 1.

3. Je˝eli spoÊród podmiotów, o których mowa w ust. 1, wi´cej ni˝ jeden pod-
miot Êwiadczy takie same lub podobne us∏ugi na rzecz zamawiajàcego,
uwzgl´dnia si´ ca∏kowity przychód wszystkich tych podmiotów. 

1. Wy∏àczenie o którym mowa w komentowanym artykule dotyczy tylko udziela-
nia zamówieƒ sektorowych na us∏ugi. Pzp nie przewiduje ˝adnych specjalnych
regu∏ w relacjach mi´dzy zamawiajàcym a podmiotami z nim powiàzanymi wte-
dy, gdy udzielane jest zamówienie na dostawy lub roboty budowlane (wynika to
z dyrektywy sektorowej). 

2. Zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci1 przez konsolidacj´ rozumie si´ „∏àczenie
sprawozdaƒ finansowych jednostek tworzàcych grup´ kapita∏owà przez sumo-
wanie odpowiednich pozycji sprawozdaƒ finansowych jednostki dominujàcej,
jednostek zale˝nych i nie b´dàcych spó∏kami handlowymi jednostek wspó∏zale˝-
nych, z uwzgl´dnieniem niezb´dnych wy∏àczeƒ i korekt” (art. 3 ust. 1 pkt 45).
Przez „grup´ kapita∏owà” rozumie si´ „jednostk´ dominujàcà wraz z jednostka-
mi zale˝nymi i nie b´dàcymi spó∏kami handlowymi jednostkami wspó∏zale˝-
nymi” (art. 3 ust. 1 pkt 44). Przez jednostk´ dominujàcà rozumie si´ „spó∏k´
handlowà, sprawujàcà kontrol´ lub wspó∏kontrol´ nad innà jednostkà, a w szcze-
gólnoÊci: a) posiadajàcà bezpoÊrednio lub poÊrednio przez udzia∏y wi´kszoÊç
ogólnej liczby g∏osów w organie stanowiàcym innej jednostki (zale˝nej), tak˝e
na podstawie porozumieƒ z innymi uprawnionymi do g∏osu, wykonujàcymi swe
prawa g∏osu zgodnie z wolà jednostki dominujàcej, lub b) uprawnionà do kiero-
wania politykà finansowà i operacyjnà innej jednostki (zale˝nej) w sposób samo-
dzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie
umowy zawartej z innymi uprawnionymi do g∏osu, posiadajàcymi, na podstawie
statutu lub umowy spó∏ki, ∏àcznie z jednostkà dominujàcà, wi´kszoÊç ogólnej
liczby g∏osów w organie stanowiàcym, lub c) uprawnionà jako udzia∏owiec do
powo∏ywania albo odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków organów zarzàdzajàcych
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lub nadzorczych innej jednostki (zale˝nej), lub d) b´dàcà udzia∏owcem jednost-
ki, której cz∏onkowie zarzàdu w poprzednim roku obrotowym, w ciàgu bie˝à-
cego roku obrotowego i do czasu sporzàdzenia sprawozdania finansowego za
bie˝àcy rok obrotowy, stanowià jednoczeÊnie wi´cej ni˝ po∏ow´ sk∏adu zarzàdu
tej jednostki (zale˝nej) lub osoby, które zosta∏y powo∏ane do pe∏nienia tych funk-
cji w rezultacie wykonywania przez jednostk´ dominujàcà prawa g∏osu w orga-
nach tej jednostki (zale˝nej), lub e) b´dàcà udzia∏owcem lub wspólnikiem innej
jednostki wspó∏zale˝nej nie b´dàcej spó∏kà handlowà i sprawujàcà wspó∏kon-
trol´ nad tà jednostkà wspólnie z innymi uprawnionymi do g∏osu” (art. 3 ust. 1
pkt 37). Z kolei przez jednostk´ zale˝nà rozumie si´ „spó∏k´ handlowà, która
kontrolowana jest przez jednostk´ dominujàcà” (art. 3 ust. 1 pkt 39). 

3. W przypadku, gdy kilku zamawiajàcych tworzy odr´bny podmiot w celu wspól-
nego wykonywania dzia∏alnoÊci sektorowej ka˝dy z zamawiajàcych tworzàcych
ten podmiot mo˝e otrzymaç zamówienie od tego odr´bnego podmiotu pod
warunkiem spe∏nienia wymogów dotyczàcych przychodów, o których mowa
w ust. 2, ale bez koniecznoÊci spe∏nienia warunków, o których mowa w ust. 1.

4. Je˝eli podmiot powiàzany Êwiadczy∏ us∏ugi w Polsce, wtedy bierze si´ pod uwa-
g´ okres 3 lat, a nie okres rozpoczynajàcy si´ od 1 maja 2004 r., pomimo tego,
˝e dopiero od tej daty Polska sta∏a si´ cz∏onkiem UE. Przyj´cie wyk∏adni wska-
zujàcej na to, ˝e okres ten powinien byç liczony dopiero od 1 maja 2004 r. by∏oby
niezgodne z ratio legis tego przepisu oraz z wyk∏adnià celowoÊciowà. W prakty-
ce bowiem przepis ten w okresie dwóch miesi´cy (marzec, kwiecieƒ 2004) by∏-
by przepisem martwym, co z pewnoÊcià nie by∏o intencjà ustawodawcy.

5. Niezwykle istotne znaczenie ma okreÊlenie relacji unormowaƒ zawartych
w ust´pach 1 i 3. Nale˝y przyjàç, ˝e ust. 1 znajdzie zastosowanie tylko wtedy,
gdy w grupie podmiotów powiàzanych na zasadach okreÊlonych w tym przepi-
sie wy∏àcznie jeden z podmiotów Êwiadczy∏by zamawiajàcemu okreÊlone us∏u-
gi, a ˝aden inny podmiot nie Êwiadczy∏by us∏ug takich samych lub podobnych.
W takim przypadku bierze si´ pod uwag´ przychód danego podmiotu ze wszyst-
kich us∏ug Êwiadczonych dla zamawiajàcego lub innych podmiotów z tej samej
grupy, a nie tylko przychód z rodzaju us∏ug, które potencjalnie mia∏yby byç
przedmiotem zamówienia. W przypadku jednak, gdy okreÊlone lub podobne
us∏ugi Êwiadczy na rzecz zamawiajàcego (ale tylko na rzecz zamawiajàcego,
a nie innych podmiotów z grupy) wi´cej ni˝ jeden podmiot z grupy, wtedy znaj-
duje zastosowanie ust. 3, nie znajduje natomiast zastosowania ust. 1. Je˝eli np.
firma A, której potencjalnie mia∏oby byç udzielone zamówienie posiada obrót
z zamawiajàcym ze Êwiadczenia us∏ug na poziomie 70%, a firma B z grupy
Êwiadczy na rzecz tego samego zamawiajàcego takie same us∏ugi lub us∏ugi po-
dobne stanowiàce 90% jej obrotów, sumuje si´ przychody obu spó∏ek ze Êwiad-
czenia us∏ug (wszystkich) na rzecz zamawiajàcego. Je˝eli suma obrotów z zama-
wiajàcym przekracza 80%, zamawiajàcy nie jest zobowiàzany do stosowania
przepisów Pzp przy udzielaniu zamówienia firmie A. 
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6. Komentowany artyku∏ mo˝e znaleêç zastosowanie w stosunku do podmiotów
powiàzanych, których byt prawny jest krótszy ni˝ 3-letni. Spó∏ki takie powinny
braç pod uwag´ ca∏y swój okres dzia∏alnoÊci. Badanie pewnych zjawisk w okre-
sie trzyletnim ma co do zasady wskazaç charakter i nat´˝enie pewnych trwa∏ych
relacji, natomiast nie by∏o intencjà ustawodawcy, aby podmioty, których byt
prawny jest krótszy ni˝ 3 lata nie mog∏y stosowaç tego przepisu.

7. W kontekÊcie ust. 3 wyjaÊnienia wymaga jakie us∏ugi mogà byç potraktowane
jako „podobne”. Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e „us∏ugami podobnymi” b´dà us∏ugi
nale˝àce do tej samej kategorii okreÊlonej w CPV. Nie oznacza to jednak, ˝e tyl-
ko przynale˝noÊç do tej samej kategorii uzasadnia zakwalifikowanie danych
us∏ug jako podobnych. CPV nie wyró˝nia np. kategorii wÊród us∏ug hotelarskich.
Najni˝szà jednostkà klasyfikacji jest w przypadku tych us∏ug klasa. Mo˝na za-
tem niekiedy mówiç o podobieƒstwie us∏ug wchodzàcych w sk∏ad ró˝nych klas
tego samego dzia∏u. Ponadto nie tylko CPV mo˝e byç punktem odniesienia przy
kwalifikowaniu us∏ug jako podobnych. Podobieƒstwo us∏ug mo˝e wynikaç np.
z faktu, ˝e sà one Êwiadczone na podstawie tych samych uprawnieƒ albo do ich
wykonania niezb´dne sà takie same kwalifikacje lub urzàdzenia. Podobieƒstwo
to mo˝e byç oparte i o to, ˝e okreÊlone us∏ugi s∏u˝à temu samemu celowi gospo-
darczemu, a jednoczeÊnie wykonywane sà w podobny sposób. Wydaje si´ ˝e
zawsze wymaga to indywidualnej oceny.

Art. 130 [Wy∏àczenia]

1. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1 
pkt 3, nie stosujà ustawy równie˝ do udzielania zamówieƒ na: 
1) us∏ugi przesy∏owe energii elektrycznej, ciep∏a i paliw gazowych;
2) dostawy energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych;
3) dostawy paliw do wytwarzania energii.

2. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1 
pkt 4, nie stosujà ustawy równie˝ do udzielania zamówieƒ na dostawy wody. 

3. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1 
pkt 6, nie stosujà ustawy, je˝eli przewozy regularne sà Êwiadczone tak˝e przez
innego przewoênika na tym samym obszarze i tych samych warunkach.

4. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 7,
nie stosujà ustawy, je˝eli te same us∏ugi sà Êwiadczone tak˝e przez innego
operatora na tym samym obszarze geograficznym i tych samych warunkach. 

1. Niezale˝nie od szerokiego katalogu wy∏àczeƒ przedmiotowych okreÊlonego
w art. 4, komentowany artyku∏ zawiera szereg kolejnych wy∏àczeƒ przedmioto-
wych, dotyczàcych jednak tylko zamówieƒ sektorowych. Ustawa Prawo energe-
tyczne1 przewiduje, ˝e sieciowe przedsi´biorstwa energetyczne z regu∏y nie mo-
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gà odmówiç Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych energii elektrycznej, ciep∏a i paliw
gazowych. Podobne regulacje dotyczà te˝ dostaw energii elektrycznej, cieplnej
i paliw gazowych.

2. Powy˝sze wy∏àczenia przedmiotowe dotyczàce dostaw jak i to, o którym mowa
w ust. 2 zosta∏y wprowadzone ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska; mogà umo˝-
liwiç zamawiajàcemu zakup dóbr z lokalnych êróde∏, które nie zawsze sà naj-
taƒsze1. Cz´sto te˝ wzgl´dy techniczne i geograficzne, np. budowy du˝ych
elektrowni na w´giel brunatny w pobli˝u z∏ó˝ tego w´gla powodujà, ˝e organi-
zowanie przez takie elektrownie przetargów na dostawy paliw do wytwarzania
energii by∏oby niezasadne. 

3. Je˝eli zamawiajàcy, który prowadzi dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1
pkt 6 nie dzia∏a sam na okreÊlonym rynku, bowiem przewozy regularnie sà
Êwiadczone tak˝e przez przynajmniej jednego innego przewoênika na tym sa-
mym obszarze i na tych samych warunkach, nie jest zobowiàzany do stosowania
Pzp. Przez ten sam obszar mo˝na np. rozumieç region, w którym Êwiadczone sà
us∏ugi przewoêników regionalnych. Poj´cie „te same warunki” nale˝y badaç
w kontekÊcie regulacyjnym oraz poprzez porównanie warunków dost´pu do tych
us∏ug przez odbiorców. U˝ycie przez ustawodawc´ poj´cia w liczbie mnogiej
wskazuje, ˝e dotyczy ono ca∏okszta∏tu warunków Êwiadczenia us∏ug i nie mo˝e
byç zaw´˝ane do jednego aspektu np. do cen us∏ug Êwiadczonych przez prze-
woêników.

4. Zwolnienie od stosowania przepisów Pzp zamawiajàcych, którzy udost´pniajà
lub obs∏ugujà publicznà sieç telekomunikacyjnà albo Êwiadczà us∏ugi teleko-
munikacyjne za pomocà takiej sieci uzale˝nione jest od wyst´powania ∏àcznie
nast´pujàcych przes∏anek: te same us∏ugi muszà byç Êwiadczone przez innego
operatora, na tym samym obszarze geograficznym i na tych samych warunkach.
Poj´cie „te same us∏ugi” oznacza, ˝e na danym rynku geograficznym musi dzia-
∏aç przynajmniej dwóch operatorów o takim samym zakresie dzia∏ania. Istotne
jest jednak, aby obok operatora Êwiadczàcego np. us∏ug´ telefonicznà w jednej
strefie numeracyjnej wyst´powa∏ inny operator równie˝ Êwiadczàcy t´ us∏ug´.
Nie jest natomiast ju˝ istotne, czy zakres us∏ug tego innego operatora jest ograni-
czony wy∏àcznie do takiej us∏ugi, czy Êwiadczy on szerszy zakres us∏ug, np. us∏u-
g´ mi´dzystrefowà lub mi´dzynarodowà. Za „obszar geograficzny” nale˝y uznaç
obszar faktycznego dzia∏ania operatora. Mo˝e byç nim np. jedna strefa numera-
cyjna. JeÊli natomiast operator Êwiadczy us∏ug´ mi´dzystrefowà, obszarem geo-
graficznym jego dzia∏ania b´dzie obszar stref numeracyjnych, pomi´dzy którymi
Êwiadczone sà us∏ugi. Wymóg Êwiadczenia us∏ug „na tych samych warunkach”
nie oznacza, ˝e operatorzy majà stosowaç ceny za poszczególne us∏ugi w takiej
samej wysokoÊci. Us∏ugi telekomunikacyjne sà Êwiadczone na tych samych wa-
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runkach, je˝eli operatorzy Êwiadczà je na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug
telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyj-
ne. Szczególnym przyk∏adem us∏ugi telekomunikacyjnej Êwiadczonej „na tych
samych warunkach” jest tzw. us∏uga powszechna, której warunki Êwiadczenia
zosta∏y szczegó∏owo uregulowane przepisami Prawa telekomunikacyjnego.

Art. 131 [Komisja przetargowa]

1. Udzielajàc zamówienia sektorowego kierownik zamawiajàcego mo˝e odstà-
piç od powo∏ania komisji przetargowej. 

2. Odst´pujàc od powo∏ania komisji przetargowej kierownik zamawiajàcego
okreÊla sposób prowadzenia post´powania zapewniajàcy sprawnoÊç udziela-
nia zamówieƒ, indywidualizacje odpowiedzialnoÊci za wykonywane czynno-
Êci oraz przejrzystoÊç prac, a tak˝e odpowiednie stosowanie art. 178 ust. 1.

1. Przepis komentowanego artyku∏u stanowi lex specialis w stosunku do art. 19.
Przy udzielaniu zamówieƒ sektorowych ustawodawca pozostawia kierownikowi
zamawiajàcego swobodny wybór co do tego, czy powo∏a on komisj´ przetargo-
wà, czy te˝ nie. Powstaje pytanie, czy w sytuacji udzielania zamówienia sekto-
rowego i powo∏ania przez kierownika zamawiajàcego komisji przetargowej
znajdujà zastosowanie art. 20 i 21. Mo˝na twierdziç, ˝e skoro ustawodawca do-
puszcza mo˝liwoÊç niepowo∏ania komisji przetargowej przez kierownika zama-
wiajàcego akceptuje te˝, ̋ e powo∏ujàc jà kierownik zamawiajàcego sam, wed∏ug
swego uznania okreÊli jej rol´ i zadania. Teza taka nie jest jednak w∏aÊciwa.
W przypadku, gdy kierownik zamawiajàcego odst´puje od powo∏ania komisji
przetargowej powinien wype∏niç dyspozycje okreÊlone w ust. 2. JeÊli kierownik
zamawiajàcego powo∏a komisj´ przetargowà, nie wià˝e go przepis tego ust´pu.
W takiej sytuacji znajdà jednak zastosowanie przepisy art. 20 i 21.

2. Je˝eli kierownik zamawiajàcego odstàpi od powo∏ania komisji przetargowej po-
winien okreÊliç pewne minimum zasad prowadzenia post´powania w zakresie,
o którym mowa w ust. 2. Zasady te b´dà wiàza∏y osoby powo∏ane do przeprowa-
dzenia post´powania. Mogà byç one okreÊlone indywidualnie dla ka˝dego post´-
powania, mogà te˝ byç uj´te w dokumencie (regulaminie, instrukcji, zarzàdze-
niu itp.), który b´dzie stosowany przy udzielaniu wielu zamówieƒ.

3. Kierownik zamawiajàcego, okreÊlajàc sposób prowadzenia post´powania powi-
nien zapewniç zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wyko-
nawców, a tak˝e to, ˝e czynnoÊci zwiàzane z przeprowadzeniem post´powania
b´dà wykonywa∏y osoby zapewniajàce bezstronnoÊç i obiektywizm (art. 7). Nie
mogà byç naruszone równie˝ inne zasady okreÊlone w Pzp, jak jawnoÊç i pisem-
noÊç. W post´powaniach o wartoÊci, o której mowa w art. 177, kierownik zama-
wiajàcego powinien zapewniç mo˝liwoÊç udzia∏u obserwatora przy prowadzo-
nych czynnoÊciach od momentu otwarcia ofert. 
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Art. 132 [Potwierdzenie spe∏niania warunków, preferencje unijne]

1. Zamawiajàcy mo˝e:
1) ˝àdaç przedstawienia tak˝e innych dokumentów ni˝ okreÊlone w rozporzà-

dzeniu wydanym na podstawie art. 26 ust. 4, potwierdzajàcych spe∏nienie
warunków udzia∏u w post´powaniu, je˝eli jest to niezb´dne do oceny spe∏-
niania przez wykonawców tych warunków;

2) w przypadku zamówienia na dostawy odrzuciç ofert´, w której udzia∏ towa-
rów pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw,
z którymi Unia Europejska zawar∏a umowy o równym traktowaniu przed-
si´biorców, nie przekracza 50%. 

2. Zamawiajàcy w celu badania i oceny ofert dokonuje przeliczenia ceny ofer-
ty niepodlegajàcej odrzuceniu na podstawie ust. 1 pkt 2, odejmujàc od ceny
przedstawionej w ofercie 3% ceny oferty. 

3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obowiàzku ˝àdania wadium oraz zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania umowy. 

1. Dzia∏ajàc na podstawie art. 26 ust. 4 Prezes Rady Ministrów wyda∏ rozporzà-
dzenie w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich zamawia-
jàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców1. Co do zasady zamawiajàcy nie mo˝e ˝àdaç
innych dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków w post´powaniu,
ni˝ okreÊlone w tym rozporzàdzeniu. Innych dokumentów mo˝na ˝àdaç tylko
w procedurach udzielenia zamówieƒ sektorowych, jednak pod warunkiem, ̋ e jest
to niezb´dne do oceny spe∏nienia przez wykonawców warunków udzia∏u w post´-
powaniu. Ka˝dy wykonawca uznajàc, ˝e ˝àdany przez zamawiajàcego dokument
nie jest niezb´dny dla oceny spe∏nienia warunków, mo˝e z∏o˝yç protest.

2. Zamawiajàcy nie jest zobowiàzany do ró˝nej oceny ofert na dostawy ze wzgl´-
du na to, skàd pochodzà towary. Je˝eli jednak zgodnie z ust. 1 pkt 2 chcia∏by od-
rzuciç ofert´ w której udzia∏ towarów pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw z którymi Unia Europejska zawar∏a umowy o rów-
nym traktowaniu przedsi´biorców nie przekracza 50%, powinien zawrzeç sto-
sowny warunek w specyfikacji. Powinien jednoczeÊnie ˝àdaç przed∏o˝enia ta-
kich oÊwiadczeƒ i dokumentów które pozwolà oceniç, czy warunek ten zosta∏
spe∏niony. Je˝eli zamawiajàcy postawi taki warunek jest zobowiàzany odrzuciç
wszystkie oferty, które go nie spe∏niajà. OkreÊlenie „zamawiajàcy mo˝e” o któ-
rym mowa w ust. 1 dotyczy fakultatywnoÊci co do postawienia warunku, nato-
miast je˝eli zostanie on postawiony, zamawiajàcy obligatoryjnie powinien od-
rzuciç wszystkie oferty, które go nie spe∏niajà.

3. Istotne wàtpliwoÊci budzi redakcja ust. 2. Je˝eli bowiem zamawiajàcy na podsta-
wie tego przepisu postawi∏ wykonawcom okreÊlony warunek i odrzuci∏ ofert´
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tych, którzy go nie spe∏nili, dokonanie operacji przeliczenia nie b´dzie mia∏o
˝adnego praktycznego znaczenia. Z punktu widzenia oceny ofert obni˝enie
wszystkich cen ofert nie podlegajàcych odrzuceniu o 3% b´dzie mia∏o charakter
neutralny. Wyk∏adnia taka, aczkolwiek wynika z zasad wyk∏adni j´zykowej nie
ma sensu, nale˝y zatem dokonaç wyk∏adni funkcjonalnej komentowanego arty-
ku∏u. Prowadzi ona do stwierdzenia, ̋ e zamawiajàcy albo stawia warunek, o któ-
rym mowa w 1 pkt 2, albo nie stawiajàc takiego warunku dokonuje obligatoryj-
nie przeliczenia o którym mowa w ust. 2.

4. W ka˝dym przypadku zamawiajàcy udzielajàc zamówienia sektorowego mo˝e
odstàpiç od obowiàzku ˝àdania wadium oraz zabezpieczenia nale˝ytego wyko-
nania umowy. W sytuacji, gdy niezale˝nie od braku obowiàzku ˝àdania wadium
i zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy pragnie z tych instrumentów
skorzystaç, jest zobowiàzany stosowaç przewidziane w ustawie przepisy o wa-
dium i zabezpieczeniach. Nale˝y przyjàç, ˝e zwolnienie z konkretnego obowiàz-
ku (o którym np. mowa w art. 45 ust. 1) nie zwalnia zamawiajàcego ze stoso-
wania innych przepisów Pzp. Przepisy o wadium i zabezpieczeniach z jednej
strony chronià zamawiajàcego (obowiàzek wnoszenia wadium i zabezpieczeƒ
przy przetargach o wi´kszej wartoÊci), z drugiej strony chronià wykonawców (to
oni wÊród okreÊlonego w przepisach katalogu wybierajà form´ wadium i zabez-
pieczenia). Tak wi´c np. je˝eli zamawiajàcy, udzielajàc zamówienia sektorowe-
go za˝àda wadium choç nie jest do tego zobowiàzany, b´dzie musia∏ respekto-
waç prawo wyboru przez wykonawc´ jego formy. 

Art. 133 [Koncyliacja]

1. Wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia sektorowego, których
interes prawny dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiajàcego przepisów ustawy lub prawa Unii Europejskiej doty-
czàcego zamówieƒ publicznych, mogà wnioskowaç do Komisji Europejskiej
o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego, polegajàcego na rozpatrzeniu
wniosku przez rozjemców akredytowanych przy Komisji Europejskiej.

2. Wniosek o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego wnosi si´ na piÊmie do
Komisji Europejskiej za poÊrednictwem Prezesa Urz´du. Prezes Urz´du
wniosek o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego przekazuje niezw∏ocznie
Komisji Europejskiej.

1. Komentowany przepis dotyczy post´powania koncyliacyjnego szeroko uregulo-
wanego w rozdziale czwartym Dyrektywy Rady z dnia 25 lutego 1992 r. dotyczà-
cej koordynacji przepisów prawnych i administracyjnych odnoszàcych si´ do sto-
sowania przepisów wspólnotowych w zakresie procedur udzielenia zamówieƒ
przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transpor-
tu i telekomunikacji. Przepisy te szczegó∏owo opisujà tryb dzia∏ania po z∏o˝eniu
wniosku o którym mowa w komentowanym artykule. Z kolei przepisy Pzp nie
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zawierajà norm okreÊlajàcych skutki z∏o˝enia wniosku o post´powanie koncylia-
cyjne w kontekÊcie prowadzonego post´powania o udzielenie zamówienia.

2. Art. 10 Dyrektywy o której mowa wy˝ej stanowi, ˝e: „Je˝eli spór dotyczy w∏a-
Êciwego stosowania prawa Wspólnoty, Komisja winna skierowaç zapytanie do
zamawiajàcego, czy ˝yczy on sobie wziàç udzia∏ w post´powaniu koncyliacyj-
nym. Je˝eli zamawiajàcy odmawia wzi´cia udzia∏u, Komisja informuje podmiot,
który wystàpi∏ z wnioskiem, ̋ e post´powania nie mo˝na rozpoczàç. Je˝eli zama-
wiajàcy wyra˝a zgod´, stosuje si´ ust. 2–7. Komisja proponuje, tak szybko jak
to mo˝liwe, prowadzàcego post´powanie koncyliacyjne z listy akredytowanych
dla tego celu niezale˝nych osób. Lista ta sporzàdzana jest przez Komisj´ po prze-
prowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych
lub, w przypadku zamawiajàcych, których dzia∏alnoÊç opisana jest w art. 2 ust. 2
lit. d) dyrektywy 90/531/EWG, po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem
Doradczym ds. Zamówieƒ w Sektorze Telekomunikacji. Ka˝da strona post´po-
wania koncyliacyjnego musi oÊwiadczyç, czy akceptuje rozjemc´ oraz wyzna-
czyç dodatkowego rozjemc´. Rozjemcy mogà zaprosiç nie wi´cej ni˝ dwie do-
datkowe osoby jako ekspertów doradzajàcych w ich pracy. Strony post´powania
koncyliacyjnego i Komisja mogà odrzuciç kandydatur´ ka˝dego eksperta zapro-
szonego przez rozjemców. Rozjemcy umo˝liwià podmiotowi wnioskujàcemu
o zastosowanie post´powania koncyliacyjnego, zamawiajàcemu oraz ka˝demu
innemu kandydatowi lub oferentowi, uczestniczàcemu w przedmiotowym post´-
powaniu o udzielenie zamówienia, sk∏adanie oÊwiadczeƒ w sprawie – ustnie lub
na piÊmie. Rozjemcy do∏o˝à wszelkich staraƒ, w celu jak najszybszego osiàgni´-
cia porozumienia mi´dzy stronami, zgodnego z prawem Wspólnoty. Rozjemcy
sk∏adajà raport Komisji na temat dokonanego przez siebie rozpoznania i osià-
gni´tych wyników. Podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem o zastosowanie post´po-
wania koncyliacyjnego, oraz zamawiajàcy, majà prawo przerwaç post´powanie
w ka˝dym czasie. Je˝eli strony nie zdecydujà inaczej, podmiot wyst´pujàcy o za-
stosowanie post´powania koncyliacyjnego oraz zamawiajàcy sami pokrywajà
swoje koszty. Ponadto, ka˝de z nich ma obowiàzek ponieÊç po∏ow´ kosztów po-
st´powania, z wyjàtkiem kosztów stron, które przystàpi∏y do post´powania.”

3. Brak szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych skutki z∏o˝enia wniosku o post´-
powanie koncyliacyjne powoduje, ˝e z∏o˝enie takiego wniosku nie b´dzie mia∏o
wp∏ywu na bieg terminów wszcz´tych procedur o udzielenie zamówienia, w pe∏-
ni te˝ b´dà mog∏y byç stosowane przepisy dotyczàce Êrodków ochrony prawnej.

Art. 134 [Atestacja]

1. Zamawiajàcy mogà poddaç swoje procedury zwiàzane z udzielaniem zamó-
wieƒ okresowemu badaniu w celu uzyskania Êwiadectwa, ˝e w danym czasie
procedury te sà zgodne z ustawà oraz prawem Unii Europejskiej dotyczà-
cym udzielania zamówieƒ.
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2. Prezes Urz´du opracowuje i upowszechnia zasady przeprowadzania bada-
nia oraz prowadzi list´ podmiotów uprawnionych do przeprowadzania ba-
dania, o którym mowa w ust. 1, z zachowaniem wymagaƒ okreÊlonych
w normie PN EN 45503 (Ocena i atestacja procedur udzielania zamówieƒ
w jednostkach dzia∏ajàcych w sektorach gospodarki wodnej, energii, trans-
portu i telekomunikacji).

3. Podmiot dokonujàcy badania nie mo˝e pozostawaç z zamawiajàcym w ta-
kim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione
wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci.

4. Podmiot dokonujàcy badania, po jego przeprowadzeniu, przedstawia zama-
wiajàcemu pisemne sprawozdanie z wyników.

5. Przed przyznaniem Êwiadectwa podmiot dokonujàcy badania jest obowià-
zany upewniç si´, czy nieprawid∏owoÊci stwierdzone podczas badania zosta-
∏y naprawione oraz ˝e zosta∏y podj´te dzia∏ania zapobiegajàce powstawaniu
nieprawid∏owoÊci w przysz∏oÊci.

6. Zamawiajàcy, którzy uzyskali Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, do og∏o-
szeƒ publikowanych w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz Biule-
tynie Zamówieƒ Publicznych mogà do∏àczyç informacj´ w brzmieniu: „Za-
mawiajàcy uzyska∏ atestacj´ zgodnie z dyrektywà Rady 92/13/EWG, ˝e
w dniu (...) jego procedury i praktyki zwiàzane z udzielaniem zamówieƒ by∏y
zgodne z prawem Wspólnoty oraz przepisami wprowadzajàcymi to prawo”.

7. Zamawiajàcy, którzy uzyskali Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, przez
okres 3 lat od jego przyznania nie sà obowiàzani do stosowania przepisów
art. 40 ust. 4, art. 167 ust. 2 i 3, art. 177 i 178.

1. Komentowany artyku∏ wprowadza do polskiego systemu zamówieƒ publicznych
instytucj´ atestacji, o której mowa w rozdziale drugim Dyrektywy Rady z dnia
25 lutego 1992 r. dotyczàcej koordynacji przepisów prawnych i administracyj-
nych odnoszàcych si´ do stosowania przepisów wspólnotowych w zakresie pro-
cedur udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.

2. Poddanie przez zamawiajàcych badaniom prowadzonych przez nich procedur
udzielania zamówieƒ w celu uzyskania Êwiadectwa, ˝e w danym czasie procedury
te sà zgodne z Pzp oraz prawem UE dotyczàcym udzielenia zamówieƒ, nie jest obo-
wiàzkowe. Jednak˝e z pewnoÊcià grupa zamawiajàcych, która udziela zamówieƒ
dla robót budowlanych przekraczajàcych wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwo-
ty 10 000 000 euro lub dla us∏ug czy dostaw kwot´ 5 000 000 euro b´dzie zaintere-
sowana uzyskaniem takiego Êwiadectwa. Stanie si´ tak ze wzgl´du na treÊç ust. 7.
W praktyce uzyskanie Êwiadectwa, o którym mowa w tym przepisie mo˝e, w po-
st´powaniach dotyczàcych zamówieƒ o najwy˝szej wartoÊci, skróciç czas trwania
procedur, chocia˝by z uwagi na brak zastosowania przepisów o kontroli uprzedniej.

3. Norma PN EN 45503 definiuje wiele istotnych poj´ç, m.in. takich jak „akredyta-
cja”, „jednostka akredytujàca”, „atestacja”, „jednostka atestacyjna”, „atestator”.
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Jednostkà akredytujàcà, czyli organem paƒstwowym wyznaczonym przez paƒ-
stwo w celu akredytowania atestatorów i jednostek atestujàcych jest Prezes
Urz´du. Norma szczegó∏owo reguluje kryteria akredytacji atestatorów i jedno-
stek atestujàcych, zagadnienia cofni´cia akredytacji, atestacji procedur i sposo-
bów post´powania jednostek zamawiajàcych oraz ochrony informacji.

4. Opracowane przez Prezesa Urz´du zasady przeprowadzania badania przewidujà,
˝e podmiot prowadzàcy badanie w porozumieniu z zamawiajàcym przygotowu-
je „Program badania” i okreÊla jego minimalny zakres. Po zakoƒczeniu badania
podmiot prowadzàcy badanie sporzàdza „Sprawozdanie wst´pne” do którego za-
mawiajàcy, w terminie 7 dni od otrzymania sprawozdania, mo˝e zg∏aszaç za-
strze˝enia. Je˝eli badajàcy zgadza si´ z zastrze˝eniami mo˝e je uwzgl´dniç
i w tym zakresie zmieniç swojà wczeÊniejszà ocen´, albo podtrzymaç ocen´ za-
wartà w sprawozdaniu wst´pnym. W przypadku braku stwierdzenia w „Spra-
wozdaniu wst´pnym” nieprawid∏owoÊci podmiot prowadzàcy badanie sporzàdza
„Sprawozdanie z badania”. W przypadku, gdy wynika z niego, ˝e dzia∏ania za-
mawiajàcego nie budzà zastrze˝eƒ, lub, ̋ e stwierdzone w „Sprawozdaniu wst´p-
nym” nieprawid∏owoÊci zosta∏y usuni´te oraz podj´to dzia∏ania zapobiegajàce
ich powstaniu w przysz∏oÊci, podmiot dokonujàcy badania przyznaje zamawia-
jàcemu Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1.

5. Odmowa przyznania Êwiadectwa ma miejsce wtedy, gdy stwierdzono naruszenie
skutkujàce niewa˝noÊcià umowy oraz wtedy, gdy ze sprawozdania z badania
wynika, ˝e zamawiajàcy w wyznaczonym terminie nie usunà∏ wskazanych nie-
prawid∏owoÊci lub nie podjà∏ w∏aÊciwych dzia∏aƒ zapobiegajàcych nieprawi-
d∏owoÊciom w przysz∏oÊci. W obu przypadkach zamawiajàcy mo˝e poddaç si´
ponownemu badaniu po up∏ywie 2 lat od daty dor´czenia pisma informujàcego
o odmowie przyznania Êwiadectwa.

6. Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych opracowa∏ „Procedur´ akredytacji pod-
miotów uprawnionych do prowadzenia badania zamawiajàcych udzielajàcych
zamówieƒ sektorowych”. Zgodnie z tà procedurà Prezes Urz´du b´dzie przepro-
wadza∏ co trzy lata egzamin sprawdzajàcy przygotowanie do prowadzenia bada-
nia. W procedurze okreÊlone sà szczegó∏owo wszystkie warunki wpisu na list´,
a tak˝e okolicznoÊci powodujàce skreÊlenie z listy.

Art. 135 [Podmioty dzia∏ajàce na rynku konkurencyjnym]

1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) organy w∏aÊciwe do stwierdzania, ˝e podmioty prowadzàce dzia∏al-

noÊç, o której mowa w art. 122, dzia∏ajà na rynku konkurencyjnym 
albo nie prowadzà dzia∏alnoÊci na podstawie praw szczególnych lub wy-
∏àcznych; 

2) tryb post´powania przed organami, o których mowa w pkt 1
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– majàc na wzgl´dzie mo˝liwoÊç wnioskowania do Komisji Europejskiej
o wy∏àczenie stosowania przez te podmioty przepisów o zamówieniach pu-
blicznych.

2. Podmioty, które zgodnie z opublikowanà decyzjà Komisji Europejskiej
dzia∏ajà na rynku konkurencyjnym albo nie prowadzà dzia∏alnoÊci na pod-
stawie praw szczególnych lub wy∏àcznych, nie stosujà przepisów ustawy.

1. Rada Ministrów dotychczas nie wyda∏a rozporzàdzenia, o którym mowa w ko-
mentowanym artykule. Materia do której si´ odnosi zwiàzana jest z pkt 13 Pre-
ambu∏y dyrektywy sektorowej, który stanowi: „niniejsza dyrektywa nie powin-
na mieç zastosowania do dzia∏alnoÊci podmiotów dzia∏ajàcych poza sektorem
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji ani do podmiotów
nale˝àcych do tych sektorów, jednak˝e dzia∏ajàcych w warunkach bezpoÊredniej
konkurencji na rynkach, do których dost´p nie jest ograniczony.”

2. Nowa dyrektywa sektorowa reguluje stosunkowo szeroko regu∏y i procedury
weryfikacji tego, czy zamawiajàcy dzia∏ajà na rynku konkurencyjnym albo nie
prowadzà dzia∏alnoÊci na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych. Nale˝y
oczekiwaç, ˝e materia ta znajdzie odzwierciedlenie w nowelizacji Pzp, której
celem b´dzie implementacja nowych dyrektyw do polskiego prawa.

3. Sama treÊç pkt 13 Preambu∏y dyrektywy sektorowej nie stanowi podstawy do
tego, aby podmioty dzia∏ajàce na rynku konkurencyjnym mog∏y same uznaç, ˝e
nie sà zobowiàzane do stosowania przepisów Pzp. Nie mo˝e staç si´ tak i wtedy,
gdy okreÊlony organ regulacyjny np. Prezes Urz´du Energetyki uzna∏by, ̋ e dany
podmiot czy grupa podmiotów (np. wytwórcy energii) dzia∏a na rynku konkuren-
cyjnym. 

Rozdzia∏ 4
Post´powania na zasadach szczególnych

Art. 136 [Mo˝liwoÊç stosowania]

1. Na zasadach szczególnych mogà byç prowadzone post´powania o zamówie-
nia udzielane przez placówk´ zagranicznà w rozumieniu przepisów o s∏u˝-
bie zagranicznej, je˝eli w chwili ich udzielania w paƒstwie przyjmujàcym,
nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w którym b´dzie
udzielane i wykonywane zamówienie, wyst´pujà szczególne warunki ekono-
miczne uzasadniajàce udzielenie zamówienia z zastosowaniem przepisów
niniejszego rozdzia∏u.

2. Na zasadach szczególnych mogà byç prowadzone post´powania o zamówie-
nia udzielane w celu zapobie˝enia bezpoÊrednim skutkom katastrof natu-
ralnych lub awarii technicznych noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej
w rozumieniu przepisów o stanie kl´ski ˝ywio∏owej.
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1. W uzasadnionych, wymienionych w ustawie sytuacjach, ustawodawca dopusz-
cza odst´pstwa od stosowania wskazanych przepisów Pzp. Odst´pstwa te wyni-
kajà ze szczególnych warunków i okolicznoÊci, w których jest udzielane zamó-
wienie. Zakres odst´pstw we wspomnianych sytuacjach jest ró˝ny. Nie oznacza
to, i˝ udzielajàc zamówienia na zasadach szczególnych zamawiajàcy mo˝e
dzia∏aç w sposób dowolny i bez przestrzegania jakichkolwiek regu∏. Mo˝liwoÊç
odstàpienia od stosowania niektórych przepisów ustawy nie zwalnia go, w kon-
kretnych okolicznoÊciach, z przestrzegania w najszerszym mo˝liwym zakresie
zasad udzielania zamówieƒ. Zawsze wi´c niezb´dne jest respektowanie w pe∏ni
zasady pisemnoÊci. Zasadà, która musi byç uwzgl´dniana pozostaje równie˝
przestrzeganie regu∏ uczciwej konkurencji, a ograniczenia w jej stosowaniu, po-
dobnie jak w przypadku równoÊci traktowania wykonawców oraz jawnoÊci, sà
dopuszczalne tylko o tyle, o ile sà wynikiem niestosowania przepisów wy∏àczo-
nych przepisami omawianego rozdzia∏u.

2. Na zasadach szczególnych, o których mowa w ust. 1 mogà byç prowadzone wy-
∏àcznie post´powania o udzielenie zamówienia, w których zamawiajàcym jest
placówka zagraniczna. Zgodnie z przepisami ustawy o s∏u˝bie zagranicznej1

„placówkà zagranicznà jest: przedstawicielstwo dyplomatyczne, sta∏e przedsta-
wicielstwo przy organizacji mi´dzynarodowej, urzàd konsularny, instytut polski
lub innà placówk´ podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych,
majàcà siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Zamówienie musi
byç zarówno udzielane jak i wykonywane w tym samym kraju, a kraj ten nie mo-
˝e byç cz∏onkiem Unii Europejskiej. Przeprowadzenia post´powania na zasa-
dach szczególnych zamawiajàcy posiadajàcy status placówki zagranicznej nie
mo˝e na podstawie art. 15 ust. 2 powierzyç osobie trzeciej dzia∏ajàcej poza kra-
jem, w którym b´dzie udzielane zamówienie. W takiej sytuacji nie zachodzi∏aby
bowiem przes∏anka zastosowania zasad szczególnych ze wzgl´du na szczególne
warunki ekonomiczne panujàce w paƒstwie przyjmujàcym, które uzasadniajà
skorzystanie z zasad szczególnych. Przepis nie ma zastosowania do zamówieƒ
udzielanych poza obszarem Unii Europejskiej przez inne podmioty ni˝ placów-
ki zagraniczne w rozumieniu przepisów o s∏u˝bie zagranicznej. Przepis nie ma
równie˝ zastosowania do zamówieƒ udzielanych i wykonywanych w jakimkol-
wiek kraju Unii Europejskiej. Oznacza to, ̋ e polskie placówki zagraniczne w UE
stosujà w pe∏ni ustaw´ do wszelkich zamówieƒ, których udzielajà.

3. Ograniczenie stosowania przepisów ustawy zosta∏o wyraênie uzale˝nione od
warunków ekonomicznych panujàcych w kraju udzielenia zamówienia. Warun-
ki te muszà w sposób istotny utrudniaç lub uniemo˝liwiaç przeprowadzenie po-
st´powania i udzielenie zamówienia na ogólnych zasadach. Przyczynà mo˝e byç
w szczególnoÊci ograniczenie konkurencyjnoÊci rynku w kraju przyjmujàcym,
ale tak˝e inne okolicznoÊci jak np.: stosowanie norm niezgodnych z normami
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polskimi lub europejskimi lub wynikajàcy z niskiego poziomu rozwoju kraju
brak mo˝liwoÊci technicznych przes∏ania lub publikacji og∏oszeƒ.

4. Post´powanie na zasadach szczególnych o których mowa w ust. 2 mo˝e byç pro-
wadzone przez ka˝dego zamawiajàcego, jeÊli celem udzielenia zamówienia jest
zapobie˝enie bezpoÊrednim skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicz-
nych noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej w rozumieniu przepisów o stanie
kl´ski ˝ywio∏owej. Kl´skà ˝ywio∏owà w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
o stanie kl´ski ˝ywio∏owej1 jest katastrofa naturalna lub awaria techniczna, któ-
rych skutki zagra˝ajà ˝yciu lub zdrowiu du˝ej liczby osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo Êrodowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogà
byç skutecznie podj´te tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych Êrodków, we
wspó∏dzia∏aniu ró˝nych organów i instytucji oraz specjalistycznych s∏u˝b i for-
macji dzia∏ajàcych pod jednolitym kierownictwem. 

5. JednoczeÊnie przywo∏ywana wczeÊniej ustawa definiuje poj´cia katastrofy na-
turalnej i awarii technicznej. Definicje te nale˝y przyjàç do oceny przes∏anek
wszczynania post´powaƒ na zasadach szczególnych. „Katastrofà naturalnà jest
zdarzenie zwiàzane z dzia∏aniem si∏ natury, w szczególnoÊci wy∏adowania
atmosferyczne, wstrzàsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosfe-
ryczne, d∏ugotrwa∏e wyst´powanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
po˝ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, masowe wyst´powanie szkodników, chorób roÊlin lub
zwierzàt albo chorób zakaênych ludzi albo te˝ dzia∏anie innego ˝ywio∏u” – art. 3
ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. Awarià technicznà jest gwa∏towne, nieprzewi-
dziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzàdzenia technicz-
nego lub systemu urzàdzeƒ technicznych powodujàce przerw´ w ich u˝ywaniu
lub utrat´ ich w∏aÊciwoÊci – art. 3 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. Katastrofà na-
turalnà lub awarià technicznà mo˝e byç równie˝ zdarzenie wywo∏ane dzia∏aniem
terrorystycznym – art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy.

6. Dla przeprowadzania post´powania na zasadach o których mowa w przepisie nie
jest niezb´dne og∏oszenie stanu kl´ski ˝ywio∏owej, lecz wy∏àcznie wystàpienie
katastrofy lub awarii noszàcej znamiona takiej kl´ski. Przes∏ankà podj´cia decy-
zji o przeprowadzeniu post´powania na zasadach szczególnych jest cel, któremu
ma s∏u˝yç realizacja zamówienia. Aby zamówienie mog∏o byç zrealizowane cel
ten musi byç realny i ziÊciç si´. 

7. Post´powanie na zasadach szczególnych mo˝e byç przeprowadzone zarówno po
wystàpieniu katastrofy lub awarii technicznej jak i zanim b´dà one mia∏y miej-
sce, jeÊli ich wystàpienie jest nieuchronne. Zapobie˝enie bezpoÊrednim skutkom
kl´ski ̋ ywio∏owej powinno byç wi´c rozumiane zarówno jako dzia∏ania prewen-
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cyjne, podejmowane w obliczu niemo˝liwego do przewidzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem zjawiska, jak i dzia∏ania zapobiegawcze stanowiàce reakcj´ na
bezpoÊrednie skutki kl´ski, zmierzajàce do ograniczenia ich konsekwencji. Nie
stanowi w ˝adnym razie przes∏anki do przeprowadzenia post´powania na zasa-
dach szczególnych podejmowanie systematycznych i d∏ugofalowych dzia∏aƒ
zmierzajàcych do odtworzenia stanu sprzed wystàpienia kl´ski ˝ywio∏owej

Art. 137 [Zamówienia poza UE]

1. W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o którym mowa
w art. 136 ust. 1:
1) zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obowiàzku okreÊlenia przedmiotu za-

mówienia w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 3;
2) nie stosuje si´ przepisów ustawy dotyczàcych obowiàzku publikacji og∏o-

szeƒ, a zamawiajàcy zaprasza wykonawców do udzia∏u w post´powaniu,
przekazujàc im specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia;

3) zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia niezale˝nie od wystàpienia usta-
wowych przes∏anek wyboru trybu udzielenia zamówienia;

4) nie stosuje si´ przepisów o zatwierdzeniu przez Prezesa Urz´du wyboru
trybu udzielenia zamówienia;

5) nie stosuje si´ przepisów art. 167 ust. 2 i 3 oraz art. 177 i 178;
6) nie przys∏uguje odwo∏anie od rozstrzygni´cia protestu.

2. O wszcz´ciu post´powania na zasadach szczególnych, o którym mowa 
w art. 136 ust. 1, rozstrzyga minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych na
podstawie pisemnego wniosku zamawiajàcego, zawierajàcego:
1) opis przedmiotu zamówienia i jego wartoÊç;
2) informacj´ o przyczynach okreÊlenia przedmiotu zamówienia w sposób

inny ni˝ okreÊlony w art. 29 ust. 3;
3) uzasadnienie udzielenia zamówienia na zasadach szczególnych;
4) okreÊlenie trybu udzielenia zamówienia, z uzasadnieniem wyboru tego

trybu. 

1. Zakres odst´pstw od stosowania ustawy w post´powaniach prowadzonych przez
placówk´ zagranicznà w paƒstwie, nieb´dàcym cz∏onkiem UE mo˝e byç zró˝ni-
cowany i jest uzale˝niony od decyzji w∏aÊciwego organu. Decyzja ta nie zawsze
jednak mo˝e mieç ca∏kowicie uznaniowy charakter. JeÊli odst´pstwo zosta∏o
w ustawie okreÊlone jako mo˝liwoÊç, nie zaÊ jako obowiàzkowa konsekwencja
decyzji o przeprowadzeniu post´powania na zasadach szczególnych, aby skorzy-
staç z niego niezb´dne jest uzasadnienie wynikajàce z warunków panujàcych
w paƒstwie przyjmujàcym (por. art. 136 ust. 1).

2. Zamawiajàcy mo˝e (nie jest do tego zobowiàzany) odstàpiç od okreÊlenia przed-
miotu zamówienia w sposób wynikajàcy z ustawy. Odst´pstwo to powinno byç
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stosowane wówczas, jeÊli okreÊlenie przedmiotu zamówienia bez wskazywa-
nia na jego pochodzenie lub producenta w warunkach panujàcych w kraju
przyjmujàcym utrudnia∏oby lub uniemo˝liwia∏o udzielenie zamówienia. Ana-
logicznà analizà warunków w kraju udzielania zamówienia powinna byç po-
przedzona decyzja o wyborze trybu udzielania zamówienia. Odstàpienie od
prymatu trybu przetargu nieograniczonego i ograniczonego nie oznacza bo-
wiem, ˝e zamawiajàcy mo˝e nie respektowaç przepisu art. 28 ust. 3 pkt 1 usta-
wy o finansach publicznych, zobowiàzujàcego do oszcz´dnego i celowego doko-
nywania wydatków ze Êrodków publicznych. Wybrany tryb udzielenia zamówie-
nia powinien najpe∏niej w danych okolicznoÊciach realizowaç ten wymóg. Nie
wymaga jednak zatwierdzenia przez Prezesa Urz´du niezale˝nie od wartoÊci
zamówienia. 

3. Na podstawie ust. 1 nie majà zastosowania przepisy dotyczàce obowiàzku publi-
kacji og∏oszeƒ. W ich miejsce, niezale˝nie od trybu udzielania zamówienia, za-
mawiajàcy zaprasza wykonawców do udzia∏u w post´powaniu. Zaproszenie to
nie musi mieç ˝adnej szczególnej formy, gdy˝ za takie uwa˝ane jest ju˝ przeka-
zanie SIWZ. 

4. Post´powania prowadzone na zasadach szczególnych z mocy ustawy nie sà
obj´te stosowaniem instrumentów kontrolnych. Nie dotyczà ich przepisy o kon-
troli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urz´du, a w pracach komisji prze-
targowej nie uczestniczy obserwator. Nie ma zastosowania równie˝ szczególna
forma kontroli prawid∏owoÊci dzia∏ania zamawiajàcego, jakà stanowi odwo∏a-
nie. Ograniczenie uprawnieƒ kontrolnych Prezesa Urz´du oraz praw wyko-
nawców do korzystania ze Êrodków ochrony prawnej zosta∏o zrekompensowane
ograniczeniem samodzielnoÊci zamawiajàcego do rozstrzygania o prowadzeniu
post´powania na zasadach szczególnych. Kompetencje w tym zakresie nale˝à 
do ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych i stanowià form´ oceny zaist-
nienia sytuacji dopuszczajàcej zastosowanie zasad szczególnych post´powania.
Ocena ta jest dokonywana na podstawie pisemnego wniosku zamawiajàcego.
Wniosek zawiera informacje o przedmiocie i wartoÊci zamówienia, propono-
wany tryb jego udzielenia oraz informacj´, czy zamawiajàcy zamierza odstàpiç
od okreÊlenia przedmiotu zamówienia w sposób wynikajàcy z art. 29 ust. 3. Nie-
zb´dne jest równie˝ odr´bne uzasadnienie ka˝dego z proponowanych od-
st´pstw, a tak˝e ca∏oÊciowe uzasadnienie wyboru zasad szczególnych do
udzielenia zamówienia. Mimo brzmienia przepisu sugerujàcego, i˝ wniosek
musi zawieraç wszystkie wspomniane elementy zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od
przedstawiania uzasadnienia tych proponowanych czynnoÊci, przy których nie
zamierza odst´powaç od przepisów ustawy. Brak uzasadnienia wyboru trybu
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, albo brak informacji o przy-
czynach okreÊlenia przedmiotu zamówienia w sposób inny ni˝ przewiduje
ustawa nie mo˝e tym samym stanowiç podstawy do uznania wniosku za nie-
spe∏niajàcy wymogów Pzp, jeÊli zamawiajàcy zamierza okreÊliç go zgodnie z jej
wymogami.
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Art. 138 [Usuwanie skutków kl´sk i katastrof]

1. W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o którym mowa
w art. 136 ust. 2, zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie zamówie-
nia z wolnej r´ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 bez stosowania przepisów
dotyczàcych: 
1) obowiàzku ˝àdania od wykonawców dokumentów potwierdzajàcych

spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu;
2) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urz´du wyboru trybu udzielenia

zamówienia.
2. Decyzj´ o wszcz´ciu post´powania na zasadach szczególnych, o którym mo-

wa w art. 136 ust. 2, podejmuje zamawiajàcy i niezw∏ocznie zawiadamia
o tym Prezesa Urz´du.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamawiajàcy podaje nast´pu-
jàce informacje:
1) okolicznoÊci uzasadniajàce wszcz´cie post´powania na zasadach szcze-

gólnych;
2) wartoÊç i przedmiot zamówienia.

1. Wystàpienie lub zagro˝enie kl´skà ̋ ywio∏owà to w Êwietle ust. 1 sytuacje, w któ-
rych w szczególny sposób mo˝e byç udzielane zamówienie w trybie z wolnej
r´ki ze wzgl´du na przes∏anki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 31. Zama-
wiajàcy po ocenie, i˝ zachodzi wspomniana przes∏anka mo˝e udzieliç zamó-
wienia z wolnej r´ki nie stosujàc przepisów czyniàcych zadoÊç wymogom admi-
nistracyjnym tzn. zatwierdzania wyboru trybu przez Prezesa Urz´du, a tak˝e
odst´pujàc od ˝àdania dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków
udzia∏u w post´powaniu. Dzia∏ania te usprawiedliwione sà stanem wy˝szej ko-
niecznoÊci, w którym zasady konkurencyjnoÊci, uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców sà ograniczane ze wzgl´du na prymat dzia∏aƒ za-
pobiegajàcych zagro˝eniu ˝ycia, zdrowia ludzi czy te˝ powstawaniu szkód
w mieniu o znaczàcych rozmiarach.

2. Dzia∏anie w szczególnych warunkach kl´ski ˝ywio∏owej nie ogranicza zasady
jawnoÊci post´powania. Jej przejawem, ale równoczeÊnie umo˝liwieniem nad-
zoru nad zakresem stosowania zasad szczególnych jest obowiàzek przekazywa-
nia Prezesowi Urz´du zawiadomienia o wszcz´ciu post´powania, wskazujàcego
wartoÊç i przedmiot zamówienia oraz okolicznoÊci uzasadniajàce zastosowanie
zasad szczególnych.
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Dzia∏ IV
Umowy w sprawach zamówieƒ publicznych

Art. 139 [Odes∏anie do Kc, forma umowy, jawnoÊç]

1. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych, zwanych dalej „umowami”,
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

2. Umowa wymaga, pod rygorem niewa˝noÊci, zachowania formy pisemnej,
chyba ˝e przepisy odr´bne wymagajà formy szczególnej.

3. Umowy sà jawne i podlegajà udost´pnianiu na zasadach okreÊlonych
w przepisach o dost´pie do informacji publicznej.

1. Przepisy ustawy, a w szczególnoÊci Dzia∏u IV, sà przepisami szczególnymi
w stosunku do Kodeksu cywilnego i zgodnie z zasadà lex specialis derogat legi
generali majà przed nimi pierwszeƒstwo. Wiele z przepisów Pzp, np. dotyczà-
cych czasu obowiàzywania umów, zmian umów, czy solidarnej odpowiedzialno-
Êci wykonawców ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy.

2. Ustawa zawiera w∏asne definicje legalne „us∏ug”, „dostaw” i „robót budowla-
nych”. S∏u˝à one temu, aby regulacja dotyczàca zamówieƒ publicznych by∏a
„szczelna”. Przy okreÊlaniu typów i treÊci umów nie nale˝y jednak pos∏ugiwaç si´
np. poj´ciem „dostawa”, lecz poj´ciami okreÊlonymi w Kc lub w nauce prawa cy-
wilnego. Tak wi´c niezale˝nie od tego, ˝e przeprowadzono post´powanie w celu
udzielenia zamówienia którego przedmiotem by∏y dostawy nie ma przeszkód, aby
zawarta w wyniku takiego post´powania umowa by∏a umowà sprzeda˝y, najmu,
dzier˝awy, leasingu lub innà umowà, w tym umowà nienazwanà lub o charakte-
rze mieszanym, której przedmiotem jest nabycie rzeczy, praw oraz innych dóbr.

3. Powstaje pytanie, czy w wyniku przeprowadzenia post´powania o udzielenie za-
mówienia mo˝na zawrzeç wi´cej ni˝ jednà umow´. Mo˝e to byç uzasadnione
w bardziej skomplikowanych transakcjach, gdy np. gmina, zgodnie z ustawà
o gospodarce komunalnej, powierza wykonanie zadaƒ z zakresu gospodarki ko-
munalnej osobom trzecim, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicz-
nych. W wyniku jednego post´powania mog∏aby byç zawarta umowa o wybudo-
wanie nowego êród∏a ciep∏a i wieloletnia umowa dostawy ciep∏a. Nale˝y przy-
jàç, ˝e b´dzie to dopuszczalne pod warunkiem, ˝e zakres Êwiadczeƒ wykonaw-
cy wynikajàcy z umów b´dzie to˝samy z zobowiàzaniami zawartymi w ofercie,
a oferta b´dzie zgodna z okreÊlonymi przez zamawiajàcego wymogami. Z natu-
ry rzeczy gdy zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych, w wyniku
jednego post´powania mo˝e byç tak˝e zawarte kilka umów.

4. Ustawa wymaga, aby umowy w sprawach zamówieƒ publicznych by∏y zawiera-
ne w formie pisemnej, pod rygorem niewa˝noÊci, bez wzgl´du na ich wartoÊç.
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Je˝eli przepisy odr´bne wymagajà formy szczególnej, powinna byç ona zacho-
wana. Stosowanie tych odr´bnych przepisów b´dzie pod rzàdami Pzp rzadkie,
bowiem nabycie w∏asnoÊci i innych praw do nieruchomoÊci jest wy∏àczone z za-
kresu jej stosowania (dla cz´Êci z tych transakcji niezb´dne jest dochowanie
formy aktu notarialnego). 

5. Przepisy Pzp przewidujà, ˝e kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç wyko-
nanie czynnoÊci w zakresie przygotowania i przeprowadzenia post´powania
innym osobom. Nie jest to równoznaczne z udzieleniem tym osobom pe∏nomoc-
nictwa do podpisania umowy. Podpisaç umow´ mogà tylko te osoby, które ma-
jà prawo reprezentowania danego zamawiajàcego albo na zasadach ogólnych,
zgodnie z zasadami reprezentacji, albo te˝ na podstawie stosownego pe∏nomoc-
nictwa.

6. Jednà z kluczowych zasad ustawy jest jawnoÊç post´powania (art. 8). Zawarcie
umowy jest jednym z elementów tego post´powania. Niezale˝nie od tego usta-
wodawca podkreÊla w art. 139 ust. 3, ̋ e umowy sà jawne i podlegajà udost´pnie-
niu na zasadach okreÊlonych w przepisach o dost´pie do informacji publicznej.
Przepisy o dost´pie do informacji publicznej sà uregulowane przede wszystkim
w ustawie o dost´pie do informacji publicznej1. W odniesieniu do jawnoÊci
umów w sprawach zamówieƒ publicznych nale˝y uznaç, ˝e obowiàzujà, mi´dzy
innymi, nast´pujàce zasady: a) umowy sà udost´pniane na wniosek zaintereso-
wanego; b) od osoby wnoszàcej o udost´pnienie umowy w sprawie zamówienia
publicznego nie wolno ˝àdaç wykazania interesu prawnego lub faktycznego; 
c) jawnoÊç umów mo˝e byç ograniczona przepisami o ochronie informacji nie-
jawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; d) zamawiajà-
cy powinien nie tylko udost´pniç umowy, ale tak˝e zapewniç mo˝liwoÊç ich od-
p∏atnego kopiowania; e) udost´pnienie umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego winno nastàpiç bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej jednak, ni˝ w terminie 
14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku; f) je˝eli zamawiajàcy odmawia udost´pnienia
wnioskodawcy umowy winien swoje stanowisko uzasadniç, ze wskazaniem
imion, nazwisk i funkcji osób, które zaj´∏y negatywne stanowisko; g) wniosko-
dawca w terminie 14 dni od otrzymania odmowy udost´pnienia umowy mo˝e
wystàpiç do zamawiajàcego o ponowne rozpatrzenie wniosku; h) „kto, wbrew
cià˝àcym na nim obowiàzkom, nie udost´pnia informacji publicznej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci, albo pozbawieniu wolnoÊci do roku”
(art. 23 ustawy o dost´pie do informacji publicznej). Z treÊci ust. 3 wynika, ˝e
tak˝e podmioty, które nie sà obj´te co do zasady przepisami o dost´pie do infor-
macji publicznej b´dà zobowiàzane do ujawniania umów w sprawach zamówieƒ
publicznych.

7. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych znajdujà, mi´dzy innymi, zastoso-
wanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczàce czynnoÊci prawnych odnoszàce si´
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do: zasad reprezentacji (art. 38), wa˝noÊci czynnoÊci prawnych (art. 58), wad
oÊwiadczeƒ woli, dzia∏ania w cudzym imieniu (art. 96 i nast´pne), terminów 
(art. 110 i nast´pne) oraz Ksi´ga trzecia – Tytu∏ III „Ogólne przepisy o zobowià-
zaniach umownych” (art. 384–396), Tytu∏ VII „Wykonanie zobowiàzaƒ i skutki
ich niewykonania” (art. 450–497), Tytu∏ XI „Sprzeda˝” (art. 535–602), Tytu∏ XIII
„Dostawa” (art. 605–612), Tytu∏ XV „Umowa o dzie∏o” (art. 627–646), Tytu∏
XVI „Umowa o roboty budowlane” (art. 647–658), Tytu∏ XVII „Najem i dzier˝a-
wa” (art. 659–709), Tytu∏ XVII1 „Umowa leasingu” (art. 7091–70918), Tytu∏ XXI
„Zlecenie” (art. 734–751), Tytu∏ XXVII „Umowa ubezpieczenia” (art. 805–834).

8. Umowy w sprawach zamówieƒ publicznych to nie tylko odp∏atne umowy zawie-
rane mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, których przedmiotem jest wykonanie
us∏ugi, dostawy lub robót budowlanych. Sà nimi tak˝e umowy ramowe, które
mogà byç zawierane tylko w odniesieniu do zamówieƒ sektorowych (patrz ko-
mentarz do art. 124–126). Tak˝e takie umowy wymagajà zachowania pod rygo-
rem niewa˝noÊci formy pisemnej, sà jawne, podlegajà udost´pnieniu na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o dost´pie do informacji publicznej, itp.

9. Umowy w sprawach zamówieƒ publicznych mogà mieç niekiedy charakter
umów o tzw. ramowej postaci. W odró˝nieniu od umów ramowych w rozumie-
niu Pzp, umowy o tzw. ramowej postaci zawierajà konkretne zobowiàzania w za-
kresie realizacji us∏ug, dostaw lub robót budowlanych. Charakteryzujà si´ tym,
˝e niezale˝nie od zawarcia umowy tego typu, strony odr´bnymi pismami (np.
zamówieniami) aktualizujà istniejàce zobowiàzania. Np. w umowach o Êwiad-
czenie us∏ug prawnych strony z góry okreÊlajà wszelkie istotne postanowienia
umowy, w tym np. wynagrodzenie za godzin´ pracy prawnika, jednak dopiero
póêniejsze zlecenia precyzujà zakres dzia∏aƒ prawnika, do których by∏ on ju˝
zobowiàzany mocà umowy o Êwiadczenie us∏ug prawnych. To samo mo˝e np.
dotyczyç us∏ug transportowych. W umowach o tzw. ramowej postaci powinien
byç okreÊlony przedmiot zamówienia (np. jego maksymalny zakres lub wià˝àce
i jednoznaczne podstawy do jego ustalenia) oraz cena (chocia˝by w odniesieniu
do cen jednostkowych).

Art. 140 [To˝samoÊç zobowiàzania i Êwiadczenia]

1. Zakres Êwiadczenia wykonawcy wynikajàcy z umowy jest to˝samy z jego zo-
bowiàzaniem zawartym w ofercie.

2. Umowa jest niewa˝na w cz´Êci wykraczajàcej poza okreÊlenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Âwiadczeniem jest zachowanie si´ d∏u˝nika zgodnie z treÊcià zobowiàzania i czy-
niàce zadoÊç interesom wierzyciela1. Zakres poj´cia „zakres Êwiadczenia wyko-
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nawcy”, o którym mowa w ust. 1 komentowanego artyku∏u jest szerszy od zakre-
su poj´cia „przedmiot zamówienia”, o którym mowa w ust. 2. OkreÊlenie przed-
miotu zamówienia jest kluczowym obowiàzkiem zamawiajàcego przy opraco-
wywaniu specyfikacji. Na zakres Êwiadczenia wykonawcy b´dà mia∏y te˝ wp∏yw
mi´dzy innymi „istotne dla stron postanowienia, które zostanà wprowadzone do
treÊci zamierzonej umowy (...)”1. Postanowienia te mogà zawieraç wiele wa˝nych
wskazówek co do tego, w jaki sposób przedmiot zamówienia ma byç zrealizowany.

2. Zgodnie z Pzp „treÊç oferty musi odpowiadaç treÊci specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia” (art. 82 ust. 3). Zamawiajàcy jest zobowiàzany odrzuciç
ofert´, je˝eli jej treÊç nie odpowiada treÊci specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2). Mo˝e si´ jednak zdarzyç, ˝e zamawiajàcy nie od-
rzuci∏ oferty niezgodnej ze specyfikacjà, inni wykonawcy nie z∏o˝yli protestu
i umowa zosta∏a podpisana z wykonawcà, którego ofert´ uznano za najkorzyst-
niejszà, mimo, ˝e powinna byç odrzucona. W takiej sytuacji umowa jako taka
zachowa swà wa˝noÊç, jednak niewa˝na od poczàtku b´dzie ona w cz´Êci wy-
kraczajàcej poza treÊç SIWZ.

3. Je˝eli okreÊlone zamówienie jest udzielane wykonawcy z którym wczeÊniej za-
warta by∏a umowa ramowa (dotyczy to tylko zamówieƒ sektorowych), zakres
i warunki Êwiadczenia wynikajàce z umowy powinny byç zgodne z treÊcià umo-
wy ramowej. Je˝eli umowa by∏aby niezgodna z zakresem umowy ramowej lub
jej warunki w sposób niekorzystny dla zamawiajàcego odbiega∏yby od warun-
ków okreÊlonych w umowie ramowej, umowa taka b´dzie niewa˝na w cz´Êci
niezgodnej z zakresem lub warunkami umowy ramowej.

4. Zakres Êwiadczenia wykonawcy wynikajàcy z umowy nie mo˝e byç szerszy ni˝
jego zobowiàzania zawarte w ofercie. Nie powinien byç tak˝e, co byç mo˝e jest
mniej oczywiste, w´˝szy, gdy˝ mog∏oby to byç sprzeczne z zasadà uczciwej kon-
kurencji. W ten sposób bowiem ograniczono by kràg podmiotów zdolnych do
realizacji zamówienia, a nast´pnie udzielono zamówienia w skali, w której mo-
g∏yby je wykonaç tak˝e podmioty, które zosta∏y wykluczone z powodu niespe∏-
niania warunków udzia∏u w post´powaniu.

Art. 141 [OdpowiedzialnoÊç solidarna]

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszà solidarnà odpowiedzial-
noÊç za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale˝ytego wykonania
umowy.

1. Art. 23 ust. 1 przewiduje, ˝e wykonawcy mogà wspólnie ubiegaç si´ o udziele-
nie zamówienia. Ponoszà oni zarówno solidarnà odpowiedzialnoÊç za wykona-
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nie umowy jak i wniesienie zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy. Soli-
darna odpowiedzialnoÊç wykonawców polega na tym, ˝e sà oni zobowiàzani
w ten sposób, i˝ zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç ca∏oÊci lub cz´Êci Êwiadczeƒ od nich
wszystkich ∏àcznie, od kilku z nich lub od ka˝dego z osobna, a zaspokojenie wie-
rzyciela przez któregokolwiek z d∏u˝ników zwalnia pozosta∏ych (zob. art. 366 
§ 1 Kc). JednoczeÊnie, a˝ do zupe∏nego zaspokojenia zamawiajàcego, wszyscy
wykonawcy pozostajà zobowiàzani (zob. art. 366 § 2 Kc). Przepis komentowa-
nego artyku∏u jest bez wàtpienia korzystny dla zamawiajàcych, a niekorzystny
dla wykonawców, bowiem ka˝dy z nich ponosi ryzyko wykonania ca∏ego Êwiad-
czenia okreÊlonego w umowie z zamawiajàcym.

2. W przypadku, gdy jeden z wykonawców dzia∏ajàcych wspólnie zaspokoi∏by
w pe∏ni zamawiajàcego ma prawo rozliczyç si´ z pozosta∏ymi wykonawcami.
Podstawà takich rozliczeƒ b´dzie wià˝àcy wykonawców dzia∏ajàcych wspólnie
odr´bny stosunek wewn´trzny (wynikajàcy z zawartej umowy). W braku takiej
umowy znajdzie zastosowanie art. 376 Kc, który stanowi: „§ 1. Je˝eli jeden
z d∏u˝ników solidarnych spe∏ni∏ Êwiadczenie, treÊç istniejàcego mi´dzy wspó∏-
d∏u˝nikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich cz´Êciach mo˝e
on ˝àdaç zwrotu od wspó∏d∏u˝ników. Je˝eli z treÊci tego stosunku nie wynika nic
innego, d∏u˝nik, który Êwiadczenie spe∏ni∏, mo˝e ˝àdaç zwrotu w cz´Êciach rów-
nych. § 2. Cz´Êç przypadajàca na d∏u˝nika niewyp∏acalnego rozk∏ada si´ mi´dzy
wspó∏d∏u˝ników”. 

3. Przepis art. 141 ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy. Wynika z tego, ˝e ja-
kiekolwiek postanowienia umowne ograniczajàce solidarnà odpowiedzialnoÊç
wykonawców wobec zamawiajàcego nie b´dà wobec niego skuteczne. Mo˝e to
byç istotnà barierà przy powstawaniu konsorcjów w sprawach uzyskania zamó-
wienia. Np., firma która jest producentem sprz´tu mo˝e nie odwa˝yç si´ wziàç
pe∏nej odpowiedzialnoÊci za dzia∏ania firmy budowlanej wykonujàcej okreÊlone
prace i odwrotnie, firma budowlana mo˝e nie chcieç wziàç odpowiedzialnoÊci za
dostawy sprz´tu. Podobnie w du˝ych projektach finansowanych przez konsorcja
bankowe poszczególne banki nie b´dà raczej chcia∏y wziàç odpowiedzialnoÊci
w zakresie udost´pnienia kredytu w jego pe∏nej wysokoÊci, a tylko w wysokoÊci,
do której zobowiàzanie przyjà∏ konkretny bank. Komentowany przepis dotyczy
tylko wykonawców, natomiast nie dotyczy podwykonawców. Wobec zamawia-
jàcego wykonawca jest odpowiedzialny za dzia∏ania i zaniechania podwykonaw-
ców z których pomocà zobowiàzanie wykonuje jak równie˝ którym wykonanie
zobowiàzania powierza tak samo, jak za w∏asne dzia∏anie lub zaniechanie (zob.
art. 474 Kc). Nale˝y jednak˝e zaznaczyç, ˝e zobowiàzania sà solidarne nie tylko
wtedy, gdy wynika to z ustawy (np. art. 141) ale tak˝e wtedy, gdy wynika to
z czynnoÊci prawnych (art. 369 Kc).

4. Jakkolwiek zobowiàzanie solidarne mo˝e wynikaç tak˝e z czynnoÊci prawnej, za
niedopuszczalne nale˝y uznaç narzucanie przez zamawiajàcego wymogu, aby
wykonawca z podwykonawcà solidarnie odpowiadali wobec zamawiajàcego.
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Nale˝y przyjàç, bioràc pod uwag´ daleko idàce konsekwencje zobowiàzaƒ soli-
darnych, ˝e czynnoÊç prawna mo˝e nadaç stosunkowi prawnemu charakter
zobowiàzania solidarnego tylko wtedy, gdy zainteresowane strony, dzia∏ajàc
z równorz´dnych pozycji, zgodnie tak postanowià. W przypadku relacji zama-
wiajàcego i wykonawcy trudno mówiç o równorz´dnym charakterze tej relacji.
W praktyce trudno sobie wyobraziç narzucenie przez zamawiajàcego w prze-
targu na dostaw´ samochodów, aby niewielka firma, która jako podwykonawca
odpowiada za serwis, by∏a jednoczeÊnie solidarnie odpowiedzialna wraz z do-
stawcà samochodów za samà dostaw´. 

Art. 142 [Czas trwania umowy]

1. Umow´ zawiera si´ na czas oznaczony.
2. Zawarcie umowy, której przedmiotem sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e,

na okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata, wymaga zgody Prezesa Urz´du wyra˝onej w dro-
dze decyzji administracyjnej, udzielonej przed wszcz´ciem post´powania
o udzielenie zamówienia.

3. Udzielajàc zgody, o której mowa w ust. 2, Prezes Urz´du bierze pod uwag´
w szczególnoÊci:
1) zakres planowanych nak∏adów oraz okres niezb´dny do ich sp∏aty lub

zwrotu;
2) zdolnoÊci p∏atnicze zamawiajàcego;
3) czy wykonanie zamówienia w okresie wnioskowanym przez zamawiajà-

cego spowoduje oszcz´dnoÊci kosztów realizacji zamówienia w stosunku
do okresu trzyletniego.

4. Zgody, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zawarcie umów:
1) kredytu i po˝yczki;
2) rachunku bankowego, je˝eli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, je˝eli okres umowy nie przekracza 5 lat;
4) obs∏ugi emisji papierów wartoÊciowych, na okres obs∏ugi emisji;
5) koncesji.

1. Poj´cia „Êwiadczenie okresowe” i „Êwiadczenie ciàg∏e” nie majà definicji legal-
nych ani na gruncie Pzp, ani na gruncie Kodeksu cywilnego. W doktrynie zg∏a-
szano ró˝ne propozycje definicji, tak˝e w kontekÊcie znaczenia elementu czasu1.
Przyjmijmy, ̋ e Êwiadczenia ciàg∏e sà to „Êwiadczenia polegajàce na okreÊlonym,
sta∏ym zachowaniu si´ d∏u˝nika w czasie trwania zobowiàzania. W odró˝nieniu
jednak od Êwiadczeƒ okresowych nie da si´ w nich wyró˝niç powtarzajàcych si´
odr´bnych czynnoÊci, które mo˝na by∏oby traktowaç jako Êwiadczenia samo-
dzielne2”. Nale˝y odró˝niç Êwiadczenia okresowe od poszczególnych rat Êwiad-
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czenia o charakterze jednorazowym. Raty sà tu tylko sposobem realizacji Êwiad-
czenia, którego wielkoÊç zosta∏a okreÊlona w oderwaniu od wyznacznika czasu.
Je˝eli przyk∏adowo strony zawrà umow´ na dostaw´ 360 komputerów, mogà
ustaliç, ̋ e dostawa ta b´dzie realizowana sukcesywnie poprzez comiesi´czne do-
stawy dziesi´ciu komputerów przez 3 lata, co b´dzie Êwiadczeniem jednorazo-
wym, tyle, ˝e jego realizacja b´dzie roz∏o˝ona na raty.

2. Trudno zgodziç si´ z poglàdem, ˝e z treÊci i funkcji przepisów Pzp zawierajà-
cych poj´cie „zamówienie o Êwiadczenie okresowe” wynika, i˝ poj´cie to nie zo-
sta∏o w nich zastosowane w uj´ciu w∏aÊciwym dla prawa cywilnego1. W odró˝-
nieniu od „us∏ug” i „dostaw”, którym to poj´ciom ustawa nadaje inne znaczenie
ni˝ posiadajà one na gruncie Kodeksu cywilnego, brak w Pzp oddzielnej defini-
cji „zamówieƒ o Êwiadczenie okresowe”. Jako ˝e udzielenie zamówienia spro-
wadza si´ do zawarcia umowy nie mo˝na abstrahowaç od treÊci art. 139 ust. 1
który stanowi, ˝e do umów w sprawach zamówieƒ publicznych stosuje si´ Ko-
deks cywilny, chyba, ̋ e przepisy Pzp stanowià inaczej. Tak wi´c poj´cie „zamó-
wienie o Êwiadczenie okresowe” mo˝e byç interpretowane tylko na gruncie pra-
wa cywilnego.

3. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 zamawiajàcy powinien okreÊliç w specyfikacji ter-
min wykonania zamówienia. Termin ten w wielu przypadkach b´dzie mia∏ istot-
ny zwiàzek z czasem, na który umowa jest zawierana. Nie by∏oby jednak zasad-
ne, aby postrzegaç termin wykonania zamówienia okreÊlony przez wskazanie
konkretnej daty jako równoznaczny z wygaÊni´ciem wià˝àcej strony umowy.
Jakkolwiek ustawodawca nie obliguje expressis verbis zamawiajàcego, aby
wskaza∏ w specyfikacji czas na który umowa jest zawierana powinien on to zro-
biç na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 21, bez wàtpienia bowiem czas, na który umo-
wa zostanie zawarta jest postanowieniem istotnym dla stron, które zostanie
wprowadzone do treÊci zawieranej umowy.

4. Zawarcie umowy na czas oznaczony mo˝e polegaç nie tylko na wskazaniu daty
kalendarzowej zakoƒczenia danego stosunku prawnego. Mo˝e polegaç te˝ na
okreÊleniu czasu jego trwania (np. w tygodniach lub miesiàcach) liczàc np. od
dnia podpisania umowy. Mo˝na tak˝e inaczej oznaczyç moment koƒcowy, np.
w Êcis∏ej relacji z terminem wykonania zamówienia. Termin koƒcowy umowy
mo˝e oznaczaç tak˝e konkretne zdarzenie, jednak tylko takie, którego nastàpie-
nie w przysz∏oÊci jest, zgodnie z rozsàdnymi oczekiwaniami, pewne2.

5. Umowy, których przedmiotem nie sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e mogà 
byç zawierane na okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata bez koniecznoÊci uzyskania zgody 
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Prezesa Urz´du wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej, udzielonej przed
wszcz´ciem post´powania o udzielenie zamówienia. W przypadku Êwiadczenia
jednorazowego, jednak˝e roz∏o˝onego na raty, nie jest wymagana zgoda Preze-
sa nawet wtedy, gdy realizacja Êwiadczenia w ratach przekracza∏aby okres 3 lat.
W takim przypadku zakres Êwiadczenia jest z góry okreÊlony i to bez odnosze-
nia si´ do elementu czasu.

6. Rozpatrujàc wniosek zamawiajàcego o zgod´ na zawarcie umowy, której przed-
miotem sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e, na okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata Prezes
Urz´du jest zobowiàzany rozwa˝yç okolicznoÊci o których mowa w ust. 3.
Poniewa˝ zgodnie z art. 107 § 1 Kpa decyzja administracyjna wymaga uzasad-
nienia, Prezes powinien wskazaç w jaki sposób ich badanie wp∏yn´∏o na jego
decyzj´.

7. Katalog przes∏anek okreÊlonych w ust. 3 nie jest wyczerpujàcy, lecz jedynie
przyk∏adowy. Co wi´cej, to inne okolicznoÊci, ni˝ wskazane w tym przepisie
mogà mieç charakter przesàdzajàcy, czy decyzja Prezesa Urz´du b´dzie pozy-
tywna, czy negatywna. Wydaje si´, ˝e poza wskazanym katalogiem Prezes UZP
mo˝e np. rozwa˝yç, na ile jego decyzja pozytywna mo˝e wp∏ynàç na ogranicze-
nie konkurencji (por. art. 126 ust. 2).

8. Umowa ubezpieczenia to umowa, w której zak∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzuje si´
spe∏niç okreÊlone Êwiadczenie w razie zajÊcia przewidzianego wypadku, a ubez-
pieczajàcy zobowiàzuje si´ zap∏aciç sk∏adk´ (art. 805 Kc). W przypadku umów
ubezpieczenia wykonawca musi mieç status „zak∏adu ubezpieczeƒ”.

9. Umowa kredytu jest uregulowana w ustawie Prawo bankowe1. Na podstawie
umowy kredytu bank zobowiàzuje si´ oddaç do dyspozycji kredytobiorcy na
czas oznaczony w umowie kwot´ Êrodków pieni´˝nych z przeznaczeniem na
ustalony cel, a kredytobiorca zobowiàzuje si´ do korzystania z niej na warun-
kach okreÊlonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz
z odsetkami w oznaczonych terminach sp∏aty oraz zap∏aty prowizji od udzie-
lonego kredytu (art. 69 ust. 1). Zamawiajàcy udzielajàc zamówienia wyra˝o-
nego w umowie kredytu mo˝e go udzieliç tylko wykonawcy, który ma status
banku.

10. Umowa po˝yczki to umowa, w której dajàcy po˝yczk´ zobowiàzuje si´ prze-
nieÊç na w∏asnoÊç bioràcego okreÊlonà iloÊç pieni´dzy albo rzeczy oznaczonych
tylko co do gatunku, a bioràcy zobowiàzuje si´ zwróciç te samà iloÊç pieni´dzy
albo tà samà iloÊç rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakoÊci (art. 720 § 1
Kc). Wykonawca z którym zamawiajàcy zawiera umow´ po˝yczki nie musi
mieç ˝adnego specjalnego statusu, okreÊlonego przepisami prawa (w odró˝nie-
niu np. od umowy ubezpieczenia).
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11. Umowa rachunku bankowego jest uregulowana w Kodeksie cywilnym 
(art. 725–733) oraz ustawie Prawo bankowe. Ustawa ta mi´dzy innymi wskazu-
je przyk∏adowy katalog rachunków bankowych (art. 50 ust. 2) oraz przyk∏ado-
wy katalog postanowieƒ, które umowa rachunku bankowego powinna okreÊlaç
(art. 54 ust. 2). Zamawiajàcy udzielajàc zamówienia wyra˝onego w umowie ra-
chunku bankowego mo˝e go udzieliç tylko wykonawcy, który ma status banku.

Art. 143 [Umowy zawierane na czas nieoznaczony]

1. Na czas nieoznaczony mo˝e byç zawierana umowa, której przedmiotem sà
dostawy:
1) wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie Êcieków

do takiej sieci;
2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciep∏a z sieci ciep∏owniczej.

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

1. Ust. 1 przewiduje wyjàtki od okreÊlonej w art. 142 ust. 1 zasady, ˝e umow´
w sprawie zamówienia publicznego zawiera si´ na czas oznaczony. Znajdà one
zastosowanie tylko wtedy, gdy woda, energia elektryczna, gaz lub ciep∏o sà
dostarczane z sieci. Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków1 siecià wodno-kanalizacyjnà sà
przewody wodociàgowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzàdzeniami,
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane sà Êcieki, b´dàce
w posiadaniu przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego. Przez sieci elek-
troenergetyczne lub sieç gazowà nale˝y rozumieç instalacje po∏àczone i wspó∏-
pracujàce ze sobà, s∏u˝àce do przesy∏ania i dystrybucji paliw lub energii, nale˝à-
ce do przedsi´biorstwa energetycznego (art. 3 pkt 11 Prawo energetyczne2).

2. Je˝eli woda, ciep∏o, gaz lub energia elektryczna nie by∏yby dostarczane z sieci
w rozumieniu powy˝szych przepisów, lecz np. ciep∏o by∏oby dostarczane bezpo-
Êrednio ze êród∏a ciep∏a, wtedy strony umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go powinny zawrzeç umow´ na czas oznaczony.

3. Przedmiotem umów o których mowa w ust. 1 pkt 1 sà co do zasady Êwiadczenia cià-
g∏e. Zgodnie ust. 2 przepisu art. 142 ust. 2 (zgoda Prezesa Urz´du) nie stosuje si´ do
umów, o których mowa w ust. 1. Wydaje si´, ˝e wy∏àczenie to jest zb´dne bowiem
nale˝y przyjàç, ˝e zgoda Prezesa dotyczy tylko umów zawieranych na czas oznaczo-
ny d∏u˝szy ni˝ 3 lata. W sytuacji, gdy w ust. 1 mowa jest o kategorii umów zawie-
ranych na czas nieoznaczony, przepis ust. 2 i tak nie móg∏by tych umów dotyczyç. 
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Art. 144 [Zakaz zmian w umowie]

1. Zakazuje si´ zmian postanowieƒ zawartej umowy w stosunku do treÊci ofer-
ty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ˝e koniecz-
noÊç wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoÊci, których nie mo˝na
by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sà korzystne dla
zamawiajàcego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewa˝na.

1. Nie ma przeszkód, aby komentowany artyku∏ zastosowaç odpowiednio po wy-
borze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygni´ciu ewentualnych pro-
testów, a jeszcze przed podpisaniem umowy. Dotyczy∏oby to w praktyce np.
zmian wzoru umowy okreÊlonego w specyfikacji. B´dzie to dopuszczalne tylko
wtedy, gdy koniecznoÊç wprowadzenia zmian wynika z okolicznoÊci, których
nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili sfinalizowania prac nad projektem umowy,
albo zmiany sà korzystne dla zamawiajàcego. Rozwiàzanie to daje efekt taki
sam, jak w przypadku aneksowania podpisanej umowy, a jednoczeÊnie oszcz´-
dza stronom czas zwiàzany z procesem podpisania umowy. 

2. Zakaz zmian postanowieƒ zawartej umowy w stosunku do treÊci oferty, na podsta-
wie której dokonano wyboru wykonawcy zawarty w Pzp ró˝ni si´ od podobnej re-
gulacji, zawartej w uzp. Ta ostatnia zakazywa∏a zmian postanowieƒ zawartej umo-
wy oraz wprowadzania nowych postanowieƒ do umowy, niekorzystnych dla zama-
wiajàcego. Obecnie, je˝eli koniecznoÊç wprowadzenia zmian do umowy nie wyni-
ka z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy,
dopuszczalne zmiany mogà byç tylko korzystne dla zamawiajàcego. Oznacza to
zakaz wprowadzania zmian o charakterze neutralnym dla zamawiajàcego.

3. Zmiana umowy jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy spe∏niona jest przynajmniej
jedna z nast´pujàcych przes∏anek: wprowadzenie zmian jest konieczne i wynika
z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy,
albo zmiany sà korzystne dla zamawiajàcego. Brak istnienia jednej ze wskaza-
nych przes∏anek jest jednoznaczny z zakazem wprowadzania zmian.

4. Brak mo˝liwoÊci przewidzenia okolicznoÊci, o których mowa w komentowanym
artykule musi mieç charakter obiektywny. Je˝eli zamawiajàcy rzeczywiÊcie nie
przewidzia∏ tych okolicznoÊci, choç móg∏ i powinien by∏ je przewidzieç, zmiana
postanowieƒ umowy zawartej z wykonawcà nie b´dzie dopuszczalna.

5. Powstaje pytanie o dopuszczalnoÊç zmian podmiotowych po stronie wykonaw-
ców. Odpowiedê jest zale˝na od tego, czy zmiana strony umowy mia∏aby si´
wiàzaç z sukcesjà uniwersalnà, w wyniku której prawa przys∏ugujàce jednemu
podmiotowi przechodzà na inny podmiot w wyniku jednego zdarzenia prawne-
go, czy z sukcesjà singularnà, której konsekwencjà jest nabycie okreÊlonego pra-
wa podmiotowego. W przypadku sukcesji uniwersalnej z mocy prawa zmienia
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si´ wykonawca umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na przyk∏ad zgod-
nie z art. 494 § 1 Kodeksu spó∏ek handlowych „Spó∏ka przejmujàca albo spó∏ka
nowo zawierana wst´puje z dniem po∏àczenia we wszystkie prawa i obowiàzki
spó∏ki przejmowanej albo spó∏ek ∏àczàcych si´ przez zawiàzanie nowej spó∏ki”.
Pzp nie zawiera exprexis verbis zakazu dokonywania zmian podmiotowych
w umowach po stronie wykonawców. Nale˝y jednak uznaç, ˝e zmiana wyko-
nawcy, dokonana nawet za zgodà zamawiajàcego, b´dzie czynnoÊcià majàcà na
celu obejÊcie ustawy, a jako taka, z mocy art. 58 ust. 1 Kc b´dzie niewa˝na. Wy-
nika to z faktu, i˝ celem Pzp jest zapewnienie, ˝e podmioty b´dàce zamawiajà-
cymi wydatkujà Êrodki zgodnie z przewidzianymi, obiektywnymi i konkurencyj-
nymi procedurami, w tym zgodnie z procedurà badania przysz∏ego kontrahenta.
Gdyby swobodna zmiana wykonawcy po zawarciu umowy by∏a dopuszczalna,
cel Pzp nie zosta∏by osiàgni´ty.

6. Problemem jest dopuszczalnoÊç zmiany umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i us∏ug (VAT).
Zdaniem Ministerstwa Finansów „dla rozstrzygni´cia sprawy decydujàce jest
wyjaÊnienie, jaki wp∏yw ma podatek od towarów i us∏ug na wysokoÊç wyna-
grodzenia, które w zwiàzku z realizacjà danej umowy odbiorca (zamawiajàcy)
jest zobowiàzany zap∏aciç. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), do którego odes∏anie zawiera 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177) cenà jest wartoÊç wyra˝ona w jednostkach pieni´˝nych,
którà kupujàcy jest obowiàzany zap∏aciç przedsi´biorcy za towar lub us∏ug´;
w cenie uwzgl´dnia si´ podatek od towarów i us∏ug oraz podatek akcyzowy, je-
˝eli na podstawie odr´bnych przepisów sprzeda˝ towaru (us∏ugi) podlega obcià-
˝eniu podatkiem od towarów i us∏ug oraz podatkiem akcyzowym. Przepis ten, we-
d∏ug powszechnie przyj´tego rozumienia oznacza, ˝e podatek VAT jest sk∏adni-
kiem ceny, stanowi element cenotwórczy, wobec czego sprzedawca towaru lub
us∏ugi, kalkulujàc cen´, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT na-
le˝nego od tego towaru lub us∏ugi. Wy˝ej powo∏any przepis nie daje jednak pod-
stawy do uznania, ̋ e z jego mocy nabywca towaru lub us∏ugi jest obowiàzany za-
p∏aciç sprzedawcy cen´ wy˝szà, powsta∏à w wyniku zmiany stawki podatku VAT,
je˝eli zawarta umowa nie zawiera∏a klauzuli rodzàcej takie zobowiàzanie1”.

7. Rozstrzygni´cie powy˝szego problemu nie mo˝e byç oderwane od treÊci ust. 1.
Nale˝y wi´c przyjàç, ˝e przy zmianie VAT zmiana umowy jest dopuszczalna
w dwóch sytuacjach: albo wtedy, gdy istnieje koniecznoÊç wprowadzenia zmia-
ny, która wynika z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w dniu za-
warcia umowy, albo wtedy, gdy zmiana umowy jest korzystna dla zamawiajàce-
go. Mo˝na przyjàç, ˝e koniecznoÊç wprowadzenia zmian do umowy ma miejsce
wówczas, gdy na skutek okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç
(w tym zmian przepisów prawa) jedna ze stron umowy mog∏aby ponieÊç ra˝àcà 
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strat´ (poz. art. 3571 Kc). W sytuacji jednak, gdyby np. w dacie podpisania umo-
wy by∏yby ju˝ opublikowane przepisy o zmianie VAT, jakkolwiek jeszcze nie
wesz∏y w ˝ycie, na powy˝szà przes∏ank´ nie mo˝na by∏oby si´ powo∏aç, bo-
wiem zmian´ oczywiÊcie mo˝na by∏o przewidzieç. Niezale˝nie od dopuszczal-
noÊci zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, w Êwietle przepisów
prawa ka˝da zmiana umowy wymaga zgody zamawiajàcego i wykonawcy. 

8. Przy braku konsensusu stron co do zmiany umowy mo˝e znaleêç zastosowanie
art. 3571 Kc który stanowi: „Je˝eli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków
spe∏nienie Êwiadczenia by∏oby po∏àczone z nadmiernymi trudnoÊciami albo
grozi∏oby jednej ze stron ra˝àcà stratà, czego strony nie przewidywa∏y przy za-
warciu umowy, sàd mo˝e po rozwa˝eniu interesów stron, zgodnie z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego, oznaczyç sposób wykonania zobowiàzania, wysokoÊç
Êwiadczenia, a nawet orzec o rozwiàzaniu umowy. Rozwiàzujàc umow´ sàd
mo˝e w miar´ potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierujàc si´ zasadami okre-
Êlonymi w zdaniu poprzedzajàcym”.

9. W tym kontekÊcie nale˝y przyjàç, ̋ e przepis ust. 1 stanowi ograniczenie dla stron
umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast nie jest nim zwiàzany sàd
dzia∏ajàcy na gruncie art. 3571 Kc. Zakaz, o którym mowa w komentowanym ar-
tykule powinien wiàzaç zamawiajàcego i wykonawc´ w celu zapobie˝enia sytu-
acjom, w których nie by∏yby osiàgalne cele Pzp. Obaw takich jak i uzasadnienia
tego zakazu nie ma w przypadku rozstrzygni´cia sprawy przez sàd.

10. Zgodnie z orzeczeniem Sàdu Najwy˝szego z dnia 10 kwietnia 2003 r.1, nieza-
le˝nie od tego, ̋ e umow´ zawarto w trybie post´powania o zamówienie publicz-
ne, wykonawca mo˝e odstàpiç od niej w sytuacjach i na warunkach okreÊlonych
w Kodeksie cywilnym tak, jak od ka˝dej innej umowy2. Po podpisaniu umowy
jedyna p∏aszczyzna prawnego uprzywilejowania zamawiajàcego jest oparta
o przepis art. 144. Na pozosta∏ych p∏aszczyznach zawartego stosunku cywilno-
prawnego nale˝y uznaç równorz´dnoÊç pozycji zamawiajàcego i wykonawcy.
Na zasadach ogólnych, gdyby np. zamawiajàcy dopuszcza∏ si´ zw∏oki w wyko-
naniu zobowiàzania z umowy wzajemnej, wykonawca mo˝e mu wyznaczyç od-
powiedni dodatkowy termin do wykonania z zagro˝eniem, i˝ w razie bezsku-
tecznego up∏ywu wyznaczonego terminu b´dzie uprawniony do odstàpienia od
umowy (zob. art. 491 § 1 Kc).

Art. 145 [Odstàpienie od umowy]

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ̋ e wykonanie
umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewidzieç
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w chwili zawarcia umowy, zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w termi-
nie 30 dni od powzi´cia wiadomoÊci o tych okolicznoÊciach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie
wynagrodzenia nale˝nego z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy. 

1. Przepis ust. 1 ma charakter wyjàtkowy. Pozwala zamawiajàcym, mocà jedno-
stronnej czynnoÊci prawnej doprowadziç, bez zgody wykonawcy, do wygaÊ-
ni´cia ∏àczàcego strony stosunku prawnego. Odstàpienie od umowy przez zama-
wiajàcego mo˝e mieç miejsce tylko wtedy, gdy ∏àcznie wystàpià nast´pujàce
przes∏anki: zaistniejà istotne zmiany okolicznoÊci, b´dà one powodowa∏y, ˝e
wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym, nie mo˝na by∏o tego prze-
widzieç w chwili zawarcia umowy. Przy zaistnieniu tych przes∏anek zamawiajà-
cy mo˝e od umowy odstàpiç jedynie w terminie 30 dni od powzi´cia wiadomo-
Êci o tych okolicznoÊciach. Nale˝y przyjàç, ˝e gdyby powy˝sze przes∏anki za-
istnia∏y przed podpisaniem umowy zamawiajàcy mo˝e, stosujàc odpowiednio
ust. 1, nie przystàpiç do podpisania umowy.

2. Powstaje wàtpliwoÊç co to znaczy, ˝e „wykonanie umowy nie le˝y w interesie pu-
blicznym”. Poj´cie „interesu publicznego” pojawia si´ w wielu innych przepisach
prawa, np. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 1)1, ustawie Pra-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej (art. 68 ust. 1)2, czy ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów (art. 1 ust. 1)3. Niektóre przepisy precyzujà znaczenie tego poj´cia.
Na przyk∏ad, zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar
celny towarów po cenach dumpingowych4 „zastosowanie Êrodków antydumpingo-
wych wymaga rozwa˝enia interesu publicznego, którego ocena obejmuje w szcze-
gólnoÊci interes przemys∏u krajowego, na rzecz którego toczy si´ post´powanie,
interes u˝ytkowników oraz konsumentów towaru obj´tego post´powaniem, jak
równie˝ skutki na∏o˝enia celów konkurencji”. Zakres poj´cia „interes publiczny”
na gruncie ró˝nych ustaw nie musi byç to˝samy. Na pewno sam interes zamawia-
jàcego nie mo˝e byç uto˝samiany z interesem publicznym. Powo∏anie si´ na to, ˝e
wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym mo˝e mieç miejsce np. wtedy,
gdy Êrodki publiczne którymi dysponuje zamawiajàcy, w wyniku wykonania
umowy zosta∏yby wykorzystane w sposób niew∏aÊciwy. Uzasadnione b´dzie od-
stàpienie od umowy na podstawie której wykonawca mia∏by po∏o˝yç nowà na-
wierzchni´ na moÊcie, co do którego, po podpisaniu umowy, np. po zniszczeniach
powodziowych podj´to decyzj´ o rozbiórce. Ust. 1 jest istotnym ograniczeniem
równowagi stron, niedopuszczalna b´dzie wi´c jego wyk∏adnia rozszerzajàca.

3. Odstàpienie od umowy b´dzie jednostronnym, skierowanym przez zamawiajà-
cego do wykonawcy oÊwiadczeniem woli o charakterze prawo kszta∏tujàcym.
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W nast´pstwie z∏o˝enia takiego oÊwiadczenia stosunek prawny mi´dzy stronami
wygasa, i to ju˝ od momentu zawarcia umowy. W takiej sytuacji kwesti´ rozli-
czenia mi´dzy stronami reguluje ust. 2.

4. Gdy wykonawca uzna, ˝e odstàpienie zamawiajàcego od umowy jest nieuza-
sadnione (np. brak interesu publicznego), mo˝e wystàpiç do sàdu o ustalenie ist-
nienia stosunku prawnego na podstawie art. 189 Kpc. Zgodnie z tym przepisem
„powód mo˝e ˝àdaç ustalenia przez sàd istnienia lub nieistnienia stosunku praw-
nego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny1”.

5. W praktyce umowy w sprawach zamówieƒ publicznych rzadko kiedy zawierajà
stosowne postanowienia dotyczàce rozliczeƒ na wypadek odstàpienia przez za-
mawiajàcego od umowy na podstawie ust. 1. Trudno arbitralnie okreÊliç, jak po-
winno wyglàdaç rozliczenie mi´dzy stronami, bowiem wiele zale˝y od tego, czy
umowa przewidywa∏a kilka etapów wykonania zamówienia, odbiory cz´Êciowe
itp. Wykonawcy nale˝y si´ wynagrodzenie za rzeczywiste wykonanie cz´Êci
umowy bez wzgl´du na to, czy wykonanie tej cz´Êci zosta∏o formalnie potwier-
dzone przez zamawiajàcego przed odstàpieniem od umowy. Wykonawca zg∏a-
szajàc ̋ àdanie na podstawie ust. 2 powinien je uzasadniç. Niekiedy uzasadnienie
mo˝e wyra˝aç si´ w przed∏o˝eniu stosownej kalkulacji. Wykonawca ma prawo
˝àdaç nie tylko pokrycia poniesionych kosztów, ale tak˝e cz´Êci zysku. Przez
wykonanie cz´Êci umowy nale˝y rozumieç tak˝e i takà sytuacj´, gdy wykonaw-
ca dokona∏ zakupów niezb´dnych dla nale˝ytego wykonania umowy. Poza wy-
nagrodzeniem nale˝nym z tytu∏u wykonywania cz´Êci umowy wykonawcy nie
b´dà przys∏ugiwa∏y ˝adne roszczenia odszkodowawcze zwiàzane z odstàpie-
niem zamawiajàcego od umowy.

Art. 146 [Niewa˝noÊç umowy]

1. Z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych, umowa jest niewa˝na, je˝eli:
1) zamawiajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzku przekazania og∏oszenia o zamówie-

niu Prezesowi Urz´du lub Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich;

2) zamawiajàcy udzieli∏ zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji ad-
ministracyjnej, w szczególnoÊci zawar∏ umow´ bez wymaganej zgody
przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu;

3) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed zakoƒczeniem kontroli, o której mo-
wa w art. 167;

4) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed up∏ywem terminu do wszcz´cia kon-
troli, o której mowa w art. 167;
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5) zamawiajàcy dokona∏ wyboru oferty z ra˝àcym naruszeniem ustawy;
6) w post´powaniu o udzielenie zamówienia dosz∏o do naruszenia przepisów

okreÊlonych w ustawie, które mia∏o wp∏yw na wynik tego post´powania. 
2. Prezes Urz´du mo˝e wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci:

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

1. Komentowany artyku∏ okreÊla szczególne przypadki niewa˝noÊci umów w spra-
wach zamówieƒ publicznych, przy czym nie wy∏àcza stosowania regulacji
Kodeksu cywilnego dotyczàcej niewa˝noÊci umów. W szczególnoÊci znajdzie
zastosowanie przepis art. 58 § 1 Kc który stanowi, ˝e niewa˝na jest czynnoÊç
prawna sprzeczna z ustawà albo majàca na celu obejÊcie ustawy.

2. W przypadku wystàpienia przes∏anek okreÊlonych w ust. 1 umowa jest niewa˝na
ju˝ w momencie jej zawierania. Przes∏anki te nie majà charakteru jednorodnego,
chocia˝by z tego wzgl´du, ̋ e bardzo ∏atwo mo˝na stwierdziç, czy niektóre z nich
znajdujà zastosowanie w danej sprawie (np. brak obowiàzkowych og∏oszeƒ czy
brak wymaganych decyzji administracyjnych). W innych przypadkach (np. do-
konanie wyboru z ra˝àcym naruszeniem ustawy) mo˝e to byç trudne. Nieza-
le˝nie od przes∏anek okreÊlonych w tym przepisie, umowy b´dà niewa˝ne np.
wtedy, gdy ich zawarcie narusza inne ustawy.

3. LegalnoÊç dzia∏aƒ zamawiajàcego wymaga w wielu przypadkach uzyskania sto-
sownej decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa Urz´du. Dotyczy to np.
zgody na zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia (art. 62 ust. 2), zamówie-
nia z wolnej r´ki (art. 67 ust. 2), negocjacji z og∏oszeniem w odniesieniu do za-
mówieƒ innych, ni˝ sektorowe (art. 55 ust. 2), odstàpienia od ˝àdania wniesienia
zabezpieczenia (art. 147 ust. 4) itp.

4. Art. 167 reguluje materi´ kontroli uprzedniej. Zgodnie z ust. 3 tego artyku∏u
„w przypadku wszcz´cia kontroli uprzedniej, a˝ do jej zakoƒczenia, nie mo˝na
zawrzeç umowy”. Z kolei „zakoƒczeniem kontroli uprzedniej jest dor´czenie
zamawiajàcemu informacji o kontroli uprzedniej” (art. 169 ust. 1). Termin do
wszcz´cia kontroli jest uregulowany w art. 167 ust. 3.

5. Nie ka˝de dokonanie wyboru oferty z naruszeniem Pzp b´dzie skutkowa∏o
niewa˝noÊcià umowy. Umowa b´dzie niewa˝na tylko wtedy, gdy naruszenie
ustawy mia∏o charakter ra˝àcy. Ka˝dy przypadek wymaga w tym kontekÊcie
wnikliwej oceny. Nie jest rzeczà ∏atwà okreÊlenie, jakie naruszenia ustawy b´dà
mia∏y charakter ra˝àcych naruszeƒ. Nie musi to byç jednoznaczne z naruszeniem
zasad udzielania zamówieƒ okreÊlonych w Rozdziale 2 Pzp. Mo˝na sobie bo-
wiem wyobraziç, ˝e naruszono zasad´ równego traktowania wykonawców, np.
jednego przypadkiem nie powiadomiono o odpowiedzi na nieistotne pytanie do-
tyczàce specyfikacji, co trudno zakwalifikowaç jako ra˝àce naruszenie ustawy.
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Ra˝àcym naruszeniem Pzp b´dzie z pewnoÊcià ocena ofert niezgodna z przyj´-
tymi kryteriami.

6. Przy wyk∏adni poj´cia „ra˝àce naruszenie ustawy” przydatna mo˝e byç bogata
literatura oraz orzecznictwo. Na tej p∏aszczyênie Êcierajà si´ dwa stanowiska.
„Wed∏ug pierwszego z nich ra˝àce naruszenie prawa zachodzi w przypadku na-
ruszenia przepisu nie pozostawiajàcego wàtpliwoÊci co do jego bezpoÊredniego
naruszenia (...) Drugie stanowisko reprezentujà ci, którzy uwa˝ajà, i˝ przy po-
j´ciu ra˝àcego naruszenia prawa nale˝y braç pod uwag´ jego skutki1”. W wyro-
ku z dnia 27 maja 1988 r. Naczelny Sàd Administracyjny uzna∏, ˝e „ra˝àcym
naruszeniem prawa jest tylko takie jego naruszenie, w wyniku którego powstajà
skutki niemo˝liwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagaƒ prawo-
rzàdnoÊci”2. W odniesieniu do Pzp za bardziej uzasadnione nale˝y uznaç drugie
stanowisko.

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest niewa˝na je˝eli w post´powa-
niu dosz∏o do naruszenia przepisów okreÊlonych w ustawie i jednoczeÊnie jest
pewnoÊç co do tego, ˝e naruszenie to mia∏o wp∏yw na wynik post´powania. Je-
˝eli dosz∏o do takich naruszeƒ ale nie stwierdzono, i˝ rzeczywiÊcie wp∏yw ten
mia∏y, nie b´dzie podstawy do uznania umowy za niewa˝nà na podstawie ust. 1
pkt 6. Je˝eli dosz∏o do naruszenia przepisów, które mia∏o wp∏yw na wynik post´-
powania, ale do naruszenia dosz∏o nie w post´powaniu o udzielenie zamówienia,
ale na etapie przygotowania post´powania, tak˝e nie b´dzie uzasadnienia dla
uznania umowy za niewa˝nà na podstawie powy˝szego przepisu.

8. Przepis ust. 2 uprawnia Prezesa Urz´du do wystàpienia do sàdu o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci umowy, jej cz´Êci lub zmian dokonanych z naruszeniem prawa, co w ˝a-
den sposób nie ogranicza dzia∏aƒ innych osób, które mogà dzia∏aç na zasadach
ogólnych. Zgodnie z art. 189 Kpc powód mo˝e ˝àdaç ustalenia przez sàd istnienia
lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Po-
wodem mo˝e byç np. podwykonawca, pomimo tego, ˝e nie ubiega∏ si´ o udziele-
nie zamówienia, je˝eli wyka˝e interes prawny w ustaleniu niewa˝noÊci umowy.

Art. 147 [Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy]

1. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy zabezpieczenia nale˝ytego wyko-
nania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

2. Zabezpieczenie s∏u˝y pokryciu roszczeƒ z tytu∏u niewykonania lub nienale-
˝ytego wykonania umowy. Je˝eli wykonawca jest jednoczeÊnie gwarantem,
zabezpieczenie s∏u˝y tak˝e pokryciu roszczeƒ z tytu∏u gwarancji jakoÊci.
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3. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, je˝eli:
1) wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏o-

tych równowartoÊç kwoty 60 000 euro;
2) wartoÊç zamówienia na dostawy lub us∏ugi przekracza wyra˝onà w z∏o-

tych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro;
3) umowa ma zostaç zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata, z wyjàtkiem

umów, o których mowa w art. 142 ust. 4 i art. 143.
4. W wyjàtkowych sytuacjach, w szczególnoÊci, gdy ˝àdanie wniesienia zabez-

pieczenia mog∏oby uniemo˝liwiç udzielenie zamówienia lub spowodowaç
znaczàcy wzrost cen ofert, zamawiajàcy, za zgodà Prezesa Urz´du wyra˝o-
nà w drodze decyzji administracyjnej, mo˝e odstàpiç od ˝àdania wniesienia
zabezpieczenia.

1. ˚àdanie zamawiajàcego od wykonawcy zabezpieczenia nale˝ytego wykonania
umowy ma charakter fakultatywny, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych 
w ust. 3, kiedy ma ono charakter obligatoryjny. Wyjàtek od regu∏y okreÊlonej
w tym przepisie stanowi art. 132 ust. 3, który w odniesieniu do zamówieƒ sekto-
rowych zezwala na odstàpienie od obowiàzku ˝àdania zabezpieczenia nale˝yte-
go wykonania umowy. Je˝eli zamawiajàcy powinien ˝àdaç lub chce ˝àdaç za-
bezpieczenia, jego obowiàzkiem jest zapisaç to w SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 20).
Wniesienie zabezpieczenia powinno nastàpiç jeszcze przed podpisaniem umo-
wy. Wskazuje na to zarówno interes zamawiajàcego, jak i treÊç przepisu art. 34
ust. 2 który przewiduje m.in., ˝e je˝eli wykonawca nie wnosi wymaganego za-
bezpieczenia, zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà wÊród pozosta∏ych
ofert (...).

2. Powstaje pytanie, czy na podstawie komentowanego artyku∏u zamawiajàcy jest
zobowiàzany do ˝àdania zabezpieczenia od wykonawcy, z którym zawar∏ umo-
w´ ramowà. By∏oby rzeczà niew∏aÊciwà, gdyby instytucja zabezpieczenia by∏a
oderwana od udzielenia zamówienia, a jak wiadomo podpisanie umowy ramo-
wej nie stanowi udzielenia zamówienia. Tak wi´c obowiàzek, o którym mowa
w tym przepisie nie dotyczy umów ramowych.

3. Zgodnie z art. 150 zamawiajàcy ma pewne pole manewru co do tego, jakiego za-
bezpieczenia b´dzie ˝àda∏, jednak˝e jego wysokoÊç nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 2%,
ani wy˝sza ni˝ 10% ceny ca∏kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej war-
toÊci nominalnej zobowiàzania zamawiajàcego, wynikajàcego z umowy. Zama-
wiajàcy mo˝e powo∏ywaç si´ na wyjàtkowà sytuacj´ o której mowa w ust. 4, gdy
mimo tego, i˝ ˝àda∏ zabezpieczenia w wysokoÊci i formule najbardziej korzyst-
nej dla wykonawcy, istnieje ryzyko niemo˝liwoÊci udzielenia zamówienia bàdê
znacznego wzrostu cen ofert.

4. Wyjàtkowa sytuacja, o której mowa w ust. 4 nie musi polegaç tylko na ryzyku nie-
mo˝liwoÊci udzielenia zamówienia lub ryzyku znacznego wzrostu cen ofert (sà to
tylko przyk∏ady wyjàtkowych sytuacji). Istnieje dylemat, czy doskona∏a sytuacja
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finansowa i renoma wykonawcy same w sobie uzasadniajà odstàpienie od ˝àdania
zabezpieczenia. By∏oby to w wielu przypadkach uzasadnione, bowiem interes za-
mawiajàcego, którego ochronie ma s∏u˝yç zabezpieczenie wykonania umowy nie
by∏by zagro˝ony. Odpowiedê na to pytanie jest jednak negatywna. Trudno bo-
wiem uznaç, ˝e sytuacja, gdy najkorzystniejszà ofert´ z∏o˝y∏ wykonawca posiada-
jàcy doskona∏à sytuacjà finansowà i Êwietnà renom´, jest sytuacjà wyjàtkowà.

5. Zamawiajàcy jest zobowiàzany ˝àdaç od wykonawcy wniesienia zabezpiecze-
nia, je˝eli wystàpi którakolwiek z przes∏anek okreÊlonych w ust. 3. A zatem
pomimo tego, ˝e w przypadku zawierania umów kredytu pkt 3 tego przepisu
przewiduje wyjàtek od obowiàzku ˝àdania zabezpieczenia, w sytuacji, gdy
wartoÊç takiego zamówienia przekracza∏aby kwot´ 5 000 000 euro zamawiajàcy
by∏by zobowiàzany ˝àdaç zabezpieczenia.

Art. 148 [Forma zabezpieczenia]

1. Zabezpieczenie mo˝e byç wnoszone wed∏ug wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku nast´pujàcych formach: 
1) pieniàdzu;
2) por´czeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.

2. Za zgodà zamawiajàcego zabezpieczenie mo˝e byç wnoszone równie˝:
1) w wekslach z por´czeniem wekslowym banku;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoÊciowych emitowanych

przez Skarb Paƒstwa lub jednostk´ samorzàdu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreÊlonych

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniàdzu wykonawca wp∏aca przelewem na ra-

chunek bankowy wskazany przez zamawiajàcego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniàdzu wykonawca mo˝e wyraziç

zgod´ na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
5. Je˝eli zabezpieczenie wniesiono w pieniàdzu, zamawiajàcy przechowuje je

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajàcy zwraca zabezpie-
czenie wniesione w pieniàdzu z odsetkami wynikajàcymi z umowy rachun-
ku bankowego, na którym by∏o ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni´dzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

1. Warto rozwa˝yç kiedy i na jakich zasadach mo˝liwe jest zaliczenie wadium na
poczet zabezpieczenia. Co do zasady nale˝y przyjàç, ˝e takie zaliczenie nie jest
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dopuszczalne. Wià˝e si´ to chocia˝by z tym, ˝e okres wa˝noÊci wadium jest
zwiàzany z okresem wa˝noÊci oferty i nawet jeÊli dane wadium by∏oby wa˝ne
jeszcze przez jakiÊ czas po zawarciu umowy, w wi´kszoÊci przypadków traci∏o-
by swojà wa˝noÊç na tyle wczeÊnie, ˝e jako forma zabezpieczenia nie mog∏oby
pe∏niç swojej roli. Wyjàtek od tej zasady dotyczy wadium w formie pieni´˝nej,
kiedy wykonawca mo˝e wyraziç zgod´ na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia (ust. 4). Je˝eli wykonawca zgody tej nie wyrazi, zamawiajàcy
jest zobowiàzany zwróciç mu wadium na zasadach ogólnych.

2. Podobnie jak w przypadku wadium ustawodawca przewiduje pi´ç alternatyw-
nych form zabezpieczenia do wyboru wykonawcy (ust. 1)1. JednoczeÊnie, w od-
ró˝nieniu od regulacji dotyczàcej wadium, ustanawia trzy dodatkowe formy za-
bezpieczenia: weksel z por´czeniem wekslowym banku, zastaw na papierach
wartoÊciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa lub jednostk´ samorzàdu
terytorialnego, zastaw rejestrowy na zasadach okreÊlonych w przepisach o zasta-
wie rejestrowym i rejestrze zastawów (ust. 2). Wniesienie przez wykonawc´
zabezpieczenia w jednej z powy˝szych form wymaga dla swej skutecznoÊci
wczeÊniejszej zgody zamawiajàcego.

3. Weksle sà papierami wartoÊciowymi uregulowanymi w ustawie Prawo wekslo-
we2. Regulacj´ papierów wartoÊciowych, które sà emitowane przez Skarb Paƒ-
stwa lub jednostk´ samorzàdu terytorialnego zawiera w szczególnoÊci ustawa
o finansach publicznych3, ustawa o obligacjach4 oraz ustawa Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi5. Ustanowienie zastawu rejestrowego
reguluje ustawa z o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów6. OkreÊla ona
katalog podmiotów, których wierzytelnoÊci mogà byç zabezpieczone poprzez
ustanowienie zastawu rejestrowego (art. 1 ust. 1). Do ustanowienia zastawu reje-
strowego dochodzi poprzez umow´ mi´dzy osobà uprawnionà do rozporzàdza-
nia przedmiotem zastawu (zastawcà) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis
do rejestru zastawów (art. 2 ust. 1). Przedmiotem zastawu mogà byç rzeczy ru-
chome z wyjàtkiem statków morskich wpisanych do rejestru okr´towego, a tak-
˝e zbywalne prawa majàtkowe (art. 7 ust. 1).

4. Trudno zgodziç si´ z poglàdem, ˝e za niew∏aÊciwe nale˝a∏oby uznaç dopuszcze-
nie jednej z form zabezpieczenia wymagajàcej zgody zamawiajàcego ju˝ po wy-
borze najkorzystniejszej oferty7. Nie ma przeszkód, aby ewentualna zgoda by∏a
ju˝ udzielona w dokumentacji okreÊlajàcej warunki zamówienia. ˚aden przepis
nie zakazuje jednoczeÊnie w sytuacji, gdy dokumentacja okreÊlajàca warunki
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zamówienia ̋ adnych postanowieƒ w tej mierze nie zawiera, aby zgoda zamawia-
jàcego zosta∏a udzielona po wyborze najkorzystniejszej oferty na wniosek wyko-
nawcy, który takà ofert´ z∏o˝y∏.

5. Je˝eli wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniàdzu nie ma ̋ adnego wp∏ywu na
to, jak b´dzie oprocentowane konto bankowe, na którym b´dà przechowywane.
JednoczeÊnie zamawiajàcy, dzia∏ajàc w dobrej wierze, powinien staraç si´ o to,
aby oprocentowanie to by∏o jak najkorzystniejsze.

6. TreÊç ust. 1 pkt 5 zmieniona zosta∏a nowelizacjà, dokonanà ustawà o zmianie
ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci oraz niektó-
rych innych ustaw1.

Art. 149 [Zmiana formy zabezpieczenia]

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca mo˝e dokonaç zmiany formy za-
bezpieczenia na jednà lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 

2. Za zgodà zamawiajàcego wykonawca mo˝e dokonaç zmiany formy zabez-
pieczenia na jednà lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciàg∏oÊci za-
bezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoÊci.

Przepisy, o których mowa w tym artykule z jednej strony s∏u˝à interesom zama-
wiajàcego, z drugiej strony stwarzajà takie warunki dla wykonawców, aby zabez-
pieczenie umowy by∏o dla nich jak najmniej ucià˝liwe. Tak wi´c w odniesieniu do
pieni´dzy, por´czeƒ bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczenio-
wych i por´czeƒ, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 5, wykonawca ma pe∏nà swo-
bod´ zamiany jednej formy zabezpieczenia na drugà. W odniesieniu natomiast do
form, o których mowa w ust. 2 tego artyku∏u wymagana jest zgoda zamawiajàcego.
Wskazane jest, chocia˝by dla celów dowodowych, aby zgoda taka by∏a udzielana na
piÊmie.

Art. 150 [WysokoÊç zabezpieczenia]

1. WysokoÊç zabezpieczenia ustala si´ w stosunku procentowym do ceny ca∏-
kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci nominalnej zobowià-
zania zamawiajàcego wynikajàcego z umowy, je˝eli w ofercie podano cen´
jednostkowà lub ceny jednostkowe.

2. Zabezpieczenie ustala si´ w wysokoÊci od 2% do 10% ceny ca∏kowitej poda-
nej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci nominalnej zobowiàzania zama-
wiajàcego wynikajàcego z umowy.
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3. Je˝eli okres realizacji zamówienia jest d∏u˝szy ni˝ rok, zabezpieczenie, za
zgodà zamawiajàcego, mo˝e byç tworzone przez potràcenia z nale˝noÊci za
cz´Êciowo wykonane dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonaw-
ca jest obowiàzany wnieÊç co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

5. Zamawiajàcy wp∏aca kwoty potràcane na rachunek bankowy w tym samym
dniu, w którym dokonuje zap∏aty faktury.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pe∏nej wysokoÊci zabez-
pieczenia nie mo˝e nastàpiç póêniej ni˝ do po∏owy okresu, na który zosta∏a
zawarta umowa.

1. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç, aby wykonawca przedstawi∏ w ofercie cen´ ca∏ko-
wità, albo cen´ lub ceny jednostkowe. W zale˝noÊci od tego, jakie by∏o jego ˝à-
danie w tej mierze, inny b´dzie punkt odniesienia sposobu ustalenia wysokoÊci
zabezpieczenia. Jakkolwiek to, jaka b´dzie wysokoÊç wymaganego zabezpie-
czenia b´dzie wynika∏o z treÊci najkorzystniejszej oferty, punkt odniesienia dla
ustalenia wysokoÊci zabezpieczenia, jak i jego procentowa wartoÊç w stosunku
do ceny ca∏kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci nominalnej zo-
bowiàzania wynikajàcego z umowy, powinny byç przesàdzone w specyfikacji
(art. 36 ust. 1 pkt 20).

2. W przypadku, gdy okres realizacji zamówienia jest d∏u˝szy ni˝ rok, komentowa-
ny przepis dopuszcza, aby za zgodà zamawiajàcego wykonawca w dniu podpi-
sania umowy wniós∏ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, pod warunkiem
uzupe∏nienia reszty przez potràcenie z nale˝noÊci za cz´Êciowo wykonane za-
mówienie. Przepis jednoczeÊnie przesàdza, ˝e wniesienie pe∏nej wysokoÊci za-
bezpieczenia nie mo˝e nastàpiç póêniej ni˝ do po∏owy okresu na który zosta∏a
zawarta umowa. 

Art. 151 [Zwrot zabezpieczenia]

1. Zamawiajàcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiajàcego za nale˝ycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady
lub gwarancji jakoÊci nie mo˝e przekraczaç 30% wysokoÊci zabezpieczenia. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie póêniej ni˝ w 15 dniu po
up∏ywie okresu r´kojmi za wady lub gwarancji jakoÊci.

1. Dzia∏ajàc z nale˝ytà starannoÊcià zamawiajàcy jest zobowiàzany do weryfiko-
wania, czy zamówienie zosta∏o nale˝ycie wykonane. Je˝eli po wykonaniu za-
mówienia i jego odbiorze nie zg∏asza roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady, a jed-
noczeÊnie nie udzielono gwarancji, wtedy jest zobowiàzany zwróciç wykonaw-
cy zabezpieczenie w ca∏oÊci, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go za nale˝ycie wykonane.
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2. Po wykonaniu zamówienia mogà znaleêç zastosowanie przepisy dotyczàce r´-
kojmi za wady. Jakkolwiek zgodnie z art. 558 Kc jest generalnie dopuszczalne
ograniczenie, a nawet wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci z tytu∏u r´kojmi wydaje
si´, i˝ rzadko b´dzie istnia∏o uzasadnienie dla takiego stanowiska, tym bardziej,
˝e w przypadku udzielania zamówieƒ publicznych zamawiajàcy ma decydujàcy
wp∏yw na treÊç umowy. Zgodnie z art. 568 Kc: „§ 1. Uprawnienia z tytu∏u r´koj-
mi za wady fizyczne wygasajà po up∏ywie roku, a gdy chodzi o wady budynku 
– po up∏ywie lat trzech, liczàc od dnia, kiedy rzecz zosta∏a kupujàcemu wydana.
§ 2. Up∏yw powy˝szych terminów nie wy∏àcza wykonania uprawnieƒ z tytu∏u
r´kojmi, je˝eli sprzedawca wad´ podst´pnie zatai∏. § 3. Zarzut z tytu∏u r´kojmi
mo˝e byç podniesiony tak˝e po up∏ywie powy˝szych terminów, je˝eli przed ich
up∏ywem kupujàcy zawiadomi∏ sprzedawc´ o wadzie”. 

3. Tak jak roszczenia z tytu∏u r´kojmi za wady wynikajà z przepisów prawa, tak
roszczenia z tytu∏u gwarancji jakoÊci wynikajà z dokumentu gwarancyjnego
wystawionego przez gwaranta. Dokument ten mo˝e okreÊlaç zakres odpowie-
dzialnoÊci. Art. 578 Kc stanowi: „je˝eli w gwarancji inaczej nie zastrze˝ono, od-
powiedzialnoÊç z tytu∏u gwarancji obejmuje tylko wady powsta∏e z przyczyn
tkwiàcych w sprzedanej rzeczy”. Wspomniany dokument powinien okreÊlaç
tak˝e okres gwarancji. Zamawiajàcy mo˝e wykonywaç uprawnienia z tytu∏u
r´kojmi za wady fizyczne rzeczy, niezale˝nie od uprawnieƒ wynikajàcych
z gwarancji (art. 579 Kc). Zamawiajàcy mo˝e narzuciç jakie minimalne warunki
powinna zawieraç gwarancja, przy czym mo˝e to byç jednym z kryteriów oceny
ofert.
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Dzia∏ V
Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych

Rozdzia∏ 1
Zakres dzia∏ania

Art. 152 [Prezes Urz´du]

1. Centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach za-
mówieƒ publicznych jest Prezes Urz´du.

2. Nadzór nad Prezesem Urz´du sprawuje Prezes Rady Ministrów. 
3. Obs∏ug´ Prezesa Urz´du zapewnia Urzàd.
4. Organizacj´ Urz´du okreÊla statut nadany, w drodze zarzàdzenia, przez

Prezesa Rady Ministrów.

1. Centralne organy administracji rzàdowej sà powo∏ywane na mocy ustaw, dzia-
∏ajà na ich podstawie i w ramach okreÊlonych w nich kompetencji. Centralnym
organem administracji rzàdowej jest Prezes Urz´du. Zgodnie z w∏aÊciwoÊcià
miejscowà swoim dzia∏aniem obejmuje teren ca∏ego kraju. Wed∏ug w∏aÊciwoÊci
rzeczowej jest organem w∏aÊciwym w sprawach zamówieƒ publicznych, a zatem
ma kompetencje do rozpoznawania i rozstrzygania spraw w tym obszarze. Za-
kres dzia∏ania Prezesa Urz´du jest okreÊlony w przepisach o charakterze mate-
rialnoprawnym, przede wszystkim w Pzp, wydanych do niego aktach wyko-
nawczych, a tak˝e w innych przepisach. Obowiàzkiem prezesa, wynikajàcym
z art. 19 Kpa jest przestrzeganie z urz´du swojej w∏aÊciwoÊci rzeczowej. Pzp nie
okreÊla trybu post´powania przed Prezesem Urz´du, tak˝e wi´c w tym przypad-
ku majà zastosowanie w∏aÊciwe przepisy Kpa, zgodnie z ogólnà normà zawartà
w art. 1 pkt 1 która stanowi, ˝e reguluje on post´powanie „przed organami
administracji publicznej w nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci tych organów sprawach
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych”. Podsta-
wowà zasadà, obowiàzujàca w post´powaniu przed Prezesem Urz´du, podobnie
jak przed ka˝dym innym organem administracji, jest zasada prawdy obiektyw-
nej. Oznacza ona obowiàzek dà˝enia do jak najpe∏niejszego ustalenia stanu fak-
tycznego, który stanowi podstaw´ rozstrzygni´cia. Mo˝e ono nastàpiç tylko
wówczas, gdy okolicznoÊci sprawy zostanà w pe∏ni wyjaÊnione w toku post´po-
wania, prowadzonego przy zachowaniu pe∏nego obiektywizmu w ocenie tych
okolicznoÊci oraz dowodów. Ustawa o dzia∏ach administracji rzàdowej1 w art. 34
ust. 2 stanowi i˝ „w sprawach indywidualnych decyzje centralnego organu
administracji rzàdowej sà ostateczne w rozumieniu przepisów Kodeksu post´po-
wania administracyjnego, chyba, ˝e ustawa uprawnienia takie przyznaje mini-
strowi kierujàcemu okreÊlonym dzia∏em administracji rzàdowej”. 
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2. Przywrócony zosta∏ stan prawny sprzed nowelizacji uzp, dokonanej ustawà
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie
dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianach
niektórych ustaw1, która z dniem 1 stycznia 2002 r. przyznawa∏a nadzór nad
Prezesem Urz´du ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej
(Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji). Obecnie wi´c, tak jak by∏o
od poczàtku istnienia polskiego systemu zamówieƒ publicznych, nadzór nad
Prezesem Urz´du sprawuje Prezes Rady Ministrów. Konsekwentnie Urzàd
Zamówieƒ Publicznych nie jest obj´ty zakresem ̋ adnego z dzia∏ów administracji
rzàdowej, ustanowionych w ustawie o dzia∏ach administracji rzàdowej2 (art. 33a
ust. 1). Jest to rozwiàzanie gwarantujàce Prezesowi Urz´du wysokà pozycj´
w strukturze organów administracji rzàdowej, ale przede wszystkim chroniàce
go przed mo˝liwoÊciami wp∏ywania lub oddzia∏ywania na podejmowane przez
niego decyzje bàdê czynnoÊci przez inne organy administracji. Jest to szczegól-
nie istotne z uwagi na wprowadzone przez Pzp kompetencje w zakresie kontroli
post´powaƒ o zamówienia publiczne oraz prawa nak∏adania kar pieni´˝nych na
podmioty spoza sektora finansów publicznych.

3. Urzàd Zamówieƒ Publicznych rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç z dniem wejÊcia w ˝ycie
uzp, to znaczy 1 stycznia 1995 roku. Stanowi wyodr´bnionà jednostk´ organi-
zacyjnà administracji rzàdowej, która zapewniaç ma realizacj´ zadaƒ przewi-
dzianych w Pzp dla Prezesa Urz´du. W literaturze przyj´∏o si´ niezbyt fortunnie
˝e jest to „aparat wykonawczy” Prezesa Urz´du. Bardziej trafne wydaje si´ okre-
Êlanie go jako „rzàdowego centrum polityki, legislacji, analiz, ekspertyz, doku-
mentacji i sprawozdawczoÊci”3. Urzàd dzia∏a na podstawie ustawy oraz Statutu
nadanego mu zarzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 19 lipca 2002 r., który w § 2 stanowi, i˝ „zapewnia obs∏ug´ Prezesa Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych (...) i dzia∏a zgodnie z jego zarzàdzeniami, wytycz-
nymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpoÊrednim nadzorem i kierow-
nictwem”. Statut okreÊla tak˝e struktur´ organizacyjnà Urz´du. Prezes kieruje
Urz´dem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz dyrektorów
komórek organizacyjnych. Wewn´trznà organizacj´ i zakres zadaƒ komórek
organizacyjnych oraz tryb pracy Urz´du okreÊla Regulamin organizacyjny Urz´-
du, nadawany przez Prezesa Urz´du. Dzia∏alnoÊç Urz´du finansowana jest z bu-
d˝etu paƒstwa, a Prezes Urz´du, w cz´Êci dotyczàcej Urz´du, jest dysponentem
bud˝etu pierwszego stopnia.
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3 Tadeusz Grzeszczyk, Podr´cznik zamówieƒ publicznych. Polskie procedury – zarys systemu. Biblio-
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Art. 153 [Tryb powo∏ania i odwo∏ania Prezesa]

1. Prezesa Urz´du powo∏uje Prezes Rady Ministrów spoÊród kandydatów
wy∏onionych w drodze otwartego konkursu.

2. Prezesem Urz´du mo˝e byç wy∏àcznie osoba, która spe∏nia nast´pujàce
warunki:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
3) posiada wiedz´ o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych;
4) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;
5) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
6) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo umyÊlne.

3. Prezes Urz´du jest powo∏ywany na pi´cioletnià kadencj´ i mo˝e byç po-
nownie powo∏any tylko raz. Prezes Urz´du pe∏ni obowiàzki do dnia powo-
∏ania jego nast´pcy.

4. Kadencja Prezesa Urz´du wygasa w razie jego Êmierci albo odwo∏ania.
5. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç Prezesa Urz´du w razie:

1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia powierzonych obowiàzków z powodu cho-

roby trwajàcej co najmniej 6 miesi´cy lub innej d∏ugotrwa∏ej przeszko-
dy uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji Prezesa Urz´du;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo umyÊlne;
4) trwajàcego d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy zawieszenia, o którym mowa w ust. 6;
5) ra˝àcego naruszenia ustawy.

6. Prezes Rady Ministrów mo˝e zawiesiç Prezesa Urz´du w pe∏nieniu obo-
wiàzków w razie postawienia mu zarzutu pope∏nienia przest´pstwa umyÊl-
nego, powierzajàc pe∏nienie obowiàzków Prezesa Wiceprezesowi Urz´du.

7. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 6, trwa do czasu zakoƒczenia po-
st´powania karnego.

8. W okresie zawieszenia Prezes Urz´du zachowuje prawo do wynagrodzenia.
9. Cz∏onkiem komisji konkursowej mo˝e byç wy∏àcznie osoba dajàca r´koj-

mi´ bezstronnego pe∏nienia funkcji w interesie publicznym.
10. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przeprowa-

dzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, sposób powo∏ywania komisji
konkursowej oraz wymagania wobec jej cz∏onków, majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie otwartego charakteru konkursu, obiektywizm wyboru kandy-
datów oraz jawnoÊç prac komisji konkursowej.

1. Regulacje zawarte w tym przepisie stanowià ca∏kowità nowoÊç w polskim syste-
mie zamówieƒ publicznych, po raz pierwszy normujàc tryb powo∏ania Prezesa
Urz´du, warunki jakie musi spe∏niaç osoba sprawujàca t´ funkcj´, czas jej pe∏-
nienia, a tak˝e okolicznoÊci w jakich Prezes mo˝e byç odwo∏any. Uzp w art. 8
ust. 2 stwierdza∏a jedynie, ˝e „Prezesa Urz´du powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady
Ministrów”. Kluczowe znaczenie majà w tym zakresie dwa rozwiàzania: wy∏a-
nianie kandydatów na Prezesa w trybie otwartego konkursu oraz kadencyjnoÊç
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sprawowania tej funkcji. Po pierwsze dlatego, ˝e pozwalajà na powierzenie tej
funkcji na podstawie kryteriów merytorycznych, a nie jakichkolwiek innych, po
drugie, ˝e sprawowanie jej w okresie ustawowo okreÊlonej kadencji unieza-
le˝nia Prezesa Urz´du od konsekwencji zmian na krajowej scenie politycznej.
Rozwiàzanie to stanowi wa˝ny element prowadzàcy do ukszta∏towania si´ no-
woczesnego modelu administracji, apolitycznej, dzia∏ajàcej kompetentnie i pro-
fesjonalnie. Powo∏ywanie centralnego organu administracji rzàdowej w trybie
konkursowym jest w polskich warunkach praktykà nowà, zastosowanà dotych-
czas jedynie w stosunku do stanowiska Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów1. Tak jak dotychczas, Prezesa Urz´du powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, ale wy∏àcznie spoÊród kandydatów wy∏onionych w drodze otwarte-
go konkursu. Prezes Rady Ministrów nie mo˝e zatem powierzyç funkcji Prezesa
Urz´du innej osobie, ni˝ wy∏onionej w drodze konkursu (np. w∏asnemu kan-
dydatowi). 

2. Kandydat na Prezesa Urz´du spe∏niaç musi okreÊlone wymogi formalne. Sà one
oczywiste, a ich katalog, zawarty w ust. 2 nie jest zbyt obszerny i w ˝aden spo-
sób nie ogranicza mo˝liwoÊci ubiegania si´ o to stanowisko. Obejmuje obowià-
zek posiadania obywatelstwa polskiego, wy˝szego wykszta∏cenia, pe∏ni praw
publicznych oraz niekaralnoÊci za przest´pstwo umyÊlne. Obok spe∏niania tych
wymogów kandydat na Prezesa musi cieszyç si´ nieposzlakowanà opinià oraz
posiadaç wiedz´ o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych. Ustalenie,
czy warunki te sà spe∏nione nale˝y do komisji konkursowej. Przyjmujàc, ˝e
wszyscy kandydaci ubiegajàcy si´ o to stanowisko spe∏niaç b´dà wymogi for-
malne, a tak˝e cieszyç si´ nieposzlakowanà opinià niewàtpliwe jest, ˝e decydu-
jàce znaczenie mieç b´dzie kryterium merytoryczne, a dok∏adnie – znajomoÊç
systemu zamówieƒ publicznych. Nale˝y za∏o˝yç, ˝e najwi´kszà szans´ uzyska-
nia nominacji mieç b´dzie kandydat, który wyka˝e si´ najlepszà wiedzà w tym
zakresie. Stanowi to gwarancj´, ̋ e Prezesem Urz´du nie zostanie osoba przypad-
kowa, desygnowana do pe∏nienia tej funkcji przy zastosowaniu innych kryteriów
(np. politycznych). Warto zauwa˝yç, ˝e ustawa o ochronie konkurencji i konsu-
mentów2 w stosunku do kandydata na stanowisko Prezesa Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, poza wymogiem posiadania wy˝szego wykszta∏cenia,
okreÊla jedynie warunki o charakterze merytorycznym (wyró˝nianie si´ wiedzà
teoretycznà i doÊwiadczeniem z zakresu gospodarki rynkowej oraz ochrony kon-
kurencji i konsumentów – art. 24 ust. 2). Warunki okreÊlone dla kandydatów na
Prezesa Urz´du nie zawierajà wymogu posiadania doÊwiadczenia, a jedynie
„wiedz´ o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych” (ust. 2 pkt 3), za-
pewne dlatego, aby nie ograniczyç ich kr´gu wy∏àcznie do osób pracujàcych za-
wodowo w systemie zamówieƒ publicznych, co mog∏oby byç rozumiane jako
wymóg pracy w UZP.

328

1 Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1800.
2 Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1800.



3. Ustanowienie kadencyjnoÊci pe∏nienia funkcji Prezesa Urz´du jest logicznym
dope∏nieniem zasady wy∏aniania go w trybie konkursowym. Jest te˝ kolejnym
elementem umocnienia pozycji Prezesa Urz´du i uniezale˝nienia go od zmian
zachodzàcych w politycznych uk∏adach sprawowania w∏adzy. Nie ogranicza to
oczywiÊcie w ˝aden sposób bie˝àcego nadzoru sprawowanego nad Prezesem
Urz´du przez Prezesa Rady Ministrów oraz obowiàzku Prezesa corocznego
przedstawiania Radzie Ministrów sprawozdania o funkcjonowaniu systemu za-
mówieƒ publicznych. Kadencja Prezesa Urz´du trwa pi´ç lat. Jest to okres, na
jaki powo∏ywany jest Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów1,
Szef S∏u˝by Cywilnej2, Prezes Urz´du Regulacji Energetyki3, Prezes Urz´du Re-
gulacji Telekomunikacji i Poczty4. Nale˝y sàdziç, ˝e ustawodawca potwierdzi∏
w ten sposób s∏usznoÊç rozwiàzania przyj´tego w odniesieniu do okresu kaden-
cji centralnych organów administracji rzàdowej. Ma to swoje g∏´bokie uzasad-
nienie, bowiem nie wià˝e czasu kadencji tego organu z kadencjà Sejmu, a zatem
tak˝e z okresem dzia∏ania wy∏onionego przez ten Sejm rzàdu. Wr´cz przeciwnie,
obie kadencje wyraênie si´ rozchodzà. Zmiana rzàdu nie b´dzie zatem powodo-
wa∏a, tak, jak to mia∏o miejsce dotychczas, zmiany na stanowisku Prezesa Urz´-
du. Pozwoli to Prezesowi na programowanie, planowanie oraz realizowanie
dzia∏aƒ kierowanego przez niego Urz´du w d∏u˝szych przedzia∏ach czasowych,
co niewàtpliwie wp∏ynie na ich jakoÊç i efektywnoÊç. Kadencja Prezesa Urz´du
zaczyna si´ w dniu powo∏ania go przez Prezesa Rady Ministrów i koƒczy w dniu
powo∏ania jego nast´pcy, natomiast wygasa w razie jego Êmierci lub odwo∏ania.
Mo˝liwoÊç pe∏nienia funkcji Prezesa ograniczona zosta∏a do dwóch kadencji,
a zatem jedna osoba b´dzie mog∏a kierowaç Urz´dem najwy˝ej dziesi´ç lat. 

4. Prezes Rady Ministrów przed up∏ywem kadencji mo˝e odwo∏aç Prezesa Urz´du
wy∏àcznie w okolicznoÊciach, okreÊlonych w ustawie. Decyzja ta, w odniesieniu
do przes∏anek odwo∏ania nie ma zatem charakteru uznaniowego i nie mo˝e wy-
nikaç np. z okreÊlonej przez polityczne centra decyzyjne „potrzeby dokonania
zmian” na kierowniczych stanowiskach paƒstwowych. Od oceny konkretnej sy-
tuacji przez Prezesa Rady Ministrów zale˝y jednak˝e, czy przy zaistnieniu tych
okolicznoÊci zdecyduje si´ odwo∏aç ze stanowiska Prezesa Urz´du. A zatem tyl-
ko wówczas, gdy zaistnieje któraÊ z przes∏anek okreÊlonych w przepisie Prezes
Rady Ministrów mo˝e, ale nie musi, odwo∏aç ze stanowiska Prezesa Urz´du. Jest
to kolejne rozwiàzanie, konsekwentnie zmierzajàce do stabilizowania funkcji
Prezesa Urz´du i zapewnienia mu statusu fachowca, który nie mo˝e byç powo-
∏ywany oraz odwo∏ywany w zale˝noÊci od tego, kto aktualnie sprawuje rzàdy. 

5. Oczywistà przes∏ankà odwo∏ania Prezesa Urz´du jest rezygnacja zg∏oszona
przez osob´ sprawujàcà to stanowisko, bowiem trudno jest wyobraziç sobie pe∏-
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4 Art. 109 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852 z póên. zm.



nienie go wbrew w∏asnej woli. Równie oczywiste jest odwo∏anie Prezesa w przy-
padku skazania go prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo umyÊlne. Art. 7 
§ 1 Kk stanowi, ˝e „przest´pstwo umyÊlne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma za-
miar pope∏nienia czynu zabronionego, to jest chce go pope∏niç albo przewidujàc
mo˝liwoÊç jego pope∏nienia na to si´ godzi”. Kolejnà przes∏ank´ stanowi utrata
zdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków, po pierwsze z powodu choroby trwajàcej
d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy, po drugie z powodu innej d∏ugotrwa∏ej przeszkody. Mamy
tu do czynienia z dwoma elementami – a) „utratà zdolnoÊci do pe∏nienia obo-
wiàzków”, czyli faktycznà niemo˝liwoÊcià wykonywania funkcji Prezesa Urz´-
du, b) niemo˝liwoÊç ta musi wyst´powaç w okreÊlonym czasie. Uniemo˝liwiaç
wykonywanie obowiàzków mo˝e choroba wymagajàca np. pobytu w szpitalu,
ale tak˝e pobyt w areszcie Êledczym, izolacja z powodów zdrowotnych (kwaran-
tanna), zagini´cie. W odniesieniu do choroby ustawodawca okreÊli∏ termin mini-
malny, skutkujàcy mo˝liwoÊcià odwo∏ania Prezesa, natomiast w odniesieniu do
„innych przeszkód” pos∏u˝y∏ si´ terminem „d∏ugotrwa∏e”. Powinny to byç zatem
przeszkody wyst´pujàce w d∏ugim przeciàgu czasu („d∏ugookresowe”), z pew-
noÊcià znacznie d∏u˝ej ni˝ przez pó∏ roku. JeÊli na podstawie niektórych przepi-
sów, jak chocia˝by prawa pracy czy ubezpieczeƒ spo∏ecznych mo˝na przyjàç, ˝e
dolna granica terminu „d∏ugotrwa∏y” lokuje si´ powy˝ej szeÊciu miesi´cy, okre-
Êlenie po jakim okresie wyst´powania tej przes∏anki skutkuje ona mo˝liwoÊcià
jej zastosowania jest praktycznie niemo˝liwe. W ka˝dym przypadku zale˝eç to
musi od wieloaspektowej oceny konkretnego stanu faktycznego, a zw∏aszcza sy-
tuacji w jakiej znalaz∏ si´ Prezes oraz zagro˝eƒ dla normalnego funkcjonowania
Urz´du, jakie powoduje niemo˝noÊç wykonywania przez niego obowiàzków. 

6. Ocena zaistnia∏ych okolicznoÊci jest szczególnie istotna w odniesieniu do kolej-
nej przes∏anki wymienionej w tym przepisie, a mianowicie ra˝àcego naruszenia
ustawy przez Prezesa. Ustawodawca Êwiadomie odniós∏ termin „ra˝àce narusze-
nie” do ca∏ej ustawy, a nie do jej poszczególnych przepisów, bowiem w takim
przypadku np. wydanie przez Prezesa (urz´dników dzia∏ajàcych z jego upo-
wa˝nienia) decyzji administracyjnej z ra˝àcym naruszeniem prawa, co zgodnie
z art. 156 § 1 pkt 2 Kpa stanowi przes∏ank´ niewa˝noÊci decyzji1, skutkowa∏oby
tak˝e mo˝liwoÊcià odwo∏ania Prezesa Urz´du. Ra˝àce naruszenie ustawy
potraktowaç zatem nale˝y jako swoistà klauzul´ generalnà i odnosiç do funda-
mentalnych zasad na jakich oparte jest Pzp. Istotne znaczenie mia∏aby przy tym
nie tylko ocena samego naruszenia zasad ustawowych, ale tak˝e skutków, które
to naruszenie spowodowa∏o bàdê powoduje. W piÊmiennictwie, odnoszàc si´ do
problemu oceny, czy nastàpi∏o ra˝àce naruszenie prawa wymienia si´ nast´pu-
jàce elementy: „ocen´ skutków spo∏eczno-gospodarczych naruszenia prawa
wskazujàcà na niemo˝noÊç ich pogodzenia z wymaganiami praworzàdnoÊci, po-
wstanie skutków naruszenia prawa niemo˝liwych do zaakceptowania z punktu
widzenia praworzàdnoÊci, powodowanie naruszeniem prawa skutków nie do
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pogodzenia z wymaganiami praworzàdnoÊci, które to wymagania trzeba chroniç
kosztem trwa∏oÊci decyzji, naruszenie prawa jako nast´pstwo zaniedbaƒ lub
naruszenia obowiàzków s∏u˝bowych funkcjonariusza (...)”1. Wyrok NSA z dnia
25 listopada 1997 r. (III SA 1201/96) stwierdza, ˝e z ra˝àcym naruszeniem pra-
wa mamy do czynienia wtedy, gdy „uchybienie prawu ma charakter oczywisty,
jasny i bezsporny, nie dopuszczajàcy mo˝liwoÊci odmiennej wyk∏adni.” 

7. Prezes Rady Ministrów mo˝e zawiesiç Prezesa Urz´du, jeÊli postawiony mu zo-
stanie zarzut pope∏nienia przest´pstwa umyÊlnego. Okres zawieszenia trwa do
czasu zakoƒczenia toczàcego si´ post´powania karnego. Podobnie jak w przy-
padku odwo∏ania zawieszenie stanowi mo˝liwoÊç, a nie obowiàzek. Zarówno
ocena sytuacji jak i decyzja w tej sprawie pozostawione zosta∏y Prezesowi Rady
Ministrów. Mo˝liwoÊç zwrócenia si´ z wnioskiem w tej sprawie ma tak˝e sam
Prezes Urz´du jeÊli uzna, i˝ dla dobra toczàcego si´ przeciwko niemu post´po-
wania, do czasu jego zakoƒczenia, powinien byç odsuni´ty od wykonywania
obowiàzków. Intencjà przyj´cia tego przepisu by∏o uchronienie si´ przed sy-
tuacjà, w której wysokiemu urz´dnikowi paƒstwowemu, którego funkcja wyma-
ga szczególnego spo∏ecznego zaufania, postawiono zarzut pope∏nienia przest´p-
stwa, a do czasu ostatecznego za∏atwienia sprawy nie ma prawnych mo˝liwoÊci
odsuni´cia go od wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych. Postawienia zarzutu
pope∏nienia przest´pstwa nie mo˝na by∏o uznaç za przes∏ank´ odwo∏ania, bo-
wiem stanowi∏oby to faktyczne przesàdzenie wyniku post´powania karnego, za-
nim uczyni to w∏aÊciwy sàd. Dlatego te˝, jak wczeÊniej powiedziano, przes∏ank´
takà stanowi dopiero prawomocny wyrok. Jednak˝e ustawodawca uczyni∏ w tej
zasadzie pewien wy∏om. JeÊli zawieszenie Prezesa Urz´du spowodowane posta-
wieniem mu zarzutu przest´pstwa umyÊlnego trwa d∏u˝ej ni˝ szeÊç miesi´cy,
Prezes Rady Ministrów mo˝e go odwo∏aç. Nale˝y domniemywaç, ˝e rozwià-
zanie to podyktowane zosta∏o obawà, i˝ trwajàce wiele miesi´cy post´powanie
karne, a nast´pnie d∏ugotrwa∏e post´powanie sàdowe powodowa∏oby, i˝ stan
zawieszenia Prezesa Urz´du w pe∏nieniu obowiàzków trwa∏by bardzo d∏ugo.
Jednak˝e wydaje si´ to nieuzasadnione, bowiem sytuacja taka wyczerpywa∏aby
przes∏ank´ odwo∏ania Prezesa, zawartà w pkt 2 ust. 5 (d∏ugotrwa∏a niezdolnoÊç
do pe∏nienia obowiàzków z powodu „innej przeszkody”). W okresie zawieszenia
Prezesa obowiàzki kierowania Urz´dem Prezes Rady Ministrów powierza Wice-
prezesowi Urz´du.

8. Uregulowanie kwestii zwiàzanych z konkursem na kandydatów na Prezesa Urz´-
du ustawa odsy∏a do aktu wykonawczego, okreÊlajàc jedynie trzy warunki: kon-
kurs ma mieç charakter otwarty, ma byç zapewniony obiektywizm wyboru kan-
dydatów oraz jawnoÊç prac komisji konkursowej. JednoczeÊnie bli˝ej nie okre-
Êla wymogów w stosunku do cz∏onków tej komisji, poza ogólnym stwierdze-
niem, ˝e powinni dawaç r´kojmi´ bezstronnego pe∏nienia tej funkcji w interesie
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spo∏ecznym. Nie muszà zatem np. legitymowaç si´ wiedzà lub doÊwiadczeniem
w zakresie funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych. Zgodnie z tà dele-
gacjà wydane zosta∏o rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu
przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych, sposobu powo∏ywania komisji konkursowej oraz wyma-
gaƒ wobec jej cz∏onków1. OkreÊla ono najistotniejsze terminy wykonywania
poszczególnych czynnoÊci zwiàzanych z konkursem oraz tryb ich prowadzenia,
a tak˝e podawania do publicznej wiadomoÊci ich wyników. Og∏oszenie o kon-
kursie musi byç zamieszczone w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych, natomiast o wynikach konkursu wy∏àcznie na stronach internetowych tych
instytucji. S∏usznie nie zosta∏ przesàdzony czas trwania konkursu, jednak˝e Szef
Kancelarii Premiera og∏aszajàc konkurs musi podaç dat´ jego rozpocz´cia i za-
koƒczenia. Trudno przesàdzaç jaki jest optymalny okres jego przeprowadzenia,
a zatem czym powinien kierowaç si´ Szef KPRM okreÊlajàc te daty. Niewiele
w tym pomogà terminy przyj´te w rozporzàdzeniu, np. nie mniej ni˝ 14 dni na
sk∏adanie zg∏oszeƒ przez kandydatów, 7 dni na powiadomienie kandydatów
o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do drugiego etapu, czy 7 dni na prze-
kazanie Prezesowi Rady Ministrów uchwa∏y komisji konkursowej wraz z doku-
mentacjà przebiegu konkursu. Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów, przy czym
warunkiem przeprowadzenia drugiego etapu jest dopuszczenie do niego co
najmniej dwóch kandydatów. Z oczywistych wzgl´dów, nie tylko formalnych,
decydujàce znaczenie ma etap drugi, który stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
Podczas jej trwania kandydaci prezentujà swojà wiedz´ na temat funkcjonowa-
nia systemu zamówieƒ publicznych, koncepcj´ sprawowania funkcji Prezesa
Urz´du (kierowania Urz´dem) oraz plany dotyczàce dzia∏ania i rozwoju Urz´du. 

Art. 154 [Kompetencje]

Prezes Urz´du:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ;
2) podejmuje rozstrzygni´cia w indywidualnych sprawach przewidzianych

ustawà;
3) wydaje Biuletyn Zamówieƒ Publicznych, w którym publikuje og∏oszenia

przewidziane ustawà;
4) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ arbitrów roz-

patrujàcych odwo∏ania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych
w post´powaniach o udzielenie zamówienia;

5) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ organizacji
uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej;

6) zapewnia funkcjonowanie systemu Êrodków ochrony prawnej;
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7) opracowuje programy szkoleƒ, organizuje oraz inspiruje szkolenia z za-
kresu zamówieƒ;

8) przygotowuje i upowszechnia przyk∏adowe kryteria oceny merytoryczne-
go poziomu szkoleƒ; 

9) na wniosek podmiotu prowadzàcego szkolenie dokonuje oceny spe∏niania
przez ten podmiot kryteriów, o których mowa w pkt 8, oraz upowszechnia
jej wyniki; 

10) upowszechnia przyk∏adowe wzory umów w sprawach zamówieƒ publicz-
nych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu
zamówieƒ;

11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówieƒ, w szczególnoÊci do-
konuje kontroli procesu udzielania zamówieƒ w zakresie przewidzianym
ustawà;

12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych zadania w sys-
temie zamówieƒ;

13) dà˝y do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach,
przy uwzgl´dnieniu orzecznictwa sàdów oraz Trybuna∏u Konstytucyjnego;

14) prowadzi wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w sprawach zwiàzanych z zamó-
wieniami;

15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówieƒ;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej

roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ.

1. Podobnie jak w ustawie o zamówieniach publicznych komentowany artyku∏
enumeratywnie wylicza kompetencje Prezesa Urz´du, z których wynika zakres
jego dzia∏ania. ¸atwo zauwa˝yç, ˝e obok tych, które „przesz∏y” z poprzedniej
ustawy pojawi∏o si´ kilka nowych, wynikajàcych z nowych obowiàzków zapisa-
nych w prawie europejskim, ale tak˝e takich, których brak da∏ si´ wyraênie
odczuç w poprzednim okresie. Nadajàc temu artyku∏owi takà form´ redakcyjnà,
(bez zwrotu „w szczególnoÊci”) ustawodawca przesàdzi∏, ˝e jest to katalog za-
mkni´ty, wyczerpujàcy wszystkie obowiàzki oraz mo˝liwoÊci dzia∏ania Prezesa.
Zdecydowana wi´kszoÊç spoÊród nich znajduje swój skonkretyzowany wyraz
w innych przepisach ustawy, dotyczàcych czynnoÊci lub dzia∏aƒ prezesa, np. wy-
dawania decyzji administracyjnych, prowadzenia listy arbitrów, organizacji po-
siedzeƒ zespo∏ów arbitrów itp. 

2. Analiza blisko dziesi´cioletniego okresu obowiàzywania poprzedniej ustawy
pozwala na stwierdzenie, ˝e kompetencje Prezesa Urz´du okreÊlone zosta∏y
w sposób wyczerpujàcy i obejmujà wszystkie te dziedziny oraz obszary, w któ-
rych powinien on byç obecny, nie tylko jako organ administracji rzàdowej po-
siadajàcy uprawnienia w∏adcze (decyzyjne), ale tak˝e jako organizator lub ini-
cjator okreÊlonych dzia∏aƒ. Decyduje to o charakterze funkcji Prezesa Urz´du,
a tak˝e, co si´ z tym wià˝e, w znacznym stopniu przesàdza o sposobie jej spra-
wowania. W Êwietle tego Prezes Urz´du to nie tylko organ administracji, ale tak-
˝e „organizator” bàdê „moderator” systemu zamówieƒ publicznych. Wydaje si´
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to rozwiàzaniem s∏usznym, przede wszystkim dlatego, ̋ e takie rozumienie funk-
cji Prezesa Urz´du potwierdza praktyka minionego okresu. Po pierwszych latach
wdra˝ania uzp i budowy systemu zamówieƒ publicznych, kiedy Prezes Urz´du
si∏à rzeczy musia∏ byç organizatorem i kierownikiem tego procesu wydawa∏o si´,
i˝ kolejne lata powinny przynieÊç zdecydowane przesuni´cie punktu ci´˝koÊci
z „organizowania” na administrowanie. Jednak˝e post´pujàcy rozwój systemu
zamówieƒ publicznych, zwi´kszanie si´ jego zakresu podmiotowego i przedmio-
towego, a tak˝e rozszerzanie si´ rynku zamówieƒ publicznych wymusza∏y te
dzia∏ania. Przy braku umocowania prawnego z niektórych, sprawdzonych form
dzia∏ania trzeba by∏o zrezygnowaç (np. z funkcji „trenera” i listy osób pe∏niàcych
te funkcj´) z du˝à szkodà dla systemu.

3. Kompetencje Prezesa Urz´du obejmujà przede wszystkim nast´pujàce dziedzi-
ny: legislacj´, wydawanie aktów administracyjnych indywidualnych, kontrol´,
zabezpieczanie funkcjonowania systemu Êrodków ochrony prawnej, monitoro-
wanie systemu zamówieƒ, prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej, a tak˝e
kszta∏towanie prawid∏owej praktyki dzia∏ania zamawiajàcych i wykonawców. 

4. Szczególnie istotne sà uprawnienia w zakresie legislacji (pkt. 1), bowiem to Pre-
zes Urz´du przygotowywa∏ i przedstawia∏ Radzie Ministrów projekty wi´kszoÊci
zmian w ustawie o zamówieniach publicznych, a tak˝e projekt Prawa zamówieƒ
publicznych. By∏ tak˝e autorem projektów aktów wykonawczych wydanych
zarówno do ustawy o zamówieniach publicznych jaki i do Pzp. Od propozycji
rozwiàzaƒ jakie sà w nich zawarte, a które stanowià podstaw´ rozstrzygni´ç
podejmowanych przez uprawnione do tego organy w du˝ej mierze zale˝y funk-
cjonowanie systemu zamówieƒ. Ma to du˝e znaczenie zw∏aszcza w kontekÊcie
obowiàzku dbania o zgodnoÊç przepisów dotyczàcych zamówieƒ publicznych
z normami prawa europejskiego. 

5. Na podkreÊlenie zas∏ugujà nowe kompetencje Prezesa Urz´du, których nie prze-
widywa∏a uzp. Nale˝à do nich uprawnienia kontrolne (pkt. 11), które ustawo-
dawca okreÊli∏ jako „czuwanie nad przestrzeganiem zasad systemu zamówieƒ”
(patrz komentarz do art. 161), dokonywanie analiz funkcjonowania systemu za-
mówieƒ (pkt 15), upowszechnianie zasad etyki zawodowej osób wykonujàcych
zadania w systemie zamówieƒ (pkt 12), a tak˝e przygotowywanie i upo-
wszechnianie przyk∏adowych kryteriów oceny merytorycznego poziomu szko-
leƒ (pkt 8) oraz dokonywanie, na wniosek zainteresowanego podmiotu, oceny
spe∏niania przez niego tych kryteriów (pkt 9). Te ostatnie uprawnienia sà szcze-
gólnie wa˝ne wobec coraz wi´kszego znaczenia procesu edukacji uczestników
systemu zamówieƒ oraz bardzo zró˝nicowanego poziomu us∏ug szkoleniowych
oferowanych przez firmy, zajmujàce si´ tà dzia∏alnoÊcià. 

6. Prawnà formà dzia∏ania Prezesa Urz´du jest wydawanie aktów administracyj-
nych indywidualnych, a mianowicie decyzji i postanowieƒ. Obok tego Prezes
Urz´du wykonuje czynnoÊci materialno – techniczne oraz prowadzi dzia∏ania
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o charakterze niew∏adczym. Prezes Urz´du wydaje decyzje administracyjne m.
inn. w nast´pujàcych sprawach: wyra˝enia zgody na zastosowanie innego trybu
ni˝ przetarg nieograniczony i ograniczony – negocjacji z og∏oszeniem (art. 55
ust. 2), negocjacji bez og∏oszenia (art. 62 ust. 2), zamówienia z wolnej r´ki
(art.67 ust. 2), wyra˝enia zgody na zawarcie umowy na okres d∏u˝szy ni˝ trzy
lata (art. 142 ust. 2), wyra˝enia zgody na podpisanie umowy przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu (art. 182 ust. 3), wpisu oraz skreÊlenia z listy arbitrów
(art. 173 ust. 2 i ust. 8), wpisu, skreÊlenia lub odmowy wpisu na list´ organizacji
uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej (art. 179 ust. 4), na∏o˝e-
nia kary administracyjnej (art. 202 ust. 1), natomiast postanowienia m.in. w na-
st´pujàcych sprawach: wy∏àczenia albo odmowy wy∏àczenia arbitra (art. 186 
ust. 4), wy∏àczenia pracownika UZP od udzia∏u w kontroli (art. 162 ust. 3),
zwrotu odwo∏ania (185 ust. 3). Do czynnoÊci materialno-technicznych Prezesa
Urz´du zaliczyç nale˝y m.in.: wydawanie Biuletynu Zamówieƒ Publicznych
(art. 154 pkt 3), prowadzenie i og∏aszanie listy arbitrów oraz gromadzenie i prze-
twarzanie ich danych osobowych (art. 172. ust. 1–3), prowadzenie i og∏aszanie
listy organizacji uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej (art. 179
ust. 2–5), opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów oraz Komisji Euro-
pejskiej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicz-
nych (art. 154 pkt 16). Dzia∏aniami Prezesa Urz´du o charakterze niew∏adczym
sà m.in.: opracowywanie programów szkoleƒ, organizacja i inspiracja szkoleƒ,
przygotowywanie i upowszechnianie przyk∏adowych kryteriów oceny meryto-
rycznego poziomu szkoleƒ oraz dokonywanie na wniosek podmiotu prowadzà-
cego szkolenia oceny spe∏niania przez nie tych kryteriów (art. 154 pkt 7–9), upo-
wszechnianie przyk∏adowych wzorców umów, regulaminów oraz innych doku-
mentów stosowanych przy udzielaniu zamówieƒ (art. 153 pkt 10). 

Art. 155 [Wiceprezesi Urz´du]

1. Prezes Urz´du wykonuje zadania wynikajàce z ustawy przy pomocy nie
wi´cej ni˝ dwóch Wiceprezesów Urz´du. 

2. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na
wniosek Prezesa Urz´du. Do Wiceprezesa Urz´du stosuje si´ przepis 
art. 153 ust. 2.

1. Przepis ten rozstrzyga dwie istotne kwestie. Po pierwsze ustanawia funkcj´ wi-
ceprezesa Urz´du, po drugie przesàdza, ˝e nie mo˝e ich byç wi´cej ni˝ dwóch.
Na przestrzeni ostatnich lat regulacja ta przechodzi∏a swoistà ewolucj´ – od
niczym nieograniczanej liczby wiceprezesów (zast´pców prezesa), poprzez
stwierdzenie, ˝e „prezes kieruje Urz´dem przy pomocy zast´pcy prezesa” co
oznacza∏o, ̋ e musi byç jeden zast´pca, do obecnego, wyraênego ograniczenia do
maksymalnie dwóch. Najprawdopodobniej rozwiàzanie to zosta∏o podyktowane
obawà przed nadmiernym rozrostem liczby stanowisk kierowniczych w Urz´-
dzie, jednak˝e niezale˝nie od intencji wydaje si´ ono kontrowersyjne. Pozbawia

335



Prezesa Rady Ministrów mo˝liwoÊci decydowania, w zale˝noÊci od sytuacji
i wyst´pujàcych potrzeb zwiàzanych z realizacjà ustawowych obowiàzków,
o wielkoÊci i sk∏adzie kierownictwa Urz´du. 

2. Zadaniem wiceprezesów jest „pomoc” Prezesowi Urz´du w wykonywaniu zadaƒ
przewidzianych ustawà. Dzia∏ajà oni z upowa˝nienia prezesa i w zakresie, jakie-
go dotyczy to upowa˝nienie. Mogà np. podejmowaç decyzje administracyjne lub
prowadziç dzia∏ania, ustawowo przypisane centralnemu organowi administracji
rzàdowej. Zakres ich kompetencji powinien byç okreÊlony w Regulaminie we-
wn´trznym Urz´du, a upowa˝nienie do podejmowania decyzji lub wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci dokonane przez Prezesa Urz´du w formie pisemnej,
z oznaczeniem czasu, na jaki zostaje udzielone. 

3. Podobnie jak prezesa, wiceprezesów powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Mini-
strów. Dokonuje tego jednak˝e na wniosek Prezesa Urz´du. Oznacza to, ˝e Pre-
zes Urz´du posiada prawo inicjatywy w odniesieniu do powo∏ania i odwo∏ania
wiceprezesów, a zatem ma istotny wp∏yw zarówno na personalnà obsad´ tych
stanowisk, jak i na termin powo∏ania lub odwo∏ania osób, sprawujàcych t´ funk-
cj´. Bez stosownego wniosku w tych sprawach ze strony Prezesa Urz´du Prezes
Rady Ministrów nie mo˝e podjàç decyzji dotyczàcych obsady stanowisk wice-
prezesów. Powstaje pytanie, w jakim przypadku Prezes Rady Ministrów mo˝e
odmówiç powo∏ania kandydata zaproponowanego przez Prezesa Urz´du. Wy-
daje si´ ˝e tylko wówczas, gdy nie odpowiada on warunkom, okreÊlonym 
w art. 153 ust. 2. Wystarczajàcym powodem negatywnej decyzji jest niespe∏-
nienie jednego spoÊród nich. 

4. Kryteria, jakie musi spe∏niaç wiceprezes Urz´du sà takie same, jak w odniesieniu
do Prezesa Urz´du, a mianowicie: obywatelstwo polskie, wy˝sze wykszta∏cenie,
pe∏nia praw publicznych, nieposzlakowana opinia, niekaralnoÊç za przest´pstwo
umyÊlne oraz wiedza o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych. Wnio-
skujàc o powo∏anie wiceprezesa, Prezes Urz´du zadbaç musi, aby wype∏nia∏ on
wszystkie te kryteria, natomiast ocena, czy odpowiada im proponowany na to
stanowisko kandydat nale˝y do Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 156 [Ârodki specjalne]

1. Tworzy si´ Êrodki specjalne Urz´du, zwane dalej „Êrodkami specjalnymi”.
2. Ârodki specjalne sà tworzone z nast´pujàcych êróde∏:

1) wpisów uiszczonych przez odwo∏ujàcych si´;
2) wp∏at uczestników post´powania odwo∏awczego z tytu∏u ró˝nicy wpisu

i kosztów orzeczonych przez zespo∏y arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania;
3) odsetek od Êrodków, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Ze Êrodków specjalnych sà finansowane:
1) wynagrodzenia arbitrów;
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2) zwrot wydatków nale˝nych arbitrom;
3) zwrot wpisu;
4) wydatki Urz´du zwiàzane z post´powaniami odwo∏awczymi;
5) wydatki zwiàzane ze szkoleniem arbitrów.

4. Ze Êrodków specjalnych pochodzàcych ze êróde∏, o których mowa w ust. 2
pkt 3, mogà byç finansowane ponadto koszty post´powaƒ sàdowych zasà-
dzone od Prezesa Urz´du w zwiàzku z wykonywaniem przez niego upraw-
nieƒ wynikajàcych z ustawy oraz inne koszty funkcjonowania kontroli i sys-
temu Êrodków ochrony prawnej.

1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych1 Êrodki specjalne
sà Êrodkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki bud˝etowe na wyod-
r´bnionych rachunkach bankowych na podstawie odr´bnych ustaw oraz uchwa∏
organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego. Zgodnie z tà regula-
cjà Êrodki specjalne Urz´du tworzone sà z trzech êróde∏: wpisów wnoszonych
przez odwo∏ujàcych si´, wp∏at uczestników post´powania z tytu∏u ró˝nicy po-
mi´dzy kwotà wpisu a kosztami orzeczonymi przez zespól arbitrów oraz odsetek
bankowych od Êrodków, pozostajàcych na koncie Êrodków specjalnych. Jest to
katalog zamkni´ty i ˝adne inne wp∏ywy, pochodzàce z jakichkolwiek innych
êróde∏, nie mogà zasilaç Êrodka specjalnego Urz´du. 

2. Ârodki specjalne przeznacza si´ na cele wskazane w ustawie lub uchwale, na
podstawie której je utworzono (art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicz-
nych). Ustawodawca przesàdzi∏, ˝e Êrodki specjalne Urz´du mogà byç prze-
znaczone tylko i wy∏àcznie na cele zwiàzane z funkcjonowaniem systemu od-
wo∏awczego. Pierwszym i podstawowym jest obs∏uga finansowa, a dok∏adniej
rozliczanie kosztów zwiàzanych z posiedzeniami zespo∏ów arbitrów2, drugim –
szkolenie, a wi´c podnoszenie kwalifikacji arbitrów wpisanych na list´ pro-
wadzonà przez Prezesa Urz´du. Mo˝liwoÊci wydatkowania Êrodków w tym
zakresie enumeratywnie okreÊla ust. 3 komentowanego artyku∏u co oznacza, ˝e
na jakikolwiek inny cel Êrodki specjalne nie mogà byç przeznaczane. Nie mo˝na
zatem finansowaç z tych Êrodków np. nagród dla pracowników Urz´du lub ja-
kichkolwiek innych wydatków Urz´du, niezwiàzanych z post´powaniami odwo-
∏awczymi. 

3. Wyjàtkiem od tej generalnej zasady jest mo˝liwoÊç finansowania, ale wy∏àcznie
ze Êrodków pochodzàcych z odsetek bankowych od kwot, pozostajàcych na kon-
cie Êrodków specjalnych Urz´du kosztów post´powaƒ sàdowych zasàdzonych
od Prezesa Urz´du w zwiàzku z wykonywaniem przez niego uprawnieƒ wynika-
jàcych z ustawy oraz inne koszty funkcjonowania kontroli i systemu Êrodków
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rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym, Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 468.



ochrony prawnej. Mogà to byç np. koszty zwiàzane z wystàpieniem przez preze-
sa do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy lub ze skargà na wyrok zespo∏u
arbitrów, a tak˝e koszty zwiàzane z post´powaniami sàdowymi, w których stro-
nà pozwanà jest Prezes Urz´du. 

Rozdzia∏ 2
Rada Zamówieƒ Publicznych

Art. 157 [Kompetencje]

1. Tworzy si´ Rad´ Zamówieƒ Publicznych, zwanà dalej „Radà”, która jest
organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urz´du. 

2. Rada w szczególnoÊci:
1) wyra˝a opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówieƒ,

przedstawionych jej przez Prezesa Urz´du;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urz´du o funkcjonowaniu syste-

mu zamówieƒ;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych okreÊlone w ustawie

zadania w systemie zamówieƒ. 

1. Rada Zamówieƒ Publicznych zastàpi∏a istniejàce do dnia wejÊcia w ˝ycie Pzp Ko-
legium Urz´du Zamówieƒ Publicznych1. Podobnie jak Kolegium Rada jest orga-
nem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urz´du. Jednak˝e wy∏àcznie do tego
sprowadza si´ podobieƒstwo regulacji, zawartych w tych ustawach. Uzp nie okre-
Êla∏a ani kompetencji, ani zakresu dzia∏ania Kolegium, ani liczby cz∏onków
wchodzàcych w jego sk∏ad oraz zasad ich powo∏ywania. Ustawodawca pozosta-
wi∏ to do rozstrzygni´cia przez Prezesa Urz´du, a w odniesieniu do sk∏adu osobo-
wego – do decyzji organu uprawnionego do powo∏ywania cz∏onków Kolegium.
Luk´ prawnà w tym zakresie stara∏y si´ zastàpiç zapisy w Statucie Urz´du2 oraz
w Regulaminie Kolegium nadanym zarzàdzeniem Prezesa Urz´du, ale przede
wszystkim praktyka ukszta∏towana dziewi´cioletnim okresem dzia∏alnoÊci Kole-
gium. Nale˝y sàdziç, ˝e to w∏aÊnie te doÊwiadczenia przesàdzi∏y zarówno o usta-
nowieniu Rady Zamówieƒ Publicznych, jak i o treÊci odnoszàcych si´ do niej
regulacji, które znalaz∏y si´ w Pzp. Przy braku jakichkolwiek innych organów
doradczych, bàdê mo˝liwoÊci korzystania z doradztwa zawodowego, istnienie
takiego cia∏a wydaje si´ niezb´dne. Tym bardziej, ˝e system zamówieƒ publicz-
nych obejmuje obszar bardzo wa˝ny dla funkcjonowania paƒstwa, w którego za-
si´gu jest wiele problemów o du˝ej wra˝liwoÊci spo∏ecznej, a rola i zadania
Prezesa Urz´du nie ograniczajà si´ wy∏àcznie do czynnoÊci administracyjnych. 
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2. Rada Zamówieƒ Publicznych nie ma ˝adnych uprawnieƒ w∏adczych czy decyzyj-
nych zarówno w odniesieniu do Prezesa Urz´du, jak i do któregokolwiek z obsza-
ru systemu zamówieƒ publicznych. OkreÊlone w ust. 2 kompetencje Rady odnoszà
si´ do najwa˝niejszych problemów zwiàzanych z jego funkcjonowaniem oraz dzia-
∏alnoÊcià Prezesa Urz´du, nie stanowià jednak˝e katalogu zamkni´tego. Wyraênie
wskazuje na to komentowany przepis mówiàc, ˝e Rada wyra˝a opinie w szczegól-
nie istotnych sprawach systemu zamówieƒ, przedstawionych jej przez Prezesa
Urz´du. Prezes Urz´du musi zatem zdecydowaç, które ze spraw sà na tyle wa˝ne,
˝e powinny uzyskaç opini´ Rady. Aby nie by∏o wàtpliwoÊci najwa˝niejsze spoÊród
nich okreÊli∏ sam ustawodawca. Jest to opiniowanie projektów aktów normatyw-
nych dotyczàcych zamówieƒ oraz rocznego sprawozdania z funkcjonowania syste-
mu zamówieƒ publicznych, a tak˝e ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonu-
jàcych zadania okreÊlone w ustawie. Trudno si´ z tym nie zgodziç, powstaje jed-
nak˝e pytanie, czy takie okreÊlenie kompetencji Rady rodzi dla Prezesa Urz´du
obowiàzek zasi´gania opinii, czy jest to tylko jego prawo. Zwa˝ywszy na ratio legis
ustanowienia Rady i rang´ nadanà jej przez ustawodawc´ nale˝y przyjàç, ˝e Prezes
Urz´du ma obowiàzek zasi´gni´cia opinii Rady przed przed∏o˝eniem Radzie Mini-
strów projektów aktów normatywnych oraz sprawozdania z funkcjonowania syste-
mu. Podobnie przyjàç nale˝y, ˝e ma obowiàzek zasi´gania opinii Rady w innych
„istotnych” sprawach, choç trudno w tym miejscu przesàdziç, jakie nale˝y do tej
kategorii zaliczyç. Natomiast wy∏àcznà kompetencjà Rady jest ustalanie zasad ety-
ki zawodowej, co odnieÊç nale˝y niewàtpliwie przede wszystkim do arbitrów wpi-
sanych na list´ prowadzonà przez Prezesa Urz´du. Jest to rozwiàzanie s∏uszne, bo-
wiem od dawna odczuwany by∏ brak jakichkolwiek uregulowaƒ w tym zakresie,
przy wyraênych ró˝nicach poglàdów dotyczàcych organu, który mia∏by je wydaç.

Art. 158 [Tryb powo∏ania]

1. W sk∏ad Rady wchodzi od 10 do 15 cz∏onków powo∏ywanych przez Prezesa
Rady Ministrów.

2. Uprawnionymi do zg∏aszania kandydatów sà w szczególnoÊci kluby parla-
mentarne, ogólnokrajowe organizacje samorzàdu terytorialnego oraz ogól-
nokrajowe organizacje przedsi´biorców.

3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje cz∏onków Rady spoÊród osób, które:
1) sà obywatelami polskimi;
2) korzystajà z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏y karane za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem

o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa lub inne przest´p-
stwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

4) posiadajà wiedz´ i autorytet dajàce r´kojmi´ prawid∏owej realizacji za-
daƒ Rady.

4. Prezes Rady Ministrów powo∏uje spoÊród osób, o których mowa w ust. 1,
przewodniczàcego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczàcego Rady ze
swojego grona.
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5. Cz∏onkom Rady przys∏uguje wynagrodzenie za udzia∏ w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady okreÊla regulamin przyj´ty przez Rad´.

1. Rada Zamówieƒ Publicznych jest organem który musi zostaç utworzony. Jej
cz∏onków powo∏uje Prezes Rady Ministrów. Oznacza to, ˝e prezes Urz´du nie
ma, tak jak w odniesieniu do powo∏ywanych cz∏onków Kolegium, prawa przed-
stawiania kandydatów, nie ma te˝ mo˝liwoÊci wypowiadania si´ czy opiniowa-
nia kandydatów wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów. Mo˝na zatem przy-
jàç, ˝e jest to organ ca∏kowicie niezale˝ny od Prezesa Urz´du, dzia∏ajàcy na
mocy decyzji szefa rzàdu w ramach uprawnieƒ okreÊlonych w Pzp. Przesàdza to
o wysokiej randze Rady Zamówieƒ Publicznych. LiczebnoÊç Rady musi si´
zamykaç w granicach 10–15 osób. W stosunku do Kolegium przepisy uzp nie
okreÊla∏y liczby cz∏onków, pozostawiajàc to do uznania Prezesa Urz´du oraz
organu powo∏ujàcego, przy czym Kolegium, które zakoƒczy∏o swojà dzia∏alnoÊç
wraz z wejÊciem w ˝ycie Pzp tworzy∏o 18 osób. Praktyka najbli˝szych lat poka˝e
zapewne, czy okreÊlona w komentowanym przepisie wielkoÊç Rady odpowiada
zadaniom, jakie ma do wype∏nienia.

2. Ustawodawca nie przesàdzi∏, jaki ma byç sk∏ad Rady, jednak˝e w trosce o jej na-
le˝ytà reprezentatywnoÊç wskaza∏, jakie podmioty sà w szczególnoÊci uprawnio-
ne do zg∏aszania kandydatów: kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje
samorzàdu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsi´biorców. Jest
to wskazanie s∏uszne, uwzgl´dniajàce te Êrodowiska, które sà szczególnie zain-
teresowane prawid∏owym funkcjonowaniem systemu zamówieƒ publicznych,
choç z ca∏à pewnoÊcià trudno by∏oby ograniczyç sk∏ad Rady wy∏àcznie do ich re-
prezentantów. Nale˝y zwróciç uwag´, ̋ e uprawnienie do zg∏aszania kandydatów
przypisane zosta∏o okreÊlonym podmiotom, które, jeÊli sà zainteresowane wyko-
rzystaniem go, powinny dokonaç zg∏oszenia z w∏asnej inicjatywy. Prezes Rady
Ministrów mo˝e natomiast, jeÊli uzna to za potrzebne, zwróciç si´ do wszystkich
bàdê niektórych z wymienionych w ustawie podmiotów o wskazanie kandyda-
tów, którzy byliby brani pod uwag´ przy powo∏ywaniu cz∏onków Rady. Jednak-
˝e wskazanie takie ˝adnà miarà nie mo˝e byç uznawane za wià˝àce. SpoÊród
cz∏onków Rady Prezes Rady Ministrów powo∏uje przewodniczàcego, natomiast
wiceprzewodniczàcego wybiera sama Rada ze swego grona.

3. OkreÊlone zosta∏y kryteria, jakie spe∏niaç muszà cz∏onkowie Rady Zamówieƒ
Publicznych. Jest to kolejne novum, bowiem regulacji takiej nie zawiera∏y prze-
pisy dotyczàce Kolegium Urz´du. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e jest wÊród nich
wymóg posiadania wiedzy i autorytetu dajàcego r´kojmi´ prawid∏owej realizacji
zadaƒ Rady. A zatem cz∏onkami Rady mogà byç wy∏àcznie osoby nie tylko do-
brze znajàce funkcjonowanie systemu zamówieƒ publicznych, ale tak˝e o du˝ym
autorytecie. Bioràc pod uwag´ kompetencje oraz zakres zadaƒ stojàcych przed
Radà oraz ustawowà rang´ tego organu jest to rozwiàzanie jak najbardziej s∏usz-
ne. Obok komentowanego wy˝ej wymogu reprezentatywnoÊci zapewnia, ˝e Ra-
da b´dzie organem kompetentnym i autorytatywnym. 
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4. Za udzia∏ w pracach Rady jej cz∏onkom przys∏uguje wynagrodzenie. Nie jest to
jednak˝e wynagrodzenie wyp∏acane na podstawie umowy o prac´ lub jakiejkol-
wiek umowy cywilnoprawnej. Cz∏onkom Rady przys∏ugujà niewielkie kwoty,
w cz´Êci rekompensujàce utracone zarobki za czas poÊwi´cony na prac´ w Ra-
dzie oraz, w odniesieniu do osób zamiejscowych, koszty przyjazdu i pobytu
w Warszawie. Zgodnie z delegacjà zawartà w art. 160 Pzp kwestie tà uregulowa∏
w drodze rozporzàdzenia Prezes Rady Ministrów1. Za udzia∏ w posiedzeniu wy-
nagrodzenie przewodniczàcego Rady wynosi 500 z∏., wiceprzewodniczàcego
400 z∏., pozosta∏ych cz∏onków Rady – 300 z∏. 

Art. 159 [Kadencja]

1. Kadencja Rady up∏ywa wraz z up∏ywem kadencji Prezesa Urz´du.
2. Cz∏onkostwo w Radzie wygasa w przypadku up∏ywu kadencji Rady, Êmier-

ci cz∏onka Rady, jego odwo∏ania albo rezygnacji. 
3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady, je˝eli przesta∏ on odpowia-

daç jednemu z warunków okreÊlonych w art. 158 ust. 3 pkt 1–3, a na wnio-
sek Prezesa Urz´du w razie:
1) niewykonywania obowiàzków cz∏onka Rady;
2) utraty autorytetu dajàcego r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ Rady;
3) choroby uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji cz∏onka Rady.

1. Rada Zamówieƒ Publicznych dzia∏a w okresie kadencyjnym. Jej kadencja zosta-
∏a zwiàzana z kadencja Prezesa Urz´du, a zatem trwa pi´ç lat. JeÊli natomiast za-
istniejà okreÊlone w Pzp okolicznoÊci, powodujàce wczeÊniejsze wygaÊni´cie
kadencji prezesa, podobnemu skróceniu ulega tak˝e kadencja Rady. Ustawo-
dawca przesàdzi∏ zatem, kiedy kadencja Rady si´ koƒczy – wraz z up∏ywem
kadencji prezesa, nie wypowiedzia∏ si´ natomiast, w jakim terminie si´ rozpo-
czyna. Nie wiadomo wi´c, kiedy Prezes Rady Ministrów powinien jà powo∏aç.
Niewàtpliwie obowiàzek ten powstaje z chwilà rozpocz´cia si´ kadencji Prezesa
Urz´du, ale od decyzji premiera zale˝y, czy wykona go niezw∏ocznie po powo-
∏aniu Prezesa, czy te˝ w terminie póêniejszym. Przesàdzony zosta∏ jedynie ter-
min powo∏ania pierwszej Rady Zamówieƒ Publicznych2. Prezes Rady Ministrów
musia∏ jà powo∏aç w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, to zna-
czy nie póêniej ni˝ 2 wrzeÊnia br. Zgodnie z tym unormowaniem Rada powo∏a-
na zosta∏a w dniu 15 lipca 2004 r.
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2. Cz∏onkostwo w Radzie wygasa jedynie w okolicznoÊciach okreÊlonych w Pzp.
Jest to up∏yw kadencji, Êmierç, odwo∏anie przez Prezesa Rady Ministrów lub
rezygnacja cz∏onka Rady. Istotne znaczenie w tym zakresie majà mo˝liwoÊci od-
wo∏ania cz∏onka Rady. Prezes Rady Ministrów mo˝e to zrobiç z w∏asnej inicja-
tywy wy∏àcznie wówczas, gdy cz∏onek Rady utraci∏ obywatelstwo polskie, pe∏-
ni´ praw publicznych lub zosta∏ skazany za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku
z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych. Prawo wy-
stàpienia do Prezesa Rady Ministrów o odwo∏anie cz∏onka Rady ma tak˝e Pre-
zes Urz´du. Ustawodawca enumeratywnie okreÊli∏ okolicznoÊci, w jakich mo˝e
to uczyniç. W odró˝nieniu od przes∏anek odwo∏ania odnoszàcych si´ do inicja-
tywy Prezesa Rady Ministrów, których spe∏nienie potwierdzajà lub wykluczajà
stosowne dokumenty (np. wyrok sàdu), majà one w znacznej mierze charakter
uznaniowy i ocenny. Stosunkowo prosta jest ocena w przypadku choroby unie-
mo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji cz∏onka Rady, znacznie bardziej skompliko-
wana sytuacja ma miejsce w odniesieniu do dwóch kolejnych przes∏anek. Prezes
Urz´du musi oceniç, czy cz∏onek Rady nie wykonuje swoich obowiàzków bàdê
czy utraci∏ autorytet w stopniu uzasadniajàcym wniosek o jego odwo∏anie
i przedstawiç w tej sprawie stosowne uzasadnienie. JeÊli Prezes Rady Ministrów
uzna je za przekonujàce odwo∏a cz∏onka Rady. W miejsce odwo∏anego cz∏onka
Rady Prezes Rady Ministrów mo˝e powo∏aç innà osob´, zgodnie z regulacjami
zawartymi w art. 158. 

Art. 160 [Obs∏uga Rady, upowa˝nienie]

1. Obs∏ug´ prac Rady zapewnia Urzàd.
2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wyna-

grodzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏on-
ków Rady, majàc na wzgl´dzie pe∏nionà funkcj´ oraz zakres obowiàzków
przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Rady.

1. Organizacyjno-technicznà obs∏ug´ Rady zapewnia prezes Urz´du, okreÊlajàc
zadania w tym zakresie w Regulaminie wewn´trznym Urz´du. Wykonujà je
pracownicy Urz´du w ramach obowiàzków s∏u˝bowych oraz w ramach bud˝etu,
b´dàcego w dyspozycji Urz´du. Powo∏anie Rady nie wp∏yn´∏o ani na zwi´ksze-
nie iloÊci etatów przyznanych Urz´dowi w ustawie bud˝etowej, ani na iloÊç Êrod-
ków, przeznaczanych w bud˝ecie na ten cel. Ogólna kwota wydatków, zwiàza-
nych z funkcjonowaniem Rady nie przekracza w skali roku 20–30 tys. z∏. 

2. Zgodnie z delegacjà Prezes Rady Ministrów wyda∏ rozporzàdzenie z dnia 
22 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego,
wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Rady Zamówieƒ Publicznych.
Zosta∏o ono og∏oszone w Dzienniku Ustaw z dnia 26 marca 2004 r. Nr 49, 
poz. 470.
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Rozdzia∏ 3
Kontrola udzielania zamówieƒ

Art. 161 [Cel kontroli]

1. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´ udzielania zamówieƒ.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodnoÊci post´powania o udzielenie zamó-

wienia z przepisami ustawy. 
3. Kontrol´ przeprowadza si´ w siedzibie Urz´du.

1. Przepisy zawarte w rozdziale „Kontrola udzielania zamówieƒ” wprowadzajà
ca∏kowicie nowe rozwiàzania, nieznane dotychczas polskiemu systemowi za-
mówieƒ publicznych. Uzp kompetencje kontrolne prezesa Urz´du traktowa∏a
marginalnie. Ogranicza∏y si´ one do prawa ˝àdania od zamawiajàcego informa-
cji o przebiegu procesu udzielania zamówieƒ publicznych i ich realizacji oraz
udost´pniania dokumentacji dotyczàcej zamówienia publicznego1. W przypadku
ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych prezes mia∏ obowiàzek
zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych2. Dotyczy∏o to wy-
∏àcznie podmiotów sektora finansów publicznych, natomiast w przypadku
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci u innego zamawiajàcego (np. z sektora u˝ytecz-
noÊci publicznej) nie by∏o mo˝liwoÊci podj´cia jakichkolwiek dzia∏aƒ. 

2. Ratio legis wyposa˝enia Prezesa Urz´du w okreÊlone ustawowo kompetencje
kontrolne wydaje si´ oczywiste. System zamówieƒ publicznych rozwija si´ pod
wzgl´dem podmiotowym i przedmiotowym, czego efektem jest coraz wi´ksza
iloÊç pieni´dzy trafiajàcych na rynek zamówieƒ publicznych3. Poczàwszy od ro-
ku 2004 na rynek ten trafia znaczna cz´Êç Êrodków pochodzàcych z Unii Euro-
pejskiej, przyznanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci.
Sà one wydatkowane zgodnie z procedurà krajowà, a wi´c w oparciu o Pzp. Sy-
tuacja ta wymaga sprawnej i efektywnej kontroli poprawnoÊci ich wydatkowa-
nia. Jest to tym wa˝niejsze, ˝e zamówienia publiczne sà szczególnie nara˝one na
dzia∏ania korupcyjne, przy czym trudno zapominaç, ˝e Polska jest uznawana za
kraj szczególnie zagro˝ony pod tym wzgl´dem. 

3. Przepis mówiàcy, ̋ e Prezes Urz´du sprawuje kontrol´ udzielania zamówieƒ czy-
ni z niego kolejny, obok Najwy˝szej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obra-
chunkowych, organ kontroli paƒstwowej, w∏aÊciwy w sprawach zamówieƒ pu-
blicznych. Prowadzenie kontroli zamówieƒ publicznych jest obowiàzkiem, a nie
uprawnieniem Prezesa Urz´du. Mo˝e on podjàç dzia∏ania kontrolne w stosunku
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2004 na blisko 50 mld. z∏otych. (Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych
w 2004 roku opracowane w UZP).



do ka˝dego post´powania i na ka˝dym etapie prowadzonej procedury. Oznacza
to, ˝e podlegajà im tak˝e podmioty prywatne, które dokonujà zakupów wed∏ug
procedur Pzp. CzynnoÊci kontrolne nie mogà natomiast obejmowaç potencjal-
nych wykonawców zamówienia a jedynie oferty, z∏o˝one przez nich podczas
kontrolowanego post´powania. 

4. CzynnoÊci kontrolne prowadzone przez pracowników Urz´du nie majà charak-
teru post´powania administracyjnego w rozumieniu Kpa, dlatego te˝ nie majà do
niego zastosowania przepisy zawarte w tym kodeksie. Przepisy Pzp w stosunku
do Kpa (podobnie jak w stosunku do Kpc) w tym przypadku majà niewàtpliwie
charakter lex specialis. Wydaje si´ jednak˝e, i˝ z uwagi na to, ˝e post´powanie
to prowadzi organ administracji rzàdowej, a okreÊlone czynnoÊci wykonujà
z jego upowa˝nienia pracownicy, w sprawach kontroli przepisy Kpa stosowaç
nale˝y odpowiednio. Przyk∏adem tego jest chocia˝by problem wy∏àczenia pra-
cownika Urz´du od udzia∏u w kontroli (patrz komentarz do art. 162). Sytuacja ta
powoduje, i˝ szczególne znaczenie b´dzie mia∏a praktyka, jaka ukszta∏tuje si´
w pierwszym okresie dzia∏ania kontroli, a tak˝e regulacje wewn´trzne Urz´du
odnoszàce si´ do problematyki kontrolnej. 

5. Kontrola prowadzona przez Prezesa Urz´du dotyczyç mo˝e wy∏àcznie zgodno-
Êci post´powania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy oraz aktów wy-
konawczych wydanych na jej podstawie. Przepis ten nale˝y rozumieç ÊciÊle,
a zatem nie mo˝e ona obejmowaç np. celowoÊci planowanego zakupu, wielkoÊci
kwoty, jaka zosta∏a na ten zakup przeznaczona czy terminu, w jakim zamówie-
nie jest realizowane. 

6. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie Urz´du, a zatem nie sà dopuszczalne
jakiekolwiek formy czynnoÊci kontrolnych, przeprowadzanych bàdê podejmo-
wanych poza Urz´dem, np. w siedzibie zamawiajàcego. Dokumentacji kontrolo-
wanego post´powania nie wolno wynosiç z Urz´du. Od chwili przekazania do
kontroli akt post´powania Prezes Urz´du ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za ich
bezpieczeƒstwo, w tym za przestrzeganie przepisów chroniàcych tajemnic´ han-
dlowà, s∏u˝bowà i paƒstwowà. Osoba kontrolujàca pracuje wy∏àcznie z doku-
mentami, bez osobistego kontaktu z pracownikami zamawiajàcego, w siedzibie
Urz´du.

Art. 162 [Wy∏àczenie pracownika] 

1. Od udzia∏u w kontroli wy∏àczony jest pracownik Urz´du, który: 
1) uczestniczy∏ w kontrolowanym post´powaniu lub czynnoÊciach bezpo-

Êrednio zwiàzanych z jego przygotowaniem po stronie zamawiajàcego
lub wykonawcy;

2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, faktycznym po˝yciu albo w stosunku
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub po-
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winowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest zwiàzany z ty-
tu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli z osobà wyst´pujàcà w kontro-
lowanym post´powaniu po stronie zamawiajàcego lub wykonawcà, jego
zast´pcà prawnym lub cz∏onkami w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´
o udzielenie kontrolowanego zamówienia;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia kontrolowanego post´powania
pozostawa∏ w stosunku pracy lub zlecenia z zamawiajàcym lub wyko-
nawcà albo by∏ cz∏onkiem w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´ o udzie-
lenie kontrolowanego zamówienia;

4) pozostaje z osobà wyst´pujàcà w kontrolowanym post´powaniu po stronie
zamawiajàcego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci.

2. Pracownik Urz´du informuje Prezesa Urz´du o przyczynach powodujàcych
jego wy∏àczenie od udzia∏u w kontroli.

3. Prezes Urz´du rozstrzyga o wy∏àczeniu pracownika w drodze postanowienia.

1. Komórkà organizacyjnà Urz´du w∏aÊciwà w sprawach prowadzenia kontroli jest
Departament Analiz i Kontroli. CzynnoÊci kontrolne prowadzà pracownicy
etatowi Urz´du. Mogà byç one wykonywane nie tylko przez pracowników tego
departamentu, ale tak˝e przez ka˝dego innego pracownika Urz´du. Do prowa-
dzenia tych czynnoÊci wobec konkretnego podmiotu nie sà potrzebne odr´bne
upowa˝nienia wydawane przez Prezesa Urz´du, poniewa˝ ich uprawnienia
w tym zakresie wynikajà z dokonanego na piÊmie okreÊlenia obowiàzków s∏u˝-
bowych. Decyzj´ w sprawie skierowania pracownika do przeprowadzenia kon-
troli dokumentacji konkretnego post´powania podejmuje, z upowa˝nienia Preze-
sa Urz´du, dyrektor departamentu Analiz i Kontroli.

2. Z uwagi na charakter wykonywanych czynnoÊci pracownicy Urz´du prowadzà-
cy kontrol´ muszà podlegaç szczególnym rygorom. Podstawowym spoÊród nich
jest obligatoryjne wy∏àczenie od udzia∏u w kontroli kiedy zaistnieje choçby jed-
na z okolicznoÊci, wymienionych w ust. 2. Jest to powszechna praktyka w tego
rodzaju sytuacjach, która ma na celu zapewnienie pe∏nego obiektywizmu oraz
bezstronnoÊci osoby kontrolujàcej, a tak˝e uniemo˝liwienie jakichkolwiek prób
oddzia∏ywania na nià w trakcie prowadzenia kontroli. Istotne jest tak˝e to, aby
osoba ta by∏a poza wszelkimi podejrzeniami o jakiekolwiek zwiàzki z uczestni-
kami kontrolowanego post´powania, zarówno zamawiajàcym jak i wykonawca-
mi, którzy z∏o˝yli oferty. Katalog przes∏anek powodujàcych wy∏àczenie pracow-
nika obejmuje zarówno jego ewentualne zwiàzki ze sprawà (post´powaniem),
jak i zwiàzki z podmiotami uczestniczàcymi w tym post´powaniu oraz osobami,
które w nim wyst´pujà. Niezale˝nie od przepisów zawartych w tym artykule pra-
cownik Urz´du podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli na mocy art. 24 § 1
Kpa. Istotny w tym zakresie jest zw∏aszcza § 3 tego˝ artyku∏u który stanowi, ˝e
wy∏àczenie mo˝e nastàpiç tak˝e wówczas, gdy zostanie uprawdopodobnione ist-
nienie okolicznoÊci nie wymienionych w § 1, które mogà wywo∏aç wàtpliwoÊci
co do bezstronnoÊci pracownika.
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3. Podstawowà przes∏ankà wy∏àczenia jest zwiàzek ze sprawà, tzn. uczestniczenie
osoby skierowanej do przeprowadzenia czynnoÊci kontrolnych w kontrolowa-
nym post´powaniu lub czynnoÊciach bezpoÊrednio zwiàzanych z jego przygoto-
waniem po stronie zamawiajàcego bàdê wykonawcy. Nale˝y to rozumieç ÊciÊle,
co oznacza, ̋ e chodzi o ka˝dà, nawet najdrobniejszà i jednostkowà form´ uczest-
nictwa. Nie ma zatem ˝adnego znaczenia, czego to uczestnictwo dotyczy∏o oraz
jak d∏ugo trwa∏o. W odniesieniu do wykonawców dotyczy to nie tylko tego wy-
konawcy, którego oferta zosta∏a wybrana, ale wszystkich, którzy w tym post´po-
waniu z∏o˝yli oferty. Sprawa jest oczywista jeÊli chodzi o uczestnictwo w kon-
trolowanym post´powaniu, natomiast pewne trudnoÊci powodowaç mo˝e ocena,
czy czynnoÊç w której uczestniczy∏ pracownik Urz´du mia∏a bezpoÊredni czy
poÊredni zwiàzek z przygotowaniem post´powania. Niewàtpliwie wy∏àczeniem
pracownika Urz´du powinno skutkowaç np. incydentalne udzielenie przez niego
porady przygotowujàcemu post´powanie pracownikowi zamawiajàcego czy
opracowujàcemu ofert´ pracownikowi wykonawcy, podobnie jak opiniowanie
projektów dokumentów przetargowych. Trudno by∏oby natomiast za czynnoÊç
bezpoÊrednio zwiàzanà z prowadzonym post´powaniem uznaç np. analizy eko-
nomiczne sektora rynku zamówieƒ publicznych, którego dotyczy kontrolowane
post´powanie. Rygory te ustawodawca wyraênie ograniczy∏ do post´powania,
którego kontrola dotyczy. Choç wydaje si´ to mocno kontrowersyjne, od udzia-
∏u w kontroli nie b´dzie zatem wykluczony pracownik który uczestniczy∏ w in-
nym, ni˝ kontrolowane post´powaniu prowadzonym przez ten sam podmiot bàdê
w czynnoÊciach bezpoÊrednio zwiàzanych z jego przygotowaniem.

4. Przes∏anki dotyczàce zwiàzków osoby kontrolujàcej z osobami uczestniczàcymi
w kontrolowanym post´powaniu dotyczà wi´zów krwi, powinowactwa, przy-
sposobienia, opieki i kurateli, ale tak˝e zwiàzków wynikajàcych z pozostawania
w faktycznym po˝yciu. ¸atwo zauwa˝yç, ˝e treÊç tego przepisu jest nieomal
identyczna z treÊcià art. 17 ust. 1 pkt 2, odnoszàcego si´ do przes∏anek wy∏àcze-
nia osób wykonujàcych czynnoÊci w post´powaniu po stronie zamawiajàcego
z powodu ich zwiàzków z osobami wyst´pujàcymi po stronie wykonawców. Jest
to zapewne rozwiàzanie s∏uszne, bowiem ratio legis obydwu regulacji jest to˝sa-
me, choç komentowany przepis zarówno w stosunku do art. 17 Pzp1 jak i art. 24
§ 1 pkt 2 i 3 Kpa2 nieco rozszerza zakres tego wy∏àczenia. Wy∏àczenie pracow-
nika Urz´du nast´puje w sytuacji, gdy osobà wyst´pujàcà w kontrolowanym po-
st´powaniu po stronie zamawiajàcego lub wykonawców, jego zast´pcà prawnym
lub cz∏onkami w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´ o udzielenie kontrolowa-
nego zamówienia sà: jego ma∏˝onek lub konkubent, dziadek, babka, ojciec, mat-
ka, dziecko i wnuk, a w linii bocznej – ojciec lub matka teÊcia i teÊciowej, teÊç
i teÊciowa, zi´ç, synowa, brat i siostra wspó∏ma∏˝onka. JeÊli chodzi o opiek´ i ku-
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ratel´ zastosowanie majà przepisy art. 145 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuƒ-
czego1, natomiast w odniesieniu do przysposobienia – art. 114 i nast. Zgodnie
z art. 24 § 2 Kpa powody wy∏àczenia pracownika od udzia∏u w post´powaniu
trwajà tak˝e po ustaniu ma∏˝eƒstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Podobnie jak komentowana wczeÊniej, kolejne dwie przes∏anki wy∏àczenia pra-
cownika sà to˝same z kolejnymi przes∏ankami zawartymi w art. 17 ust. 1 pkt 3
i 4. Pierwsza z nich dotyczy wyst´pujàcych przed up∏ywem 3 lat od wszcz´cia
kontrolowanego post´powania zwiàzków s∏u˝bowych osoby kontrolujàcej
z podmiotami wyst´pujàcymi w tym post´powaniu, a mianowicie stosunku pra-
cy lub zlecenia oraz cz∏onkostwa we w∏adzach osób prawnych ubiegajàcych si´
o kontrolowane zamówienie. Zapewne przez niedopatrzenie pomini´to, nie wy-
st´pujàcy z oczywistych wzgl´dów w przywo∏ywanym wczeÊniej pkt 3 ust. 1 
art. 17, udzia∏ we w∏adzach podmiotu zamawiajàcego, który nie musi si´ prze-
cie˝ wiàzaç z istnieniem stosunku pracy lub zlecenia. Jest to luka tym istotniej-
sza, ˝e takiej przes∏anki wy∏àczenia nie przewiduje te˝ art. 24 Kpa. Ostatnia
z przes∏anek, unormowana w pkt 4 odnosi si´ do wszelkich innych, ni˝ wymie-
nione wczeÊniej, zwiàzków osoby kontrolujàcej z osobami wyst´pujàcymi po
stronie zamawiajàcego i wykonawców w kontrolowanym post´powaniu. Doty-
czy to nie tylko cz∏onków odpowiednich organów decyzyjnych zamawiajàcego
lub wykonawcy, a tak˝e osób upowa˝nionych do wyst´powania w ich imieniu
(np. cz∏onków komisji przetargowej, pe∏nomocników lub prokurentów), ale tak-
˝e wszystkich bioràcych udzia∏ w przygotowaniu i prowadzeniu post´powania
oraz w przygotowaniu oferty. Wy∏àczeniem skutkowaç powinien taki stosunek
faktyczny lub prawny osoby kontrolujàcej z tymi osobami, który mo˝e budziç
uzasadnione wàtpliwoÊci dotyczàce obiektywizmu kontrolera. Niewàtpliwie
mieç to b´dzie miejsce w przypadku np. przyjaêni czy kole˝eƒstwa, przynale˝-
noÊci tego samego stowarzyszenia, organizacji spo∏ecznej czy zawodowej, za-
siadania w radzie nadzorczej, a tak˝e posiadania udzia∏ów w tej samej spó∏ce
prawa handlowego. 

6. O zaistnieniu okolicznoÊci powodujàcych wy∏àczenie pracownika od udzia∏u
w kontroli powinien on poinformowaç Prezesa Urz´du. Jest to bez wàtpienia je-
go obowiàzek, jednak˝e nie stanowi warunku koniecznego decyzji o wy∏àczeniu.
JeÊli pracownik poprzez zaniechanie lub brak wiedzy nie uczyni tego, a któraÊ
z okolicznoÊci powodujàcych wy∏àczenie b´dzie mia∏a miejsce, Prezes Urz´du
powinien dokonaç wy∏àczenia z w∏asnej inicjatywy. Choç nie przesàdza tego
wprost Kpa ustawodawca zdecydowa∏, ˝e o wy∏àczeniu pracownika od udzia∏u
w kontroli rozstrzyga prezes Urz´du w formie postanowienia. Jest to stanowisko
zgodne z utrwalonym orzecznictwem NSA2. Postanowienie to jest wydawane
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„Wy∏àczenie pracownika lub odmowa jego wy∏àczenia od udzia∏u w post´powaniu administracyj-
nym na podstawie art. 24 § 3 Kpa powinno nastàpiç w formie postanowienia. (ONSA 1990, Nr 2–3
poz. 44, OSP 1992 Nr 4 poz. 90).



w formie pisemnej, z zastosowanie art. 123 Kpa1 i ma charakter deklaratoryjny.
Na postanowienie to nie s∏u˝y za˝alenie, zgodnie zatem z art. 124 § 2 Kpa nie
musi zawieraç uzasadnienia2. 

Art. 163 [Wszcz´cie kontroli, dowody]

1. Wszcz´cie kontroli nast´puje przez dor´czenie zamawiajàcemu ˝àdania
przekazania kopii dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia po-
twierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego,
z zastrze˝eniem art. 167 ust. 3.

2. Stan faktyczny sprawy ustala si´ na podstawie zebranych dowodów.
3. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty i wyjaÊnienia, o których mowa

w art. 164 ust. 2, oraz opinie bieg∏ych.
4. Dowody stanowià za∏àcznik do protoko∏u kontroli, o którym mowa w art.

165.

1. Decyzj´ o wszcz´ciu kontroli podejmuje Prezes Urz´du lub inna, upowa˝niona
przez niego osoba, np. wiceprezes lub dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli.
Mo˝e to nastàpiç z mocy ustawy (art. 167) lub z inicjatywy w∏asnej Prezesa, np.
w ramach prowadzonej kontroli systemowej, na wniosek uczestnika post´powa-
nia, na podstawie sygna∏u medialnego lub informacji pozyskanej z innego êró-
d∏a, Êwiadczàcej o nieprawid∏owoÊciach zaistnia∏ych przy udzielaniu zamówie-
nia. CzynnoÊci kontrolne (wszcz´cie post´powania) rozpoczyna dor´czenie za-
mawiajàcemu ˝àdania przekazania kopii dokumentacji post´powania. ˚àdanie
takie powinno byç sformu∏owane na piÊmie i przekazane zamawiajàcemu za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Stosujàc odpowiednio w∏aÊciwe przepisy
Kpa (art. 61 § 3)3 uznaç nale˝y, ̋ e datà wszcz´cia post´powania kontrolnego jest
dzieƒ dor´czenia zamawiajàcemu ˝àdania dor´czenia kopii dokumentacji post´-
powania. Nieco inna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do post´powaƒ kontro-
lnych dotyczàcych zamówieƒ o najwy˝szej wartoÊci, do których odnosi si´ art.
167. Zgodnie z tym przepisem obowiàzek dostarczenia kopii dokumentacji spo-
czywa na zamawiajàcym, który musi to uczyniç niezw∏ocznie, bez wezwania ze
strony Prezesa Urz´du.

2. Zamawiajàcy ma obowiàzek przekazania kopii dokumentacji post´powania
potwierdzonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego.
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1 Art. 123. § 1. W toku post´powania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. § 2. Po-
stanowienia dotyczà poszczególnych kwestii wynikajàcych w toku post´powania, lecz nie rozstrzy-
gajà o istocie sprawy, chyba, ˝e przepisy kodeksu stanowià inaczej.

2 Art. 124 § 2. Postanowienie powinno zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne, je˝eli s∏u˝y na nie
za˝alenie lub skarga do sàdu administracyjnego oraz gdy wydane zosta∏o na skutek za˝alenia na
postanowienie.

3 Art. 61 § 3. Datà wszcz´cia post´powania na ˝àdanie strony jest dzieƒ dor´czenia ˝àdania organowi
administracji publicznej.



Dokumentacja powinna byç kompletna i zawieraç protokó∏ post´powania wraz
ze wszystkimi za∏àcznikami, zgodnie z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepi-
sami1. Ustawa nie stanowi, w jakim terminie ma to zrobiç, ale jeÊli prezes Urz´-
du tego za˝àda (art. 164 ust. 1), zamawiajàcy musi to uczyniç niezw∏ocznie, czy-
li bez zb´dnej zw∏oki. JeÊli wystàpià okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce przekazanie
dokumentacji, zamawiajàcy powinien zawiadomiç o tym Prezesa Urz´du, poda-
jàc uzasadnienie tego faktu. 

3. Podobnie jak w ka˝dym innym post´powaniu kontrolnym prowadzonym przez
uprawniony do tego organ, stan faktyczny dotyczàcy kontrolowanego post´po-
wania ustala si´ na podstawie zebranych dowodów. Obowiàzuje w tym zakresie
zasada dochodzenia prawdy obiektywnej2. Prowadzàcy post´powanie kontrolne
dà˝yç powinni do zgromadzenia i rozpatrzenia ca∏ego materia∏u dowodowego.
Dowodami sà przede wszystkim dokumenty kontrolowanego post´powania
sk∏adajàce si´ na jego dokumentacj´, ale tak˝e inne dowody, niezb´dne dla usta-
lenia stanu faktycznego dotyczàcego konkretnej czynnoÊci czy etapu procedury,
kontrolerzy mogà za˝àdaç tak˝e innych dokumentów. Dowodami w sprawie sà
wyjaÊnienia kierownika i pracowników zamawiajàcego, a tak˝e opinie bieg∏ych.
Z treÊci ust. 3 („w szczególnoÊci”) wnioskowaç nale˝y, ˝e katalog Êrodków do-
wodowych nie jest zamkni´ty. Poza wymienionymi wprost dopuszczalne sà za-
tem tak˝e inne dowody, nie wymienione w przepisach Pzp odnoszàcych si´ do
kontroli. Ocena, jakie dowody sà potrzebne do ustalenia stanu faktycznego kon-
trolowanego post´powania znajduje si´ w gestii Prezesa Urz´du, zawsze jednak
muszà one dotyczyç tego post´powania, a nie np. problemów o charakterze ogól-
nym, np. dzia∏alnoÊci czy aktualnej sytuacji zamawiajàcego. 

4. Aczkolwiek ustawa nie zawiera w tej sprawie regulacji negatywnych powstaje
pytanie, czy jakichÊ Êrodków dowodowych nie mo˝na stosowaç podczas pro-
wadzenia kontroli zamówienia. Mi´dzy innymi czy kontrolerzy mogà podejmo-
waç czynnoÊci dozwolone inspektorom NIK np. wzywania i przes∏uchiwania
Êwiadków, zwo∏ywania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek3, czy
te˝ inspektorom RIO np. ˝àdania informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci kontrolo-
wanych jednostek, dost´pu do danych osobowych dotyczàcych kwalifikacji
i uposa˝enia pracowników4. Przy uczynionym wczeÊniej zastrze˝eniu, ˝e do po-
st´powaƒ kontrolnych nie majà zastosowania przepisy Kpa wydaje si´, i˝ w od-
niesieniu do oceny dopuszczalnoÊci dowodów pomocne mo˝e byç odpowiednie
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1 Art. 96 Pzp oraz Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protoko∏u post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 646.

2 Organ administracyjny jest obowiàzany do uwzgl´dnienia wszystkich dowodów przeprowadzonych
w post´powaniu, jak i uwzgl´dnienia wszystkich okolicznoÊci towarzyszàcych przeprowadzeniu po-
szczególnych dowodów, a majàcych znaczenie dla ich mocy i wiarygodnoÊci. Wyrok NSA – OÊro-
dek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 4 grudnia 1996 r. I SA/Lu 240/96.

3 Art. 29 ustawy o Najwy˝szej Izbie Kontroli, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937 z póên. zm.
4 Art. 8 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55,

poz. 577 z póên. zm.



wykorzystanie przepisów zawartych w Rozdziale 4 Dzia∏u II Kpa (art. 75 i nast.)1

oraz orzecznictwa NSA dotyczàcego dopuszczalnoÊci Êrodków dowodowych2. 

5. Odr´bny problem stanowi ocena zebranych dowodów. Powinna tu byç stosowa-
na podstawowa zasada post´powania dowodowego obowiàzujàca w prawie pro-
cesowym, mianowicie zasada swobodnej oceny dowodów. Uznaje jà zarówno
prawo administracyjne3 jak i utrwalone orzecznictwo NSA4. Stosowanie tej za-
sady nie mo˝e jednak oznaczaç dowolnoÊci czy tym bardziej samowoli pracow-
nika prowadzàcego post´powanie kontrolne. Obowiàzywaç tu powinny zasady
powszechnie przestrzegane w post´powaniu procesowym: prowadzenie oceny
dowodu w sposób wszechstronny, w oparciu o ca∏y materia∏ dowodowy,
z uwzgl´dnieniem znaczenia i wartoÊci dowodu dla ca∏ego kontrolowanego po-
st´powania. Naruszenie obowiàzujàcych regu∏ oceny dowodów, jak równie˝
norm procesowych odnoszàcych si´ do Êrodków dowodowych stanowi przekro-
czenie granic swobodnej oceny dowodów5. 

Art. 164 [Uprawnienia Prezesa Urz´du]

1. Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego niezw∏ocznego
przekazania kopii dokumentów zwiàzanych z post´powaniem o udzielenie
zamówienia potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika za-
mawiajàcego.

2. Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego oraz od pracow-
ników zamawiajàcego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pi-
semnych wyjaÊnieƒ w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontroli. 

3. Je˝eli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych
czynnoÊci kontrolnych wymaga wiadomoÊci specjalnych, Prezes Urz´du
mo˝e zasi´gnàç opinii bieg∏ych.

1. Zgodnie z regulacjà zawartà w art. 163 ust. 1 wszcz´cie post´powania kontrol-
nego nast´puje poprzez dor´czenie zamawiajàcemu ˝àdania przekazania kopii
dokumentacji post´powania. Obok materia∏ów dokumentujàcych post´powanie
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1 Art. 75 § 1. Jako dowód nale˝y dopuÊciç wszystko, co mo˝e przyczyniç si´ do wyjaÊnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególnoÊci dowodem mogà byç dokumenty, zeznania Êwiad-
ków, opinie bieg∏ych oraz ogl´dziny.

2 Realizacja zasady prawdy obiektywnej, o której mowa w art. 75 Kpa wymaga, aby dopuÊciç jako do-
wód w sprawie wszystko, co mo˝e przyczyniç si´ do wyjaÊnienia stanu faktycznego, a nie jest
sprzeczne z prawem. Wyrok NSA OÊrodek Zamiejscowy w Gdaƒsku z 3 lipca 1996 r. SA/Gd
2588/95.

3 Art. 80 Kpa Organ administracji publicznej ocenia na podstawie ca∏okszta∏tu materia∏u dowodowe-
go, czy dana okolicznoÊç zosta∏a udowodniona.

4 Organ rozpatrujàc materia∏ dowodowy nie mo˝e pominàç jakiegokolwiek dowodu, mo˝e natomiast,
zgodnie z zasadà swobodnej oceny dowodów (art. 80 Kpa) odmówiç dowodowi wiarygodnoÊci, ale
wówczas obowiàzany jest to uzasadniç. Wyrok NSA OÊrodek Zamiejscowy we Wroc∏awiu z dnia 
16 lutego 2000 r. I SA/Wr 28/98.

5 Wyrok NSA OÊrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 17 maja 1994 r. SA/Lu 1921/93.



Prezes Urz´du mo˝e za˝àdaç tak˝e kopii innych dokumentów zwiàzanych z tym
post´powaniem, nie stanowiàcych za∏àczników do protokó∏u post´powania. Po-
dobnie jak kopia dokumentacji post´powania, powinny byç one potwierdzone za
zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego. Mo˝e to byç np. statut
czy regulamin wewn´trzny kontrolowanej jednostki, zak∏adowy regulamin
udzielania zamówieƒ publicznych, zakres obowiàzków s∏u˝bowych pracowni-
ków b´dàcych cz∏onkami komisji przetargowej itp. Przepis mówi o dokumen-
tach zwiàzanych z post´powaniem, nie przesàdza jednak˝e czy chodzi o zwiàzek
bezpoÊredni, czy te˝ mogà to byç dokumenty poÊrednio odnoszàce si´ do kontro-
lowanego zamówienia. Wnosiç stàd nale˝y, i˝ mo˝na ̋ àdaç kopii ka˝dego doku-
mentu, który, wed∏ug oceny prowadzàcego post´powanie kontrolne, mo˝e mieç
wp∏yw na ocen´ zgodnoÊci tego post´powania z przepisami ustawy.

2. Je˝eli z prowadzonych czynnoÊci kontrolnych wynikaç b´dzie potrzeba uzyskania
wyjaÊnieƒ dotyczàcych kontrolowanego post´powania, Prezes Urz´du mo˝e ich
za˝àdaç, zarówno od kierownika, jak i pracowników zamawiajàcego. WyjaÊnienia
te dotyczyç mogà dokumentów sk∏adajàcych si´ na dokumentacj´ post´powania,
innych dokumentów zwiàzanych z post´powaniem których za˝àda∏ Prezes w try-
bie ust. 1, a tak˝e poszczególnych czynnoÊci czy dzia∏aƒ podejmowanych w zwiàz-
ku z prowadzonym post´powaniem oraz okolicznoÊci, w jakich mia∏y one miejsce.
Ocena, czy i w jakim zakresie nale˝y za˝àdaç wyjaÊnieƒ oraz czego powinny one
dotyczyç znajduje si´ w gestii Prezesa Urz´du. Podejmujàc decyzj´ w tej sprawie
powinien si´ on kierowaç zasadà dochodzenia prawdy obiektywnej oraz wskaza-
niem zawartym w przywo∏ywanym wczeÊniej art. 75 § 1 Kpa1. WyjaÊnienie powin-
no mieç form´ pisemnà, a prezes mo˝e wyznaczyç termin na jego z∏o˝enie.

3. Podczas prowadzenia czynnoÊci kontrolnych Prezes Urz´du mo˝e zasi´gaç opi-
nii bieg∏ych. Jest to jego prawo, a nie obowiàzek. Powo∏anie bieg∏ego, podobnie
jak komentowana wy˝ej mo˝liwoÊç ˝àdania kopii innych dokumentów ni˝ sk∏a-
dajàcych si´ na dokumentacj´ post´powania, zale˝y od oceny potrzeb wyst´pu-
jàcych w tym zakresie i s∏u˝yç powinno dochodzeniu prawdy obiektywnej.
Udzia∏ bieg∏ych w prowadzonym post´powaniu dopuszcza Kpa (art. 75 § 1)2,
Kpc (art. 278 i nast.)3 oraz Kpk (art. 176 i nast., art. 193 i nast.)4. Bieg∏ego mo˝na
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1 Art. 75 § 1. Jako dowód nale˝y dopuÊciç wszystko, co mo˝e przyczyniç si´ do wyjaÊnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem. (...)

2 Art. 75 § 1 (...) W szczególnoÊci dowodem mogà byç dokumenty, zeznania Êwiadków, opinie bie-
g∏ych oraz ogl´dziny.

3 Art. 278 § 1. W wypadkach wymagajàcych wiadomoÊci specjalnych sàd po wys∏uchaniu wniosków
stron co do liczby bieg∏ych i ich wyboru mo˝e wezwaç jednego lub kilku bieg∏ych w celu zasi´gni´-
cia ich opinii.

4 Art. 176 § 1. Je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci majàcych istotny wp∏yw na rozstrzygni´cie sprawy
wymaga wiadomoÊci specjalnych, zasi´ga si´ opinii instytutu naukowego albo naukowo-badawcze-
go albo zak∏adu specjalistycznego lub powo∏anej do tego instytucji albo te˝ powo∏uje si´ jednego lub
kilku bieg∏ych. O dopuszczeniu tego dowodu wydaje si´ postanowienie. Art. 193 § 1. Je˝eli stwier-
dzenie okolicznoÊci majàcych istotne znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy wymaga wiadomoÊci
specjalnych, zasi´ga si´ opinii bieg∏ego albo bieg∏ych.



powo∏aç tylko wówczas, gdy ustalenie lub ocena stanu faktycznego albo doko-
nanie innych czynnoÊci kontrolnych stanowiàcych podstaw´ oceny zgodnoÊci
post´powania z przepisami ustawy wymaga wiadomoÊci specjalnych. Niewàtpli-
wie zatem opinie bieg∏ych nie powinny dotyczyç istoty prowadzonego dzia∏ania
kontrolnego, a wi´c zgodnoÊci post´powania z przepisami ustawy, bowiem tu
organem w∏aÊciwym jest wy∏àcznie Prezes Urz´du. Poglàd taki potwierdza
orzecznictwo SN1. Posiadanie wiadomoÊci specjalnych okazaç si´ natomiast mo-
˝e niezb´dne np. przy ocenie poprawnoÊç zawartego w SIWZ opisu przedmiotu
zamówienia i warunków jego realizacji, kryteriów oceny ofert, zastosowanej
metody obliczenia ceny oferty itp. Ustawodawca nie wskaza∏, kto mo˝e pe∏niç
funkcj´ bieg∏ego, pozostawiajàc to do decyzji Prezesa Urz´du. Nie majà tu za-
tem zastosowania przepisy dotyczàce bieg∏ych np. sàdowych czy bieg∏ych rewi-
dentów. Nie jest te˝ konieczne, choç zapewne w wielu przypadkach b´dzie
wskazane, posiadanie specjalnych uprawnieƒ. Jedynym kryterium, jakie powin-
no tu byç stosowane jest posiadanie przez osob´, do której Prezes zwróci si´
o opini´, wiadomoÊci specjalnych w okreÊlonej dziedzinie. Poglàd ten zdaje si´
potwierdzaç przepis art. 178 Kpk2. Ocena, czy posiada ona te wiadomoÊci
w stopniu wystarczajàcym do wydania miarodajnej opinii, nale˝y do Prezesa
Urz´du. Powo∏ujàc bieg∏ego Prezes Urz´du powinien wskazaç przedmiot opinii,
o jakà si´ zwraca oraz jej zakres i termin przed∏o˝enia, a tak˝e, jeÊli zajdzie taka
potrzeba, sformu∏owaç pytania szczegó∏owe. Aczkolwiek ustawodawca tego nie
przesàdzi∏, z oczywistych wzgl´dów do bieg∏ych mieç powinny zastosowanie
przepisy art. 162 dotyczàce wy∏àczenia z kontroli pracownika Urz´du. 

Art. 165 [Protokó∏ kontroli] 

1. Z kontroli sporzàdza si´ protokó∏ kontroli.
2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujàcych;
4) oznaczenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmio-

tem kontroli;
5) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ oraz wskazanie osób za nie odpowie-

dzialnych;
6) wyszczególnienie za∏àczników.

352

1 Opinia bieg∏ych w sprawie rozumienia okreÊlonego przepisu prawnego nie mo˝e stanowiç podstawy
rozstrzygni´cia, bez przeprowadzenia samodzielnej jego wyk∏adni przez sàd, gdy˝ poj´cie wiadomo-
Êci specjalnych z art. 278 § 1 Kpc nie obejmuje wiedzy dotyczàcej treÊci obowiàzujàcego prawa oraz
regu∏ jego t∏umaczenia. Wyrok SN Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia
1 lipca 1998 r. I PKN 203/98 OSNAPiUS 1999 Nr 15 poz. 478.

2 Art. 178. Do pe∏nienia czynnoÊci bieg∏ego jest obowiàzany nie tylko bieg∏y sàdowy, lecz tak˝e ka˝-
da osoba o której wiadomo, ˝e ma odpowiednià wiedz´ w tej dziedzinie.



1. Pracownicy Urz´du Zamówieƒ Publicznych prowadzàcy czynnoÊci kontrolne
dotyczàce konkretnego post´powania majà obowiàzek sporzàdzenia protoko∏u
kontroli. Sporzàdzanie protoko∏u jest czynnoÊcià materialno – technicznà, jed-
nak˝e z rodzaju tych, których skutki majà donios∏e znaczenie formalno – praw-
ne. Ustalenia zawarte w protokole mogà stanowiç podstaw´ podj´cia przez
Prezesa Urz´du czynnoÊci, o których mowa w art. 171 Pzp1. Protokó∏ kontroli
mo˝e tak˝e stanowiç dowód w sprawie, np. w przypadku wszcz´cia post´powa-
nia przygotowawczego w zwiàzku z uzasadnionym podejrzeniem pope∏nienia
przest´pstwa. 

2. Ustawodawca nie okreÊli∏ w ˝aden sposób wymagaƒ formalnych protoko∏u. Jest
jednak oczywiste, ˝e musi on byç sporzàdzany w formie pisemnej, co wynika
zarówno z zasady pisemnoÊci okreÊlonej w Pzp (art. 9 ust. 1), jak i z normy za-
wartej w art. 14 § 1 Kpa2. Odnosi si´ to zarówno do samego protoko∏u, jak i do
dokumentów, które zostanà do niego za∏àczone (np. opinii bieg∏ych). Niewàtpli-
we jest tak˝e, i˝ protoko∏ musi byç sporzàdzany z nale˝ytà starannoÊcià, rzetel-
nie i wiernie odzwierciedlaç ustalony w toku kontroli stan faktyczny. W sporzà-
dzonym protokole nie powinno si´ dokonywaç zmian, skreÊleƒ i poprawek. JeÊli
natomiast wystàpi taka koniecznoÊç wydaje si´, ˝e powinny mieç tu zastosowa-
nie normy, okreÊlone w art. 71 Kpa3. 

3. Ust. 2 okreÊla wymogi materialne protoko∏u. Jest to bardzo skrótowe, standardo-
we wyliczenie podstawowych, i oczywistych skàdinàd elementów, które znaj-
dowaç si´ muszà w ka˝dym protokole. Trudno nie zauwa˝yç tu daleko idàcych
analogii z unormowaniami, zawartymi w zarzàdzeniu Ministra Finansów w spra-
wie organizacji i trybu dzia∏ania kontroli resortowej4, a tak˝e z innymi regulacja-
mi tego rodzaju5. Poza informacjami odnoszàcymi si´ do zamawiajàcego, kon-
trolowanego post´powania oraz osób kontrolujàcych szczególnie istotne znacze-
nie majà informacje dotyczàce stwierdzonego stanu faktycznego, a mianowicie
naruszeƒ oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych. Nale˝y przyjàç, i˝
chodzi o ka˝de naruszenie obowiàzujàcych przepisów Pzp, jak równie˝ ka˝dego
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku stwierdzenia
takich naruszeƒ warunkiem koniecznym odnoszàcej si´ do nich informacji jest
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1 W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urz´du mo˝e:
1) zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny fi-

nansów publicznych;
2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà, o której mowa w dziale VII;
3) wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

2 Art. 14 § 1 Sprawy nale˝y za∏atwiaç w formie pisemnej.
3 Art. 71. SkreÊleƒ i poprawek w protokole nale˝y tak dokonywaç, aby wyrazy skreÊlone i poprawio-

ne by∏y czytelne. SkreÊlenia i poprawki powinny byç stwierdzone w protokole przed jego podpi-
saniem.

4 § 14 zarzàdzenia Nr 84 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i trybu
dzia∏ania kontroli resortowej. Dz. Urz. MF z 1996 r. Nr 25 poz. 134.

5 Np. § 33 ust. 2 zarzàdzenia Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie po-
st´powania kontrolnego. M. P. z 1995 r. Nr 17, poz. 211.



wskazanie osób, które ponoszà za nie odpowiedzialnoÊç. Wymienione w komen-
towanym przepisie wymogi, okreÊlajàce treÊç protoko∏u nie stanowià katalogu
zamkni´tego. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e w zale˝noÊci od kontrolowanego post´-
powania oraz ustaleƒ poczynionych w toku kontroli, zostanà one rozszerzone
o inne, niezb´dne w opinii kontrolerów, elementy. Niezale˝nie jednak od tego
intencja ustawodawcy wydaje si´ oczywista. Protokó∏ kontroli powinien byç
zwi´z∏y i odnosiç si´ do ustaleƒ poczynionych przez kontrolerów, a nie opisywaç
przeprowadzane czynnoÊci kontrolne oraz wynikajàcy z kontrolowanych doku-
mentów przebieg post´powania. Na dzisiaj wydaje si´ to rozwiàzaniem s∏usz-
nym, choç w przysz∏oÊci nale˝a∏oby rozwa˝yç zawarcie w ustawie delegacji do
wydania aktu wykonawczego, szczegó∏owo normujàcego t´ materi´ w sposób
podobny, jak czyni to chocia˝by przywo∏ywane wczeÊniej zarzàdzenie Prezesa
Najwy˝szej Izby Kontroli w sprawie post´powania kontrolnego.

4. Ustawodawca nie na∏o˝y∏ na Prezesa Urz´du obowiàzku przedstawiania proto-
ko∏u kontroli kierownikowi zamawiajàcego, który prowadzi∏ kontrolowane po-
st´powanie, co przewidujà np. przepisy ustawy o Najwy˝szej Izbie Kontroli1.
Kierownikowi zamawiajàcego nie przys∏uguje te˝ prawo zg∏aszania umoty-
wowanych zastrze˝eƒ w odniesieniu do ustaleƒ, zawartych w protokole, co jest
logicznym nast´pstwem pierwszego za∏o˝enia. Ustalenia zawarte w protokole
kontroli sà wi´c ostateczne i nie podlegajà ˝adnej formie zaskar˝enia lub odwo-
∏ania. Choç przepis nie reguluje tych kwestii wydaje si´ oczywiste, ˝e protokó∏
kontroli podpisujà osoby które kontrol´ przeprowadzi∏y, a tak˝e Prezes Urz´du
bàdê osoba przez niego upowa˝niona.

Art. 166 [Informacja o wyniku kontroli]

1. Po przeprowadzeniu kontroli Prezes Urz´du niezw∏ocznie przesy∏a zama-
wiajàcemu informacj´ o jej wyniku. 

2. Informacja o wyniku kontroli stanowi za∏àcznik do protoko∏u kontroli oraz
do protoko∏u, o którym mowa w art. 96.

1. Po przeprowadzeniu kontroli post´powania obowiàzkiem Prezesa jest sporzàdze-
nie informacji o jej wyniku i wys∏anie jej do zamawiajàcego. Konsekwentnie do re-
gulacji zawartej w poprzednim artykule zamawiajàcy otrzymuje zatem informacj´
o wynikach kontroli, a nie jej protokó∏. Dotyczy to ka˝dej kontroli, zarówno
uprzedniej, jak i nast´pczej. Nale˝y przyjàç, ˝e podstaw´ sporzàdzenia informacji
powinny stanowiç ostateczne, finalne ustalenia dotyczàce kontrolowanego post´-
powania, stanowiàce konkluzj´ ca∏oÊci dzia∏aƒ kontrolnych, a w szczególnoÊci ta
cz´Êç protoko∏u, która odnosi si´ do naruszeƒ oraz wskazania osób za nie odpowie-
dzialnych (art. 165 ust. 2 pkt 5). Potwierdzajà to przepisy dotyczàce zawartoÊci
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1 Art. 54. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego
nieobecnoÊci osoba pe∏niàca jego obowiàzki.



informacji o wyniku kontroli uprzedniej, zawarte w art. 169 ust. 2 oraz o zawarto-
Êci informacji o wynikach kontroli nast´pczej, zawarte w art. 170 ust. 2. JeÊli pod-
czas kontroli nie zostanà stwierdzone naruszenia wynikiem kontroli b´dzie stwier-
dzenie, ˝e post´powanie zosta∏o przeprowadzone prawid∏owo (bez naruszeƒ).
Informacj´ o wynikach kontroli Prezes Urz´du przesy∏a zamawiajàcemu mo˝liwie
najszybciej (bez zb´dnej zw∏oki) po zakoƒczeniu czynnoÊci kontrolnych.

2. Informacja o wynikach kontroli powinna byç sporzàdzana w dwóch jedno-
brzmiàcych egzemplarzach, z których jeden jest wysy∏any zamawiajàcemu,
a drugi za∏àczany do protoko∏u kontroli. Zamawiajàcy, po otrzymaniu informacji
o wyniku kontroli, za∏àcza jà do protoko∏u post´powania, jaki prowadzi zgodnie
z art. 96 Pzp. Stanowi ona istotny element dokumentacji post´powania, który po-
winien byç przedmiotem analizy ze strony organów nadzorujàcych zamawiajà-
cego oraz inspektorów organów kontrolnych (NIK, RIO). 

Art. 167 [Kontrola uprzednia]

1. Prezes Urz´du mo˝e przeprowadzaç kontrol´ udzielanych zamówieƒ przed
zawarciem umowy (kontrola uprzednia).

2. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´ uprzednià, je˝eli wartoÊç zamówie-
nia:
1) dla robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç

kwoty 10 000 000 euro;
2) dla dostaw lub us∏ug – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç

kwoty 5 000 000 euro.
3. W przypadku post´powania, o którym mowa w ust. 2, niezw∏ocznie po

wyborze najkorzystniejszej oferty, a je˝eli wniesiono protest na wybór naj-
korzystniejszej oferty po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu, a przed
zawarciem umowy, zamawiajàcy przekazuje Prezesowi Urz´du kopie doku-
mentacji post´powania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodnoÊç
z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego, w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej.

1. Z punktu widzenia systemowego najwa˝niejszà formà kontroli prowadzonej
przez Prezesa Urz´du jest kontrola uprzednia (ex ante). Mo˝e byç ona przepro-
wadzana przed podpisaniem umowy, na ka˝dym etapie post´powania o zamó-
wienie publiczne. Ma zatem charakter prewencyjny, poniewa˝ jej celem jest
zidentyfikowanie ewentualnych naruszeƒ jeszcze przed zaciàgni´ciem zobowià-
zaƒ przez zamawiajàcego i zapobie˝enie ich konsekwencjom. Dzi´ki temu za-
mawiajàcy ma szans´ na unikni´cie ewentualnych konsekwencji tych naruszeƒ
oraz spowodowanych tym strat. Niezale˝nie od tego pozwala na wczesne ujaw-
nienie dzia∏aƒ o charakterze patologicznym i odpowiednio wczesne, a zatem sku-
teczne, im przeciwdzia∏anie. Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e zarówno w jednym,
jak i drugim aspekcie w znaczeniu systemowym jej celem jest ochrona bud˝etu
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przed konsekwencjami naruszeƒ przepisów oraz dzia∏aƒ patologicznych. W odnie-
sieniu do zamówieƒ o najwi´kszej wartoÊci ustawodawca wskaza∏, ˝e kontrola ta
powinna nastàpiç po wyborze najkorzystniejszej oferty bàdê po ostatecznym roz-
strzygni´ciu protestu jeÊli takowy wp∏ynà∏ po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kontrola uprzednia jest pierwszym tego typu instrumentem stosowanym przez
organy kontrolne uprawnione do badania post´powaƒ o zamówienie publiczne,
zapobiegajàcym wydatkowaniu Êrodków publicznych z naruszeniem prawa.

2. Przy zamówieniach o najwy˝szej wartoÊci, tzn. takich, których wyra˝ona w z∏o-
tówkach równowartoÊç przekracza w przypadku dostaw i us∏ug 5 000 000. euro,
a w przypadku robót budowlanych 10 000 000 euro przeprowadzenie kontroli
uprzedniej jest obowiàzkowe. Co do zasady obowiàzkowi temu podlegajà
wszystkie zamówienia, lokujàce si´ powy˝ej tej granicy wartoÊciowej nieza-
le˝nie od tego, czego dotyczà i kto jest zamawiajàcym. Jedyny wyjàtek w tym
zakresie wprowadza przepis art. 134 ust. 3. Dotyczy on zamawiajàcych sekto-
rowych (Dzia∏ III, Rozdzia∏ 3 „Zamówienia sektorowe”), którzy po poddaniu
swoich procedur zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ publicznych okresowemu
badaniu i uzyskaniu Êwiadectwa (atestu), ˝e sà one zgodne z ustawà i prawem
Unii Europejskiej uzyskujà zwolnienie od tej kontroli na okres 3 lat.

3. W przypadku zamówieƒ o najwy˝szej wartoÊci obowiàzkiem zamawiajàcego
jest przekazanie Prezesowi Urz´du kopii dokumentacji post´powania, potwier-
dzonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego. Musi to wy-
konaç z w∏asnej inicjatywy, bez wezwania ze strony Prezesa Urz´du. Przeka-
zywana kopia dokumentacji musi byç kompletna, to znaczy zawieraç protokó∏
post´powania o zamówienie publiczne o którym mowa w art. 96 ust. 1 wraz
z za∏àcznikami, o których mowa w art. 96 ust. 2. Przes∏anie kopii dokumentacji
nast´puje niezw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeÊli wniesiono
protest na t´ czynnoÊç, niezw∏ocznie po ostatecznym rozstrzygni´ciu tego prote-
stu. Jak wczeÊniej powiedziano, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku
musi to nastàpiç przed podpisaniem umowy. Wydaje si´ przy tym oczywiste, ˝e
zamawiajàcy z przekazaniem kopii dokumentacji nie powinien czekaç na up∏yw
terminu do wniesienia protestu (patrz art. 180 ust. 2). U˝yty przez ustawodawc´
termin „niezw∏ocznie” nale˝y rozumieç ÊciÊle, co oznacza w tym przypadku
przekazanie dokumentacji najszybciej jak jest to mo˝liwe. Za takim rozumie-
niem tego okreÊlenia przemawia zarówno treÊç przepisu art. 168 ust. 2 (w przy-
padku wniesienia protestu po wszcz´ciu kontroli uprzedniej, Prezes Urz´du
wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia protestu), jak
i potrzeba takiego ustalania wszelkich terminów dotyczàcych czynnoÊci kontro-
lnych, aby nie opóênia∏y one w sposób dolegliwy dla zamawiajàcego terminu
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. W post´powaniach o wartoÊci powy˝ej 5 000 000 euro w przypadku us∏ug i dostaw
oraz 10 000 000 euro przypadku robót budowlanych, podobnie jak w odniesieniu
do zamówieƒ o mniejszej wartoÊci Prezes Urz´du mo˝e wszczàç kontrol´ uprzed-
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nià na ka˝dym etapie prowadzonej procedury, nie czekajàc na wybór najkorzyst-
niejszej oferty. Uzasadnieniem wczeÊniejszego wszcz´cia czynnoÊci kontrolnych
mogà byç np. wiarygodne informacje o zaistnia∏ych nieprawid∏owoÊciach, sygna-
∏y medialne, skargi itp. Prezes Urz´du ˝àda wówczas przekazania kserokopii
dokumentacji post´powania na takim etapie, na jakim si´ ono znajduje, zgodnie
z art. 163 i 164. Inicjatywa w tym zakresie nale˝y do Prezesa Urz´du, a skierowa-
ne przez niego w tej sprawie ˝àdania muszà byç przez zamawiajàcego wykonane.

Art. 168 [Wszcz´cie kontroli uprzedniej]

1. Wszcz´cie kontroli uprzedniej nast´puje nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
dnia przekazania Prezesowi Urz´du informacji o wyborze najkorzystniej-
szej oferty, z zastrze˝eniem art. 167 ust. 3.

2. W przypadku wniesienia protestu po wszcz´ciu kontroli uprzedniej, Prezes
Urz´du wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia
protestu.

3. W przypadku wszcz´cia kontroli uprzedniej, a˝ do jej zakoƒczenia, nie mo˝-
na zawrzeç umowy.

4. Wszcz´cie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu zwiàzania ofertà do
czasu jej zakoƒczenia. 

5. O zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà zamawiajàcy informuje nie-
zw∏ocznie uczestników post´powania.

6. W przypadku up∏ywu terminu wa˝noÊci wadium w trakcie kontroli przepi-
su art. 24 ust. 2 pkt 4 nie stosuje si´.

1. Ostateczny termin wszcz´cia kontroli uprzedniej zosta∏ okreÊlony na siódmy
dzieƒ liczony od dnia przekazania Prezesowi Urz´du informacji o wyborze naj-
korzystniejszej oferty. Norma ta odnosi si´ do kontroli uprzedniej post´powaƒ
o wartoÊci poni˝ej progów okreÊlonych w art. 167 ust. 2. W przypadku zamó-
wieƒ o wartoÊci powy˝ej tych progów post´powanie kontrolne powinno byç
wszcz´te nie póêniej ni˝ w siódmym dniu liczonym od dnia przekazania Preze-
sowi Urz´du kopii dokumentacji post´powania. Ratio legis takiej regulacji jest
oczywiste; mo˝liwie dok∏adne okreÊlenie terminu, do którego mogà byç po-
dejmowane czynnoÊci kontrolne le˝y w ˝ywotnym interesie zamawiajàcego,
a ÊciÊle mówiàc ekonomiki prowadzonego post´powania. Dyscyplinuje te˝ obie
strony dzia∏aƒ kontrolnych, zarówno zamawiajàcego jak i Prezesa Urz´du. 

2. Trudno jednoznacznie odnieÊç si´ do zawartego w ust. 1 komentowanego arty-
ku∏u wymogu przekazania Prezesowi Urz´du informacji o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty. Jest on oczywisty w stosunku do post´powaƒ o wartoÊci powy˝ej
60 000 euro, bowiem wynika z przepisu art. 92. Z treÊci tego artyku∏u wynika, ˝e
odnosi si´ do wszystkich post´powaƒ powy˝ej tej wartoÊci, tak˝e tych, o których
mówi art. 167 ust. 2. Zamawiajàcy ma zatem obowiàzek nie tylko niezw∏ocznie
przes∏aç Prezesowi Urz´du kopi´ dokumentacji, ale tak˝e powiadomiç go o wy-
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braniu najkorzystniejszej oferty. Nale˝y za∏o˝yç, i˝ z uwagi na to, ˝e powiado-
mienie nast´puje za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej
Urz´du informacja o wyborze oferty dojdzie do Prezesa Urz´du wczeÊniej, ni˝
kopie dokumentów. Sprawa komplikuje si´ natomiast w stosunku do post´powaƒ
poni˝ej progu 60 000 euro, które przecie˝ tak˝e podlegajà kontroli uprzedniej.
W ˝adnym razie przy tych post´powaniach nie mo˝na stosowaç wymogu prze-
kazywania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Prezesowi Urz´du,
przesàdza to zresztà wyraênie art. 92. Nale˝y zatem sàdziç, ˝e w tym przypadku
chodzi raczej o termin powzi´cia przez Prezesa Urz´du udokumentowanej (wia-
rygodnej) informacji o wyborze (terminie wyboru) najkorzystniejszej oferty. To
z kolei s∏u˝yç ma okreÊleniu terminu, po jakim nie mo˝e on wszczàç kontroli
uprzedniej. Oznacza to, ˝e przed podj´ciem decyzji o wszcz´ciu kontroli nast´p-
czej post´powaƒ o wartoÊci poni˝ej 60.000 euro Prezes Urz´du powinien ustaliç
na jakim etapie znajduje si´ post´powanie które zamierza skontrolowaç, a przede
wszystkim to, czy nie zosta∏ przekroczony termin, w jakim mo˝e ona nastàpiç. 

3. JeÊli podczas wykonywania kontroli uprzedniej zostanie wniesiony protest, czyn-
noÊci kontrolne zostajà przerwane a˝ do czasu jego ostatecznego rozstrzygni´cia.
Dotyczy to wszystkich kontrolowanych post´powaƒ, tak˝e tych o najwi´kszej
wartoÊci. Po rozstrzygni´ciu protestu czynnoÊci kontrolne powinny zostaç wzno-
wione, przy czym oczywiste jest, ˝e jej ustalenia powinny uwzgl´dniaç dzia∏ania
i decyzje zamawiajàcego, podj´te w zwiàzku z ostatecznym rozstrzygni´ciem pro-
testu. Uwzgl´dnienie przez zamawiajàcego bàdê przez zespó∏ arbitrów zarzutów
zawartych w proteÊcie nie oznacza jednak, ˝e uchybienia czy naruszenia przepi-
sów których by∏y wynikiem nie powinny byç uwzgl´dnione w protokole kontroli.
Wr´cz przeciwnie, powinny mieç one istotny wp∏yw na treÊç informacji o wyniku
kontroli, a zw∏aszcza na wskazanie osób, które sà za nie odpowiedzialne. 

4. Wszcz´cie kontroli uprzedniej uniemo˝liwia zawarcie umowy o zamówienie pu-
bliczne. Mo˝na uczyniç to dopiero po jej zakoƒczeniu. W tym miejscu powstaje
pytanie, czy jedynym warunkiem zawarcia umowy jest samo zakoƒczenie kon-
troli uprzedniej, czy te˝ brak naruszeƒ stwierdzony w informacji o wynikach
kontroli bàdê wykonanie zaleceƒ zwiàzanych ze stwierdzonymi naruszeniami.
Z ˝adnego przepisu nie wynika ani nakaz uwzgl´dnienia takich zaleceƒ, ani za-
kaz zawarcia umowy przy ich nieuwzgl´dnieniu. Jest to zapewne rozwiàzanie
s∏uszne, poniewa˝ w odró˝nieniu od procedury obowiàzujàcej w stosunku do
protoko∏u oraz zaleceƒ pokontrolnych NIK1, zamawiajàcy nie ma jakichkolwiek
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1 Ustawa o Najwy˝szej Izbie Kontroli, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937 z póên. zm. 
Art. 56. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pe∏niàca jego obowiàzki mo˝e w terminie
7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w art. 55 ust. 4 zg∏osiç na piÊmie umotywo-
wane zastrze˝enia do dyrektora w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli, który
przekazuje je, w celu rozpatrzenia, komisji odwo∏awczej. Art. 61. 1. Kierownik jednostki kontrolo-
wanej lub organ, któremu przekazano wystàpienie pokontrolne, mo˝e w terminie 7 dni od jego otrzy-
mania zg∏osiç umotywowane zastrze˝enia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków do
dyrektora w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli (...).



Êrodków odwo∏awczych od treÊci informacji o wyniku kontroli oraz od zaleceƒ
pokontrolnych. Jednak˝e nie uwzgl´dniajàc zaleceƒ pokontrolnych Prezesa
Urz´du czyni to na w∏asnà odpowiedzialnoÊç, bowiem skutkowaç to mo˝e nie-
wa˝noÊcià post´powania uniemo˝liwiajàcà podpisanie umowy (np. w zwiàzku
z art. 93 ust. 1 pkt 7), odmowà podpisania umowy przez wykonawc´ (art. 169 
ust. 6), wystàpieniem do sàdu przez Prezesa Urz´du o stwierdzenie niewa˝noÊci
umowy (art. 146 ust. 2). 

5. Z chwilà wszcz´cia kontroli uprzedniej z mocy prawa nast´puje zawieszenie bie-
gu terminu zwiàzania ofertà. W odró˝nieniu od sytuacji, okreÊlonej w art. 85 ust.
2–41 nie jest do tego wymagana zgoda wykonawców. Nie jest tak˝e okreÊlony
maksymalny termin, na jaki mo˝e to nastàpiç, choç poÊrednio wynika on jedynie
z terminów, okreÊlonych dla niektórych czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem
kontroli uprzedniej (np. art. 169 ust. 3). Obowiàzkiem zamawiajàcego jest po-
wiadomieniem o tym fakcie wszystkich wykonawców uczestniczàcych w post´-
powaniu. Powiadomienie powinno zawieraç dat´, z jakà nast´puje zawieszenie
biegu terminu zwiàzania ofertà. Jest to dzieƒ, w którym dor´czono zamawiajàce-
mu ˝àdanie przekazania Prezesowi Urz´du kopii dokumentacji post´powania
(art. 163 ust. 1). W powiadomieniu zamawiajàcy nie b´dzie móg∏ okreÊliç daty
zakoƒczenia zawieszenia biegu terminu zwiàzania ofertà, bowiem jest to zale˝-
ne od czasu trwania kontroli, który, w dniu jej wszcz´cia, by∏by zapewne trudny
do okreÊlenia tak˝e dla Prezesa Urz´du. Zakoƒczenie okresu zawieszenia biegu
terminu zwiàzania ofertà nast´puje wraz z zakoƒczeniem kontroli uprzedniej.
Dniem zakoƒczenia kontroli jest dor´czenie zamawiajàcemu informacji o jej wy-
nikach (art. 169 ust. 1), a zatem w tym dniu koƒczy si´ okres zawieszenia biegu
terminu zwiàzania ofertà. Choç przepis tego nie stanowi wydaje si´ oczywiste, i˝
tak˝e o tym fakcie zamawiajàcy powinien niezw∏ocznie powiadomiç wszystkich
wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu, do których wys∏a∏ powiadomie-
nie o zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà. 

6. Ust. 6 komentowanego przepisu stanowi, ˝e up∏yw terminu wa˝noÊci wadium
podczas trwania kontroli (tzn. w okresie zawieszenia biegu terminu zwiàzania
ofertà) nie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z post´powania zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 4. Rodzi si´ jednak˝e pytanie, jakie sà dalsze konsekwencje tego sta-
nu rzeczy, zw∏aszcza wówczas, gdy kontrola uprzednia prowadzona jest przed
wyborem najkorzystniejszej oferty. JeÊli oznacza∏oby to, ˝e wykonawca, który
nie przed∏u˝y∏ terminu wa˝noÊci wadium lub nie wniós∏ wadium nowego mo˝e
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1 Art. 85. 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed up∏ywem terminu zwiàzania
ofertà zamawiajàcy mo˝e tylko raz zwróciç si´ do wykonawców o wyra˝enie zgody na przed∏u˝enie
tego terminu o oznaczony okres, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 30 dni.
3. Odmowa wyra˝enia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda wykonawcy na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà jest dopuszczalna tylko z jednocze-

snym przed∏u˝eniem okresu wa˝noÊci wadium albo, je˝eli nie jest to mo˝liwe, z wniesieniem no-
wego wadium na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà.

5. Bieg terminu zwiàzania ofertà rozpoczyna si´ wraz z up∏ywem terminu sk∏adania ofert.



nadal uczestniczyç w post´powaniu a˝ do jego zakoƒczenia, zamawiajàcy nara-
˝ony by∏by na ewentualnoÊç niekorzystnych dla siebie konsekwencji, wynikajà-
cych z niemo˝liwoÊci wykonania dyspozycji art. 46 ust. 5. Zapewne nie to by∏o
intencjà ustawodawcy. Przyjàç zatem nale˝y, i˝ w przypadku utraty wa˝noÊci
wadium podczas trwania kontroli uprzedniej (zawieszenia biegu terminu zwià-
zania ofertà) nie nast´puje z mocy ustawy wykluczenie z post´powania wyko-
nawcy którego to dotyczy. 

Art. 169 [Zakoƒczenie kontroli uprzedniej]

1. Zakoƒczeniem kontroli uprzedniej jest dor´czenie zamawiajàcemu infor-
macji o wyniku kontroli uprzedniej.

2. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zawiera:
1) okreÊlenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmio-

tem kontroli;
2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku;
3) zalecenia pokontrolne.

3. Dor´czenie informacji o wyniku kontroli uprzedniej nast´puje nie póêniej
ni˝ w terminie 14 dni od dnia dor´czenia ̋ àdanych dokumentów i wyjaÊnieƒ.

4. W zaleceniach pokontrolnych Prezes Urz´du wskazuje na powinnoÊç doko-
nania okreÊlonej czynnoÊci lub powtórzenia czynnoÊci, która zosta∏a doko-
nana z naruszeniem przepisów ustawy. 

5. O wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych kierownik zamawiajàcego infor-
muje niezw∏ocznie Prezesa Urz´du oraz wykonawc´, którego oferta zosta∏a
uznana za najkorzystniejszà. 

6. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez zamawiajàcego zaleceƒ pokontrol-
nych wskazujàcych na niewa˝noÊç umowy wykonawca mo˝e odmówiç jej
podpisania. Przepisu art. 46 ust. 5 pkt 1 nie stosuje si´.

1. Kontrol´ uprzednià koƒczy dor´czenie zamawiajàcemu informacji o jej wyni-
kach. Informacja powinna byç sporzàdzona w formie pisemnej zaraz po za-
koƒczeniu czynnoÊci kontrolnych i sporzàdzeniu protoko∏u kontroli. Zgodnie
z regulacjà zawartà w art. 166 ust. 1 Prezes Urz´du niezw∏ocznie przesy∏a jà za-
mawiajàcemu. Waga dokumentu przesàdza o tym, ˝e powinno to byç dokonane
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informacja o wynikach kontroli powinna
byç przez zamawiajàcego do∏àczona do prowadzonej przez niego dokumentacji
post´powania (protoko∏u post´powania – art. 96). Drugi egzemplarz informacji,
zgodnie z art. 166 ust. 2 stanowi za∏àcznik do protoko∏u kontroli.

2. Ust. 2 komentowanego artyku∏u przesàdza treÊç informacji o wynikach post´-
powania. Musi ona zawieraç okreÊlone tam elementy i nic ponadto. OkreÊlenie
post´powania, które by∏o przedmiotem kontroli powinno zawieraç dane, które
pozwolà jednoznacznie zidentyfikowaç kontrolowane post´powanie, a wi´c
okreÊlenie zamawiajàcego, krótki opis przedmiotu zamówienia, tryb, w jakim

360



prowadzone by∏o post´powanie oraz okres, w jakim przebiega∏o. Informacja
o stwierdzonych naruszeniach musi ÊciÊle odpowiadaç ustaleniom zapisanym
w protokole kontroli (art. 165 ust. 2 pkt 5) i tak jak stwierdzono wczeÊniej (patrz
komentarz do art. 166), uwzgl´dniaç naruszenia przepisów Pzp i wydanych do
niego aktów wykonawczych oraz zapisów znajdujàcych si´ w SIWZ. Przy opi-
sie ka˝dego stwierdzonego przypadku naruszenia powinien byç wskazany prze-
pis, który zosta∏ naruszony. Aczkolwiek komentowany artyku∏ tego nie stanowi
wydaje si´ oczywiste, ˝e ta cz´Êç informacji o wyniku kontroli powinna zwieraç
tak˝e wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenia. Zalecenia
pokontrolne powinny byç formu∏owane w Êcis∏ym zwiàzku oraz na podstawie
przedstawionych wczeÊniej naruszeƒ i mieç na celu ich usuni´cie. Nie powinny
si´ one ograniczaç wy∏àcznie do tych naruszeƒ, które majà lub mog∏yby mieç
wp∏yw na wynik post´powania, ale uwzgl´dniaç wszystkie stwierdzone podczas
kontroli naruszenia, uchybienia oraz nieprawid∏owoÊci. W odniesieniu do czyn-
noÊci, która zosta∏a dokonana z naruszeniem przepisów Pzp obowiàzkiem Preze-
sa Urz´du jest wskazanie zamawiajàcemu na koniecznoÊç jej powtórzenia,
a w odniesieniu do czynnoÊci, która nie zosta∏a wykonana, na obowiàzek jej wy-
konania. Wskazanie takie powinno odwo∏ywaç si´ do przepisu, który odnosi si´
do danej czynnoÊci oraz przedstawiaç konsekwencje, jakie spowoduje nie wy-
konanie tego zalecenia. JeÊli kontrola nie wyka˝e jakichkolwiek naruszeƒ, w tej
cz´Êci informacji powinno byç zawarte stwierdzenie, ˝e post´powanie zosta∏o
przeprowadzone prawid∏owo (bez naruszeƒ), czego konsekwencjà b´dzie nie
sformu∏owanie zaleceƒ pokontrolnych.

3. Termin dor´czenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej up∏ywa nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia prezesowi Urz´du ˝àdanych na podstawie
art. 164 dokumentów lub wyjaÊnieƒ. Oznacza to, i˝ jeÊli w toku kontroli nie wy-
stàpi koniecznoÊç ˝àdania takich materia∏ów, a wi´c innych dokumentów ni˝ te,
które zosta∏y przekazane wraz z kopià protoko∏u post´powania (stanowiàce zgro-
madzonà przez zamawiajàcego dokumentacj´ post´powania), czynnoÊci zwiàzane
z kontrolà uprzednià nie mogà trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa tygodnie. Jest to termin bar-
dzo krótki, zw∏aszcza w odniesieniu do post´powaƒ skomplikowanych i o du˝ej
wartoÊci. Natomiast je˝eli po przekazaniu kopii dokumentacji post´powania, w to-
ku czynnoÊci kontrolnych wystàpi koniecznoÊç ˝àdania innych, ni˝ zawarte w niej
dokumentów, materia∏ów lub wyjaÊnieƒ, termin dor´czenia informacji o wynikach
kontroli liczy si´ od dnia dor´czenia Prezesowi Urz´du ostatniego z ˝àdanych do-
kumentów. Rodzi to pewne niebezpieczeƒstwo, ˝e jeÊli dokumentacja post´powa-
nia by∏a prowadzona niestarannie lub samo post´powanie obcià˝one jest uchybie-
niami wymagajàcymi wyjaÊniania, kontrola mo˝e byç d∏u˝sza, ni˝ przewidziane
w przepisie dwa tygodnie. Dlatego te˝ w interesie zmawiajàcego jest, aby zarów-
no post´powanie jak i jego dokumentacja prowadzone by∏y z du˝à starannoÊcià
i poszanowaniem obowiàzujàcych przepisów.

4. Po otrzymaniu zaleceƒ pokontrolnych obowiàzkiem kierownika zamawiajàcego
jest poinformowanie Prezesa Urz´du o ich wykorzystaniu. Nale˝y zwróciç uwa-
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g´ i˝ ustawodawca nie u˝y∏ tu zwrotu dotyczàcego wykonania zaleceƒ, co po-
twierdza przedstawionà wczeÊniej tez´ (patrz komentarz do art. 168), ˝e zama-
wiajàcy nie ma obowiàzku ich wykonania. Zatem informacja o „wykorzystaniu”
zaleceƒ pokontrolnych skierowana do Prezesa Urz´du zawieraç powinna w od-
niesieniu do ka˝dego z nich wskazanie, czy i jak zosta∏o ono wykonane, a w od-
niesieniu do tych, które nie zosta∏y uwzgl´dnione tak˝e podanie przyczyn, dla
których zamawiajàcy tak postàpi∏. Informacja taka powinna byç przekazana nie-
zw∏ocznie. Powstaje pytanie, czy „niezw∏ocznie” po podj´ciu decyzji dotyczà-
cych realizacji zaleceƒ pokontrolnych (sposobu ich „wykorzystania”), czy te˝
„niezw∏ocznie” po ich wykonaniu bàdê odmowie wykonania. Z wyk∏adni j´zyko-
wej oraz logicznej przepisu wynika („zawiadomienie o wykorzystaniu”), ̋ e poin-
formowanie Prezesa Urz´du nastàpiç powinno niezw∏ocznie po wykonaniu, bàdê
podj´ciu decyzji o nieuwzgl´dnieniu zaleceƒ pokontrolnych i odnosiç si´ do fak-
tów dokonanych, a nie do zamiaru ich dokonania. Zamawiajàcy nie mo˝e zatem
napisaç np., i˝ „postanowi∏ powtórzyç czynnoÊç (...)”, lecz ̋ e jà powtórzy∏. Infor-
macj´ o takiej samej treÊci oraz w tym samym terminie jak do Prezesa Urz´du kie-
rownik zamawiajàcego jest zobowiàzany wys∏aç do wykonawcy, którego oferta
zosta∏a uznana za najkorzystniejszà. Wymóg ten ma zastosowanie tylko wów-
czas, gdy kontrola uprzednia mia∏a miejsce po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Jak wczeÊniej stwierdzono, zamawiajàcy mo˝e nie uwzgl´dniç wszystkich, bàdê
cz´Êci zaleceƒ pokontrolnych zawartych w informacji o wyniku kontroli. Je˝eli
z treÊci informacji o wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych jakie otrzyma∏ wyko-
nawca którego oferta zosta∏a wybrana wynika, ˝e sà wÊród nich takie, których
nieuwzgl´dnienie wskazuje na niewa˝noÊç umowy, mo˝e odmówiç jej podpisa-
nia. Nie ma wówczas zastosowania przepis art. 46 ust. 5 pkt 1 dotyczàcy utraty
wadium. Oznacza to, ˝e jeÊli w tych okolicznoÊciach odmówi on podpisania
umowy, nie traci wadium. EwentualnoÊç niewa˝noÊci umowy nie mo˝e jednak
byç domniemaniem wykonawcy, ale wynikaç wprost ze stwierdzeƒ zawartych
w zaleceniach pokontrolnych. 

Art. 170 [Kontrola nast´pcza] 

1. Prezes Urz´du mo˝e przeprowadziç kontrol´ udzielonego zamówienia
w terminie 3 lat od dnia jego udzielenia (kontrola nast´pcza).

2. Po zakoƒczeniu kontroli nast´pczej Prezes Urz´du przesy∏a kontrolowane-
mu informacj´ o wyniku kontroli nast´pczej zawierajàcà: 
1) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, które by∏o przedmiotem kontroli;
2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku.

1. Obok kontroli uprzedniej Prezes Urz´du prowadzi kontrol´ nast´pczà (ex post).
Kontrola ta mo˝e byç prowadzona po podpisaniu umowy o zamówienie publicz-
ne w okresie trzech lat od dnia jego udzielenia. Ustalenie takiego okresu kontro-
li nast´pczej stanowi pewnà niekonsekwencj´ w stosunku do art. 97 ust. 1 który
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stanowi, ˝e zamawiajàcy przechowuje protokó∏ wraz z za∏àcznikami przez okres
4 lat od dnia zakoƒczenia post´powania i jest chyba pozosta∏oÊcià po regulacjach
zawartych w uzp1. JeÊli ustawodawca ustali∏ obowiàzek przechowywania doku-
mentacji na 4 lata nic nie sta∏o na przeszkodzie, aby w tym okresie mog∏a ona
podlegaç kontroli nast´pczej. Zgodnie z postanowieniami art. 163 wszcz´cie
kontroli nast´puje przez dor´czenie zamawiajàcemu ˝àdania przekazania kopii
dokumentacji post´powania, potwierdzonej za zgodnoÊç przez kierownika za-
mawiajàcego. Na podstawie art. 164 Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç kopii dokumen-
tów zwiàzanych z post´powaniem, a tak˝e od kierownika zamawiajàcego oraz
od pracowników zamawiajàcego udzielania pisemnych wyjaÊnieƒ dotyczàcych
kontrolowanego post´powania. Zgodnie z art. 165 z kontroli sporzàdza si´ pro-
tokó∏. Ustawodawca nie ustanowi∏ ˝adnych ograniczeƒ dotyczàcych zakresu
podmiotowego bàdê przedmiotowego lub czasu trwania kontroli nast´pczej. Mo-
˝e ona zatem dotyczyç ka˝dego zamawiajàcego i ka˝dego post´powania oraz
trwaç tyle czasu, ile b´dzie niezb´dne dla starannego wykonania czynnoÊci kon-
trolnych. Zakoƒczeniem kontroli nast´pczej jest wys∏anie kontrolowanemu (kie-
rownikowi zamawiajàcego) informacji o wyniku kontroli.

2. TreÊç informacji o wyniku kontroli nast´pczej jest co do istoty podobna do infor-
macji przekazywanej zamawiajàcemu po zakoƒczeniu kontroli uprzedniej. Wy-
st´pujà jednak˝e pewne ró˝nice, przy czym zasadniczà jest to, ˝e informacja
o kontroli nast´pczej nie zawiera zaleceƒ pokontrolnych. Wydaje si´ to nie do
koƒca s∏uszne. Wprawdzie trudno cokolwiek zalecaç jeÊli kontrolowane post´po-
wanie jest ju˝, byç mo˝e dawno, zakoƒczone, a zamówienie udzielone. Dotyczy
to jednak˝e wy∏àcznie kontrolowanego zamówienia, podczas gdy w toku kontro-
li mo˝e okazaç si´, ˝e nieprawid∏owoÊci bàdê naruszenia dotyczà np. wewn´trz-
nych regulacji normujàcych prac´ komisji przetargowej, co skutkowaç b´dzie
naruszeniami w przypadku kolejnych post´powaƒ. Nie wiadomo tak˝e dlaczego
zawarte w ust. 2 pkt 1 art. 169 „okreÊlenie post´powania o udzielenie zamówie-
nia (...)” zastàpiono w komentowanym przepisie niezbyt fortunnym (tak˝e j´zy-
kowo) zwrotem „okreÊlenie przedmiotu zamówienia, które by∏o przedmiotem
kontroli”. W tej cz´Êci informacji o wyniku kontroli zarówno nast´pczej jak
uprzedniej chodzi przecie˝ o to samo, mianowicie o okreÊlenie przedmiotu kon-
troli. JeÊli tak, to znaleêç si´ tu powinno nie tylko „okreÊlenie przedmiotu za-
mówienia”, ale tak˝e okreÊlenie zamawiajàcego, trybu, w jakim prowadzone by∏o
post´powanie oraz okresu, w jakim przebiega∏o. Cz´Êç dotyczàca informacji
o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku powinna byç taka sama, jak w przypadku
informacji o wyniku kontroli uprzedniej. Jej treÊç musi mieç Êcis∏y zwiàzek
z ustaleniami zawartymi w odpowiedniej cz´Êci protoko∏u kontroli (art. 165 
ust. 2 pkt 5), a tak˝e, choç ustawa tego nie stanowi, wskazywaç zgodnie z zapi-
sem w protokole osoby, które sà odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia. 
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1 Art. 26a. 1. Zamawiajàcy zobowiàzany jest, przez okres 3 lat od zakoƒczenia post´powania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, do przechowywania ofert oraz protoko∏u (dokumentacji podstawo-
wych czynnoÊci) w sposób gwarantujàcy ich nienaruszalnoÊç. 



Art. 171 [Konsekwencje naruszeƒ ustawy]

W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urz´du mo˝e:
1) zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naru-

szeniu dyscypliny finansów publicznych;
2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà, o której mowa w dziale VII;
3) wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

1. JeÊli kontrola uprzednia lub nast´pcza ujawni naruszenia przepisów Pzp Prezes
Urz´du mo˝e podjàç czynnoÊci, zmierzajàce do ukarania osób lub podmiotów win-
nych tych naruszeƒ oraz do zniesienia skutków post´powania, obarczonego naru-
szeniem przepisów ustawy. W odniesieniu do sektora finansów publicznych jest to
zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w odniesieniu do po-
zosta∏ych zamawiajàcych – na∏o˝enie kary pieni´˝nej, o której mowa w dziale VII.
W stosunku do jednych i drugich, niezale˝nie od tego czy skorzysta z wymienio-
nych wczeÊniej mo˝liwoÊci, Prezes Urz´du ma prawo wystàpienia do sàdu
o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy. Nale˝y zwróciç uwag´, ̋ e nie jest to obowiàz-
kiem Prezesa Urz´du w ka˝dym przypadku stwierdzenia naruszeƒ. Jest to pozosta-
wione do jego decyzji, która powinna byç uzale˝niona od ci´˝aru stwierdzonych
naruszeƒ oraz ich wp∏ywu na wynik post´powania, a tak˝e, w przepadku sektora
finansów publicznych od tego, czy naruszenie stanowi czyn przeciwko dyscyplinie
finansów publicznych1. Podstawà takiej decyzji w ka˝dym przypadku muszà byç
ustalenia zawarte w protokole kontroli oraz wskazania, zawarte w informacji o wy-
niku kontroli skierowanej do zamawiajàcego. Zawiadomienie skierowane do
rzecznika dyscypliny finansów publicznych nie musi dotyczyç wszystkich osób,
wskazanych w protokole kontroli jako winne stwierdzonych naruszeƒ. Zakres
dzia∏aƒ mo˝liwych do podj´cia przez Prezesa Urz´du w przypadku stwierdzenia
naruszeƒ w porównaniu ze stanem poprzednim zmieni∏ si´ niewiele, bowiem mo˝-
liwoÊç pierwszà (pkt 1) i trzecià (pkt 3) przewidywa∏a uzp. S∏usznie natomiast
w tym katalogu znalaz∏a si´ mo˝liwoÊç nak∏adania kar pieni´˝nych na podmioty
spoza sektora finansów publicznych, które w poprzednim stanie prawnym by∏y
praktycznie poza mo˝liwoÊcià na∏o˝enia jakichkolwiek sankcji. Szkoda natomiast,
˝e w odniesieniu do osób z sektora finansów publicznych tak jak poprzednio, Pre-
zesowi Urz´du przys∏uguje jedynie prawo zawiadamiania rzecznika dyscypliny
finansów publicznych, a nie samodzielnego wyst´powania do w∏aÊciwej komisji
orzekajàcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wyma-
ga∏oby to stosownych zmian w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych2.
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1 Art. 165. 1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych (jednostki korzystajàcej ze Êrodków
publicznych) oraz kierownik jednostki nadrz´dnej, a tak˝e organ kontroli, obowiàzany jest nie-
zw∏ocznie zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naru-
szeniu dyscypliny finansów publicznych.

2 Art. 166. 1. Post´powanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wszczyna
przewodniczàcy komisji orzekajàcej pierwszej instancji na podstawie wniosku o ukaranie, z∏o˝one-
go przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, Ministra Finansów, Najwy˝szà Izb´ Kontroli
lub Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej.



By∏oby to jednak uzasadnione, bowiem dotychczasowe doÊwiadczenia w tym za-
kresie wskazujà, ˝e nawet w przypadku ewidentnych naruszeƒ ustawy rzecznicy
niech´tnie i w nielicznych przypadkach kierujà wnioski o ukaranie do komisji1. 

2. Naruszenie przepisów dotyczàcych zamówieƒ publicznych w ramach sektora fi-
nansów publicznych stanowi czyn, naruszajàcy dyscyplin´ finansów publicz-
nych. Przesàdza o tym art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych2.
JeÊli Pzp pozostawia do decyzji Prezesa Urz´du czy zawiadomi on rzecznika
dyscypliny finansów publicznych, to, jak wczeÊniej powiedziano, art. 165 ust. 1
ustawy o finansach publicznych przesàdza spraw´ jednoznacznie. Zawarta
w nim regulacja, w zwiàzku z treÊcià art. 138 ust. 1 pkt 12 tej˝e ustawy nie pozo-
stawia Prezesowi Urz´du wielkiego wyboru. Praktycznie rzecz bioràc w ka˝dym
przypadku stwierdzenia przez prowadzonà kontrol´ naruszenia zasady, formy
lub trybu post´powania przy udzielaniu zamówienia musi zawiadomiç w∏aÊci-
wego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Po rozpatrzeniu zawiadomie-
nia Prezesa Urz´du i zawartych w nim wniosków rzecznik mo˝e wystàpiç do
w∏aÊciwej komisji orzekajàcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych z wnioskiem o ukaranie wskazanych tam osób lub od z∏o˝enia takiego
wniosku odstàpiç. Prezesowi Urz´du nie przys∏ugujà w takim przypadku ˝adne
Êrodki odwo∏awcze. Komisja uznajàc win´ wskazanej osoby mo˝e ukaraç jà upo-
mnieniem, naganà, karà pieni´˝nà lub zakazem pe∏nienia funkcji kierowniczych
zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi na okres od roku do 5 lat
od dnia uprawomocnienia orzeczenia (art.147 ustawy o finansach publicznych3).
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1 èród∏o – Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych za rok 2002 i 2003, opu-
blikowane na stronie internetowej Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

2 Art. 138. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest pope∏nienie czynu polegajàcego na:
(...) 12) naruszeniu zasady, formy lub trybu post´powania przy udzielaniu zamówienia publicznego,
ustalonych ustawà, o której mowa w art. 28 ust. 4.

3 Art. 147. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà: 
1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) kara pieni´˝na, 
4) zakaz pe∏nienia funkcji kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi
na okres od roku do 5 lat od dnia uprawomocnienia orzeczenia. 

2. Kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w wysokoÊci od jednomiesi´cznego do trzymiesi´cznego wynagro-
dzenia pracowniczego, o którym mowa w art. 140, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. Je˝eli wynagrodzenie osoby dopuszczajàcej si´ naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nale˝ny w roku, w którym czyn pope∏nio-
no, jest wy˝sze od wynagrodzenia, o którym mowa w art. 140, kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w wy-
sokoÊci od jednomiesi´cznego do trzymiesi´cznego wy˝szego wynagrodzenia. 

4. Kar´ przewidzianà w ust. 1 pkt 4 wymierza si´ wy∏àcznie w przypadkach ra˝àcego naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, przewidzianego w art. 138 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 i 12. 

5. Ukaranie karà przewidzianà w ust. 1 pkt 4 wyklucza, przez czas okreÊlony w orzeczeniu o ukara-
niu, mo˝liwoÊç pe∏nienia funkcji: 
1) kierownika, zast´pcy kierownika lub dyrektora generalnego, 
2) cz∏onka zarzàdu, 
3) skarbnika, g∏ównego ksi´gowego lub zast´pcy g∏ównego ksi´gowego, 
4) kierownika lub zast´pcy kierownika komórki bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wykonywanie

bud˝etu lub planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.



Warto podkreÊliç, ˝e ukaranie pracownika jednostki sektora finansów publicz-
nych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karà nagany lub karà pie-
ni´˝nà jest równoznaczne z jego ujemnà ocenà kwalifikacyjnà, przewidzianà
w odr´bnych ustawach, i rodzi skutki przewidziane w tych ustawach (art. 151
ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

3. Mo˝liwoÊci Prezesa Urz´du w zakresie wystàpienia do sàdu o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci okreÊla art. 146 ust. 2 Pzp. Ma on za-
stosowanie tak˝e do okolicznoÊci, ustalonych w wyniku kontroli uprzedniej lub
nast´pczej. Zawarte w nim przes∏anki stanowià katalog zamkni´ty, a zatem w ˝ad-
nym innym przypadku mo˝liwoÊç wystàpienia do sàdu o stwierdzenie niewa˝-
noÊci umowy nie istnieje. Od oceny stanu faktycznego i podj´tej na tej podsta-
wie decyzji Prezesa Urz´du zale˝y natomiast, czy z mo˝liwoÊci tych skorzysta. 

Rozdzia∏ 4
Arbitrzy

Art. 172 [Lista arbitrów]

1. Prezes Urz´du prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´
arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania od oddalenia lub odrzucenia protestów
wnoszonych w post´powaniu o udzielenie zamówienia.

2. Og∏oszeniu podlegajà nast´pujàce dane osobowe arbitra:
1) imi´ i nazwisko;
2) wykszta∏cenie;
3) zawód;
4) stopieƒ lub tytu∏ naukowy.

3. Prezes Urz´du gromadzi i przetwarza ponadto nast´pujàce dane osobowe
arbitra:
1) dat´ i miejsce urodzenia;
2) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;
3) miejsce zamieszkania i adres do korespondencji;
4) dane o posiadanym wykszta∏ceniu i przebiegu pracy zawodowej;
5) numer NIP;
6) numer rachunku bankowego;
7) dane o karalnoÊci.

1. W odró˝nieniu od przepisów uzp, gdzie arbitrom poÊwi´cono trzy artyku∏y1

w rozdziale „Protest, odwo∏anie i skarga” oraz pkt 2 ust. 1 w art. 9, ustawodaw-
ca zdecydowa∏ si´ uregulowaç dotyczàcà ich problematyk´ w odr´bnym rozdzia-
le. Zawarte w nim zosta∏y przepisy dotyczàce listy arbitrów, przede wszystkim
kryteriów, jakie musi spe∏niaç osoba ubiegajàca si´ o wpis na t´ list´ oraz zasad 

366

1 Art. 88 i art. 89, art. 92 ust. 2–5.



jej kszta∏towania. Jest to rozwiàzanie s∏uszne, porzàdkujàce i kompleksowo
regulujàce t´ materi´. 

2. Podobnie jak pod rzàdami poprzedniej ustawy list´ arbitrów rozpatrujàcych od-
wo∏ania od oddalenia lub odrzucenia protestu prowadzi Prezes Urz´du. Lista
podlega og∏oszeniu w BZP i musi zawieraç podstawowe dane dotyczàce arbitra,
okreÊlone w ust. 2. W sytuacji, w której arbitrów nie wskazujà strony post´po-
wania i Prezes Urz´du, a komputerowy program losujàcy, dane te majà znacze-
nie wy∏àcznie informacyjne. Ustawodawca nie przesàdzi∏, w jakim terminie po
zakoƒczeniu naboru na list´ i ustalenia jej sk∏adu ma byç ona og∏aszana. Nale˝y
jednak przyjàç, ˝e powinno to nastàpiç niezw∏ocznie po wpisaniu na list´ przez
Prezesa Urz´du wszystkich osób uprawnionych oraz zgromadzeniu wszystkich
danych tych osób, podlegajàcych publikacji. Przepis nie nak∏ada na Prezesa
Urz´du obowiàzku publikowania listy arbitrów na stronie internetowej Urz´du,
nale˝y jednak przyjàç, ˝e tak jak dotychczas, powinna ona byç tam og∏aszana. 

3. Obowiàzek Prezesa Urz´du dotyczàcy „prowadzenia i og∏aszania w BZP listy
arbitrów” obejmuje tak˝e zmiany dokonywane na tej liÊcie. Przesàdza o tym 
art. 173 ust. 10 który mówi ˝e Prezes Urz´du og∏asza w BZP o wpisie i skreÊle-
niu z listy arbitrów, wygaÊni´ciu kadencji arbitra oraz o zawieszeniu go w pra-
wach i obowiàzkach. Niezale˝nie od tego og∏oszeniu powinna podlegaç tak˝e
pe∏na lista, nie uwzgl´dniajàca jednak nazwisk oraz danych osób skreÊlonych
bàdê zawieszonych. Podobnie jak w przypadku publikacji listy arbitrów po jej
ustaleniu powinno to nast´powaç niezw∏ocznie i obejmowaç tak˝e stosowne
og∏oszenie na stronie internetowej Urz´du.

4. Obowiàzkiem Prezesa Urz´du jest prowadzenie bazy danych dotyczàcych arbi-
trów wpisanych na list´. Poza danymi podlegajàcymi publikacji musi ona za-
wieraç informacje, okreÊlone w ust. 3. Osoba wpisana na list´ zobowiàzana jest
udost´pniç te dane Prezesowi Urz´du. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych1 podlegajà one ochronie, za co jest on odpowiedzialny. Na
przetwarzanie tych danych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie
danych osobowych2, nie jest wymagana zgoda arbitra. Dane zwarte w bazie po-
winny byç systematycznie aktualizowane i uzupe∏niane. 

Art. 173 [Arbitrzy]

1. Arbitrem mo˝e byç osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
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1 Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póên. zm.
2 Art. 23 ust. 1 Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (...) 2) zezwalajà na to prze-

pisy prawa.



3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
4) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
5) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo umyÊlne;
6) w ciàgu ostatnich 5 lat nie zosta∏a skreÊlona z listy arbitrów z powodu

ra˝àcego naruszenia obowiàzków arbitra.
2. Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów osoby spe∏niajàce warunki, o któ-

rych mowa w ust. 1, które z najlepszymi wynikami zda∏y egzamin ze zna-
jomoÊci przepisów zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ przed komisjà
egzaminacyjnà powo∏anà przez Prezesa Urz´du. Wpis na list´ arbitrów na-
st´puje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Arbiter sk∏ada Prezesowi Urz´du co roku do dnia 31 marca oÊwiadcze-
nie o:
1) toczàcych si´ przeciwko niemu post´powaniach karnych wraz z infor-

macjà dotyczàcà przedmiotu post´powania;
2) swoim stanie majàtkowym wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku po-

przedniego.
4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, arbiter sk∏ada na formularzu,

którego wzór jest okreÊlony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.

5. Kadencja arbitra trwa 6 lat, liczàc od daty wpisu na list´ arbitrów.
6. Arbitra skreÊla si´ z listy arbitrów przed up∏ywem kadencji wy∏àcznie

w nast´pujàcych okolicznoÊciach:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty lub ograniczenia zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
3) utraty pe∏ni praw publicznych;
4) prawomocnego skazania za przest´pstwo umyÊlne;
5) ra˝àcego naruszenia lub uporczywego naruszania obowiàzków arbitra;
6) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;
7) niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 3;
8) z∏o˝enia przez arbitra wniosku o skreÊlenie z listy.

7. Za ra˝àce naruszenie obowiàzków arbitra, o którym mowa w ust. 6 pkt 5,
nale˝y rozumieç pe∏nienie funkcji arbitra w sposób stronniczy, wyst´po-
wanie jako pe∏nomocnik w post´powaniu odwo∏awczym w sprawach za-
mówieƒ, niez∏o˝enie wniosku o wy∏àczenie z udzia∏u w post´powaniu
w przypadku wystàpienia okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych wykonywanie
arbitrowi jego obowiàzków.

8. SkreÊlenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urz´du w drodze decyzji admi-
nistracyjnej.

9. Prezes Urz´du, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza arbitra w je-
go prawach i obowiàzkach w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu
pope∏nienia przest´pstwa przekupstwa lub innego przest´pstwa pope∏nio-
nego w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych. 

10. O wpisie na list´ arbitrów, skreÊleniu z listy arbitrów, wygaÊni´ciu kaden-
cji arbitra albo zawieszeniu w prawach i obowiàzkach arbitra Prezes Urz´-
du og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.
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1. Ust. 1 okreÊla kryteria, jakie spe∏niç musi osoba ubiegajàca si´ o wpis na list´
arbitrów. Przez d∏ugi czas uzp nie okreÊla∏a takich kryteriów jak równie˝ warun-
ków wpisu na list´ arbitrów, co praktycznie zamyka∏o dost´p na t´ list´. Dopie-
ro nowelizacja z dnia 29 sierpnia 2003 r.1 wype∏ni∏a te luk´, wprowadzajàc sto-
sowne zmiany oraz nowe zapisy do art. 92 uzp. Pzp w zasadzie je powtarza.
W katalogu kryteriów, jakie musi spe∏niaç kandydat na arbitra pojawi∏ si´ wy-
móg wy˝szego wykszta∏cenia którego wczeÊniej nie by∏o, przy czym, podobnie
jak wczeÊniej, przepis nie preferuje ̋ adnego z rodzajów wykszta∏cenia np. praw-
niczego. Warto zwróciç uwag´, ˝e utrzymany zosta∏ wymóg niekaralnoÊci za
przest´pstwo umyÊlne oraz nieskreÊlenia w okresie ostatnich pi´ciu lat z listy
arbitrów z powodu ra˝àcego naruszenia obowiàzków arbitra. Zachodzi pytanie,
czy wymieniony w przepisie katalog kryteriów nie jest za wàski. Jednak˝e
w zwiàzku z tym, ̋ e kryterium przesàdzajàcym o wpisie na list´ jest poziom wie-
dzy dotyczàcej zamówieƒ publicznych, wydaje si´ on wystarczajàcy, tym bar-
dziej, ˝e umo˝liwia ubieganie si´ o wpis na list´ szerokiemu kr´gowi kandyda-
tów. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie trybu wpisu na list´ arbitrów, sposobu powo∏ywania komisji
egzaminacyjnej oraz zakresu egzaminu2 kandydat musi potwierdziç spe∏nianie
tych warunków przed∏o˝eniem dokumentów lub stosownych oÊwiadczeƒ.

2. Warunki wpisu na list´ sà w pe∏ni zobiektywizowane. Kandydat musi spe∏niaç
kryteria okreÊlone w ust. 1 oraz zdaç z najlepszym wynikiem egzamin ze znajo-
moÊci przepisów zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ. Egzamin zdawany jest
przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez Prezesa Urz´du. Zasady powo-
∏ywania komisji egzaminacyjnej, zadania oraz tryb jej pracy, sposób przygoto-
wania i przeprowadzenia egzaminu, ustalenia jego wyników, a tak˝e wykaz
zagadnieƒ do egzaminu reguluje przywo∏ywane wczeÊniej rozporzàdzenie Rady
Ministrów. Zgodnie z § 4 komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z 5–7 osób wyró˝-
niajàcych si´ wiedzà z zakresu zamówieƒ publicznych, wskazanych przez Rad´
Zamówieƒ Publicznych bàdê arbitrów, którzy nie ubiegajà si´ o ponowny wpis
na list´. Do zadaƒ komisji nale˝y mi´dzy innymi przygotowanie materia∏ów
egzaminacyjnych, przeprowadzenie egzaminu, sprawdzenie i ustalenie jego wy-
ników oraz przedstawienie ich, wraz ze sprawozdaniem, Prezesowi Urz´du. 

3. Egzamin ma form´ testu wyboru i sk∏ada si´ ze 100 pytaƒ i prowadzony jest z za-
chowaniem zasad anonimowoÊci; rozkodowanie arkuszy odpowiedzi nast´puje
dopiero po ich sprawdzeniu i ustaleniu wyniku egzaminu danego kandydata.
Wyniki egzaminu zatwierdzane sà przez Prezesa Urz´du. Kandydat ma prawo
odwo∏aç si´ od wyników egzaminu do Prezesa Urz´du. Zgodnie z § 14 rozporzà-
dzenia wpisu na list´ arbitrów dokonuje si´ w ramach limitu osób okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze na list´ arbitrów, przy czym wpisuje si´ te osoby, które
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1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Dz. U. z 2003 r.
Nr 165, poz. 1591.

2 Dz. U. Nr 98, poz. 997.



zda∏y egzamin i uzyska∏y liczb´ punktów, „mieszczàcà si´” w tym limicie.
W praktyce mo˝e to oznaczaç, ˝e cz´Êç osób, które uzyska∏y liczb´ punktów za-
liczajàcà egzamin nie uzyska wpisu na list´. Je˝eli dwóch lub wi´cej kandyda-
tów, którzy zdali egzamin z miejscem uprawniajàcym do wpisu na list´ arbitrów
w danym naborze uzyska∏o takà samà liczb´ punktów, Prezes Urz´du wpisuje na
list´ wszystkich tych kandydatów. Przyj´cie takich zasad kszta∏towania listy
arbitrów oznacza, ˝e mo˝e byç ona zarówno wi´ksza, jak i mniejsza od limitu
miejsc, okreÊlonego w og∏oszeniu. Wpis na list´ arbitrów nast´puje w trybie de-
cyzji administracyjnej. 

4. Nowym obowiàzkiem arbitra wpisanego na list´ jest sk∏adanie dwóch oÊwiad-
czeƒ: o toczàcych si´ przeciwko niemu post´powaniach karnych oraz o stanie
majàtkowym. Muszà byç sk∏adane Prezesowi Urz´du co roku, do dnia 31 marca.
Przepis stanowi, ˝e oÊwiadczenie majàtkowe sk∏adane jest na formularzu okre-
Êlonym w przepisach o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne. Co do zasady majà tu zastosowanie
przepisy art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne1, natomiast wzór oÊwiadczeƒ, zgodnie
z delegacjà zawartà w art. 11 ustawy, okreÊli∏ w trybie rozporzàdzenia Prezydent
RP2. W odniesieniu do arbitrów zastosowanie ma oÊwiadczenie, sk∏adane zgod-
nie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku Nr 3 do tego rozporzàdzenia. OÊwiad-
czenie, po z∏o˝eniu, jest poufne. Prezes Urz´du, jako osoba uprawniona do
odbierania oÊwiadczeƒ, zgodnie z art. 11 ust. 7 i 8 przywo∏ywanej wczeÊniej
ustawy, ma prawo dokonywania analizy zawartych w nim danych oraz porów-
nywania analizowanego oÊwiadczenia z treÊcià uprzednio z∏o˝onych oÊwiad-
czeƒ. Nie z∏o˝enie przez arbitra oÊwiadczeƒ skutkuje skreÊleniem go z listy 
(ust. 6 pkt 7). 

5. Kolejnym nowym rozwiàzaniem wprowadzonym przez komentowany przepis
jest kadencyjnoÊç pe∏nienia funkcji arbitra. Jest to rozwiàzanie z jednej strony
tworzàce mechanizm okresowego sprawdzania poziomu wiedzy i kwalifikacji
fachowych osób sprawujàcych t´ funkcj´, z drugiej zaÊ gwarantujàce co trzy lata
(art. 174 ust. 1) mo˝liwoÊç ubiegania si´ o wpis na list´ osobom, które sà tym
zainteresowane. Kadencja ustalona zosta∏a na okres 6 lat, liczàc od daty wpisu na
list´ arbitrów. Wyjàtek od tej zasady wprowadza art. 224 Pzp. Stanowi on, ˝e
w przypadku pierwszej kadencji (zgodnie z art. 223 ust. 2 zacz´∏a si´ 3 wrzeÊnia
2004 r.) Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów osoby, które zda∏y egzamin
z liczbà punktów ni˝szà od po∏owy limitu osób, które zostanà wpisane na t´ list´,
na okres lat trzech. Jest to sytuacja jednorazowa, konieczna dla zrealizowania
w przysz∏oÊci zasady, ˝e przy szeÊcioletniej kadencji nabór na list´ prowadzony
jest co trzy lata. 
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1 Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 z póên. zm.
2 Rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia

wzorów formularzy oÊwiadczeƒ o prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej i o stanie majàtkowym.
Dz. U. z 1997 r. Nr 162, poz. 1106.



6. SkreÊlenie arbitra z listy przed up∏ywem kadencji jest mo˝liwe wy∏àcznie w oko-
licznoÊciach okreÊlonych w ustawie. Przy ich wystàpieniu Prezes Urz´du ma
obowiàzek skreÊlenia arbitra z listy („arbitra skreÊla si´ ...”). Ich katalog jest za-
mkni´ty i podobny do tego, który znajdowa∏ si´ w art. 92 ust. 3 uzp, jednak˝e
zawiera istotne ró˝nice. Mi´dzy innymi przyj´to szerszà formu∏´ „utraty”, a nie
tylko zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego, a tak˝e „utraty i ograniczenia”,
a nie tylko ograniczenia zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych. Wyraênemu rozsze-
rzeniu uleg∏a przes∏anka dotyczàca naruszania obowiàzków arbitra. SkreÊleniem
skutkowaç b´dzie nie tylko ich ra˝àce naruszenie, ale tak˝e naruszanie uporczy-
we. Co nale˝y rozumieç pod poj´ciem „ra˝àcego naruszenia” obowiàzków arbi-
tra precyzuje ust. 7 komentowanego artyku∏u. Jest to pe∏nienie funkcji arbitra
w sposób stronniczy, wyst´powanie jako pe∏nomocnik w post´powaniu odwo-
∏awczym oraz niez∏o˝enie wniosku o wy∏àczenie z post´powania w przypadku,
gdy okolicznoÊci uniemo˝liwiajà arbitrowi wykonywanie jego obowiàzków
(patrz komentarz do art. 186 ust. 3 i 4). Za „naruszanie uporczywe” uznaç nale-
˝y te naruszenia obowiàzków, które nie b´dàc „ra˝àcymi” powtarzajà si´ wielo-
krotnie (np. odmawianie udzia∏u w rozpatrywaniu odwo∏aƒ bez wa˝nych przy-
czyn). Ocena wyst´powania i stopnia nasilenia tej przes∏anki, podobnie jak
w przypadku „ra˝àcego naruszenia” przes∏anki pe∏nienia funkcji w sposób stron-
niczy nale˝y do Prezesa Urz´du, który powinien kierowaç si´ w tym zakresie
czytelnymi, jasno okreÊlonymi kryteriami. 

7. Kolejnym, nowym rozwiàzaniem dotyczàcym funkcji arbitra jest mo˝liwoÊç za-
wieszenia go w prawach i obowiàzkach. Mo˝e to mieç miejsce wy∏àcznie
w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu pope∏nienia przest´pstwa przekup-
stwa lub innego przest´pstwa pope∏nionego w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowych1. Nale˝y podkreÊliç, ˝e chodzi tu o postawienie zarzutu arbitrowi w ro-
zumieniu przepisów Kpk2, a nie o wszcz´cie post´powania przygotowawczego
przeciwko niemu lub „w sprawie”, w której w jakiÊ sposób uczestniczy. Jest to
rozwiàzanie kontrowersyjne bowiem mo˝e si´ zdarzyç, i˝ arbiter, na którym cià-
˝à powa˝ne poszlaki pope∏nienia przest´pstwa uczestniczy∏ b´dzie w orzekaniu,
nawet przez d∏u˝szy okres. Zawieszenie arbitra ma charakter obligatoryjny. Do-
konuje go Prezes Urz´du w trybie decyzji administracyjnej. 

8. Podobnie jak wpisu na list´, skreÊlenia arbitra z listy Prezes Urz´du dokonuje
w trybie decyzji administracyjnej. Oznacza to, ˝e skreÊlonemu z listy arbitrowi
przys∏uguje prawo odwo∏ania si´ od tej decyzji, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià miejsco-
wà, do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie.
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1 Patrz np. art. 239, art. 240, art. 241 Kk.
2 Patrz art. 269 i art. 270 Kpk.



Art. 174 [Nabór na list´ arbitrów]

1. Prezes Urz´du prowadzi nabór na list´ arbitrów raz na trzy lata.
2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych. 
3. Og∏oszenie zawiera w szczególnoÊci:

1) informacj´ o limicie osób, które zostanà wpisane na list´ arbitrów w da-
nym naborze;

2) termin przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów na arbitrów, nie krótszy ni˝
30 dni od dnia og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych;

3) wykaz dokumentów, które nale˝y do∏àczyç do zg∏oszenia kandydata;
4) termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 173 ust. 2,

oraz informacj´ o minimalnej liczbie punktów zaliczajàcej ten egzamin.
4. Uprawnionymi do zg∏aszania kandydatów na arbitrów sà:

1) Prezes Urz´du;
2) ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych i wojewodowie;
3) organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2;
4) ogólnokrajowe organizacje samorzàdu terytorialnego;
5) regionalne izby obrachunkowe; 
6) okr´gowe izby radców prawnych;
7) okr´gowe rady adwokackie.

1. Przy szeÊcioletniej kadencji arbitra nabór na list´ arbitrów prowadzony jest przez
Prezesa Urz´du co trzy lata. W chwili og∏oszenia naboru wiadomo, ilu arbitrom
koƒczy si´ kadencja. Nie oznacza to jednak, ˝e liczba osób wpisanych na list´
w wyniku tego naboru musi byç równa liczbie arbitrów, których kadencja dobie-
g∏a koƒca. Przepisy nie okreÊlajà ani wielkoÊci listy arbitrów, ani iloÊci osób,
wpisywanych na nià w wyniku kolejnych naborów. Ustawodawca pozostawi∏ to
do decyzji Prezesa Urz´du, który powinien ja uzale˝niaç od iloÊci wnoszonych
odwo∏aƒ oraz iloÊci post´powaƒ, wymagajàcych obecnoÊci obserwatora. Warto
zauwa˝yç, ˝e przy pierwszym naborze prowadzonym zgodnie z Pzp limit miejsc
na liÊcie arbitrów ustalony zosta∏ przez Prezesa Urz´du na 350. Na list´ wpisa-
nych zosta∏o 363 osoby (patrz § 18 ust. 3 rozporzàdzenia Rady Ministrów w spra-
wie trybu wpisu na list´ arbitrów, sposobu powo∏ywania komisji egzaminacyjnej
oraz zakresu egzaminu1), przy czym na podstawie art. 224 Pzp 160 osób na
kadencj´ trzyletnià. 

2. Og∏oszenie o naborze na list´ arbitrów zamieszczane jest w BZP. Jego treÊç usta-
la Prezes Urz´du, ale ustawodawca przesàdzi∏, jakie informacje muszà si´ w nim
znaleêç. Najwa˝niejsze spoÊród nich, poza terminem przeprowadzenia egzami-
nu, to limit osób, które zostanà wpisane w danym naborze, minimalna liczba
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1 § 18. Je˝eli dwóch lub wi´cej kandydatów, którzy zdali egzamin z miejscem uprawniajàcym do wpi-
su na list´ arbitrów w danym naborze uzyska∏o takà samà liczb´ punktów, Prezes Urz´du wpisuje na
list´ wszystkich tych kandydatów.



punktów, zaliczajàca egzamin oraz termin przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów
na arbitrów, który nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni od daty og∏oszenia. Og∏osze-
nie powinno równie˝ zawieraç informacj´ o dokumentach potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków okreÊlonych w art. 173 ust. 1, jakie nale˝y do∏àczyç do
zg∏oszenia. Kwesti´ t´ rozstrzyga § 3 ust. 2 przywo∏ywanego wczeÊniej roz-
porzàdzenia Rady Ministrów. Zgodnie z tym przepisem dokumentami tymi sà:
kserokopie odpowiednich stron dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdza-
jàcego posiadanie wy˝szego wykszta∏cenia, informacja z Krajowego Rejestru
Sàdowego oraz oÊwiadczenia o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci praw-
nych, korzystaniu z pe∏ni praw publicznych, wyra˝eniu zgody na ubieganie si´
o wpis na list´ arbitrów oraz o tym, ̋ e kandydat w okresie ostatnich pi´ciu lat nie
zosta∏ skreÊlony z listy arbitrów z powodu ra˝àcego naruszenia obowiàzków
arbitra. Niezb´dne jest te˝ oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych kandydata.

3. Kandydatów na arbitrów zg∏aszaç mogà wy∏àcznie podmioty wymienione w ko-
mentowanym przepisie. Oznacza to, ˝e zg∏oszenie dokonane przez jakikolwiek
inny podmiot, a tak˝e samego kandydata, jest nieskuteczne. Ustawodawca utrzy-
ma∏ tu rozwiàzanie zawarte w uzp1, przy czym rozszerzona zosta∏a lista pod-
miotów uprawnionych do zg∏aszania kandydatów. Tak jak poprzednio sà na niej
Prezes Urz´du oraz ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych, wojewodo-
wie, ogólnokrajowe organizacje samorzàdu terytorialnego oraz regionalne izby
obrachunkowe. Istotna zmiana zasz∏a natomiast w odniesieniu do organizacji
zrzeszajàcych przedsi´biorców. Zrezygnowano z szerokiej formu∏y zawartej
w art. 92 ust. 2 pkt 4 uzp2 na rzecz odes∏ania do art. 179 ust. 2 Pzp (patrz komen-
tarz do tego artyku∏u). Jest to rozwiàzanie s∏uszne, bowiem z jednej strony za-
wiera szerszy ni˝ wymieniony w uzp katalog podmiotów (ust. 3)3, zaw´˝ajàc
równoczeÊnie uprawnienie do zg∏aszania kandydatów poprzez przyznanie go
tym spoÊród nich, które posiadajà prawo korzystania ze Êrodków ochrony
prawnej (art. 179 ust. 2 Pzp). Oznacza to, ˝e prawo zg∏aszania kandydatów na
arbitrów majà tylko te organizacje zrzeszajàce wykonawców, które zgodnie ze
swoim wnioskiem zosta∏y wpisane na list´ prowadzonà przez Prezesa Urz´du,
a zatem zainteresowane aktywnym udzia∏em w procesie ochrony zagro˝onych
interesów wykonawców uczestniczàcych w rynku zamówieƒ publicznych. Istot-
nym novum, Êwiadczàcym o istotnej roli, jakà sprawujà w systemie zamówieƒ
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1 Art. 92 ust. 2.
2 Art. 92 ust. 2 pkt 4. stowarzyszenia zawodowe, samorzàdy gospodarcze i inne organizacje gospo-

darcze.
3 Art. 179 ust. 3. Przez organizacje zrzeszajàce wykonawców, o których mowa w ust. 2, nale˝y rozu-

mieç podmioty dzia∏ajàce na podstawie przepisów o: 
1) izbach gospodarczych;
2) rzemioÊle;
3) samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´biorców; 
4) organizacjach pracodawców;
5) samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów.



publicznych zawody prawnicze jest przyznanie prawa zg∏aszania kandydatów na
arbitrów dwóm najwa˝niejszym korporacjom prawniczym: okr´gowym izbom
radców prawnych oraz okr´gowym radom adwokackim.

Art. 175 [Obowiàzki i prawa arbitra]

1. Przed podj´ciem obowiàzków arbiter jest obowiàzany z∏o˝yç przed Preze-
sem Urz´du Êlubowanie, powtarzajàc s∏owa: „Âlubuj´ sumiennie wype∏niaç
obowiàzki arbitra, orzekaç bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, do-
chowywaç zasad etyki arbitra, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami
godnoÊci i uczciwoÊci”. Z∏o˝enie Êlubowania arbiter potwierdza podpisem
pod jego treÊcià.

2. Arbiter jest obowiàzany post´powaç zgodnie z zasadami etyki arbitra,
w szczególnoÊci pe∏niç swojà funkcj´ z godnoÊcià i najwy˝szà starannoÊcià,
w sposób bezstronny. Przy rozpatrywaniu odwo∏ania arbiter nie jest repre-
zentantem ˝adnego z uczestników post´powania ani Prezesa Urz´du.

3. Osoba wpisana na list´ arbitrów nie mo˝e wyst´powaç jako pe∏nomocnik
w post´powaniu odwo∏awczym w sprawach zamówieƒ.

4. Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy pu-
blicznych.

5. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç arbitra na czas niezb´dny do wywià-
zania si´ ze sprawowanej funkcji, w tym funkcji obserwatora, bez zachowa-
nia prawa do wynagrodzenia za ten czas.

6. Arbitrowi przys∏uguje wynagrodzenie za wykonywane czynnoÊci.

1. Warunkiem podj´cia przez arbitra obowiàzków jest z∏o˝enie Êlubowania przed
Prezesem Urz´du. Z∏o˝enie Êlubowania musi byç potwierdzone w∏asnor´cznym
podpisem pod tekstem zawierajàcym rot´ Êlubowania, której treÊç okreÊla ust. 1.
Jest to rozwiàzanie nowe, bowiem obowiàzku Êlubowania nie przewidywa∏y
przepisy uzp, ale niewàtpliwie s∏uszne. Akt Êlubowania poprzedza podj´cie wy-
konywania funkcji lub przystàpienie do zawodu, które wià˝à si´ z zaufaniem pu-
blicznym oraz majà szczególne spo∏eczne znaczenie. Mi´dzy innymi z∏o˝enie
Êlubowania jest warunkiem podj´cia funkcji s´dziego1, a tak˝e wpisu na list´
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1 Ustawa Prawo o ustroju sàdów powszechnych, Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z póên. zm. Art. 66.
Przy powo∏aniu s´dzia sk∏ada Êlubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wed∏ug
nast´pujàcej roty: 
„Âlubuj´ uroczyÊcie jako s´dzia sàdu powszechnego s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staç
na stra˝y prawa, obowiàzki s´dziego wype∏niaç sumiennie, sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie
z przepisami prawa, bezstronnie wed∏ug mego sumienia, dochowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bo-
wej, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e
dodaç na koƒcu zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg.”



radców prawnych1. Rota Êlubowania okreÊlona w komentowanym przepisie za-
wiera podstawowe normy etyczne, uwzgl´dniane we wszystkich tego rodzaju
aktach. Niez∏o˝enie Êlubowania skutkuje skreÊleniem z listy, powstaje natomiast
pytanie, jakie skutki rodzi sprzeniewierzenie si´ Êlubowaniu bàdê niedotrzymy-
wanie niektórych z okreÊlonych w niej norm. Choç ustawodawca wprost tego nie
przesàdzi∏ wydaje si´ oczywiste, ˝e w ka˝dym przypadku powinno to stanowiç
podstaw´ do wszcz´cia przez Prezesa Urz´du post´powania poprzedzajàcego
skreÊlenie arbitra z listy.

2. Tez´ t´ potwierdza ratio legis przepisu ust. 2. Po raz kolejny ustawodawca po-
wraca do obowiàzku przestrzegania przez arbitra norm etycznych, pe∏nienia obo-
wiàzków z godnoÊcià i najwy˝szà starannoÊcià, w sposób bezstronny. Stanowi to
wyraz ogromnego znaczenia oraz rangi, jakà w systemie zamówieƒ publicznych
ma funkcja arbitra. Jest wi´c rzeczà oczywistà, ˝e tej wysokiej pozycji odpowia-
daç muszà równie wysokie wymogi etyczne oraz odpowiednie konsekwencje
w przypadku ich naruszania. Wyraz temu da∏a tak˝e Rada Zamówieƒ Publicz-
nych w przyj´tych w sierpniu 2004 r. „Zasadach etyki arbitra”2. 

3. Przy rozpatrywaniu odwo∏ania arbiter jest niezale˝ny, nie reprezentuje ˝adnej ze
stron post´powania ani Prezesa Urz´du. Niezale˝noÊç t´ gwarantuje wiele prze-
pisów zawartych w Pzp, poczynajàc od tych, które odnoszà si´ do trybu naboru
i zasad kszta∏towania listy arbitrów. Najistotniejsze znaczenie majà jednak unor-
mowania odnoszàce si´ do sposobu wyznaczania sk∏adu orzekajàcego, które od-
bywa si´ ca∏kowicie losowo, w drodze jawnego losowania nazwisk arbitrów
przez komputer. W ten sposób ca∏kowicie zerwano z niedobrà praktykà lat ubie-
g∏ych, kiedy wskazywani przez strony arbitrzy cz´sto uwa˝ani byli za reprezen-
tantów ich interesów, zgodnie zresztà z ideà sàdu polubownego. Konsekwentnie,
Prezes Urz´du pozbawiony zosta∏ kompetencji do wskazywania przewodniczà-
cego sk∏adu orzekajàcego, bowiem tak˝e jego wyznacza program losujàcy.

4. S∏usznie utrzymany zosta∏ przepis zakazujàcy arbitrom wyst´powanie w cha-
rakterze pe∏nomocnika strony przy post´powaniu odwo∏awczym. Jest to w pe∏-
ni uzasadnione rozmiarem tego rodzaju praktyk, które mia∏y miejsce do 
czasu wprowadzenia zakazu w tym zakresie nowelizacjà uzp z dnia 22 czerwca
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1 Ustawa o radcach prawnych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z póên. zm. Art. 27 
1. Rota Êlubowania sk∏adanego przez radc´ prawnego ma nast´pujàce brzmienie: „Âlubuj´ uroczy-

Êcie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniaç si´ do ochrony i umacniania porzàdku
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiàzki zawodowe wype∏niaç sumiennie i zgodnie z prze-
pisami prawa, zachowaç tajemnic´ zawodowà, post´powaç godnie i uczciwie, kierujàc si´ zasa-
dami etyki radcy prawnego i sprawiedliwoÊci.”

2. Âlubowanie odbiera dziekan rady okr´gowej izby radców prawnych prowadzàcej list´ radców
prawnych, na którà wpisany zosta∏ radca prawny.

2 Zasady etyki arbitra § 27: Naruszenie niniejszych zasad stanowi uchybienie, które mo˝e byç trakto-
wane jako ra˝àce naruszenie obowiàzków arbitra, co zgodnie z art. 173 ust. 6 pkt 5 stanowi podsta-
w´ skreÊlenia arbitra z listy prowadzonej przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych.



2001 r.1 S∏usznie te˝ z∏amanie tego zakazu traktowane jest jako „ra˝àce” naru-
szenie obowiàzków arbitra, skutkujàce skreÊleniem go z listy. Pewne wàtpliwo-
Êci budzi natomiast dwukrotne odniesienie si´ do tego problemu – w komento-
wanym przepisie i w art. 173 ust. 7.

5. Choç arbiter nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13
Kk, na mocy komentowanego przepisu podlega ochronie prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych. Wynika ona z przepisów Rozdzia∏u XXIX
Cz´Êci szczególnej Kk, przede wszystkim z art. 2222 i art. 2263. 

6. Pracodawca jest zobowiàzany udzieliç arbitrowi zwolnienia na czas pe∏nienia
przez niego funkcji arbitra lub obserwatora, bez prawa do wynagrodzenia za
czas, jaki poÊwi´ci∏ na wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z tymi funkcjami.
Nie wyklucza to mo˝liwoÊci wykorzystania w tym celu przez arbitra urlopu wy-
poczynkowego, urlopu okolicznoÊciowego lub przys∏ugujàcych mu na mocy od-
r´bnych przepisów dni wolnych. Wynagrodzenie arbitra za wykonywane czyn-
noÊci okreÊlajà rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów: w sprawie wysokoÊci
wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów4 oraz w sprawie trybu wyznaczania obser-
watora, wykonywania czynnoÊci obserwatora oraz wysokoÊci wynagrodzenia za
czynnoÊci obserwatora5.

Art. 176 [Upowa˝nienie]

Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wpisu na list´ arbi-
trów, sposób powo∏ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzami-
nu oraz zakres egzaminu – bioràc pod uwag´ zapewnienie obiektywnego
sprawdzenia przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania post´-
powaƒ odwo∏awczych oraz okolicznoÊç, ˝e potwierdzeniem spe∏nienia warun-
ków, o których mowa w art. 173 ust. 1, mogà byç dokumenty zawierajàce infor-
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1 Art. 1 pkt 51 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 76 poz. 813.

2 Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalnoÊç cielesnà funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy
mu przybranej podczas lub w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bowych, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
§ 2. Je˝eli czyn okreÊlony w § 1 wywo∏a∏o niew∏aÊciwe zachowanie si´ funkcjonariusza lub osoby
do pomocy mu przybranej, sàd mo˝e zastosowaç nadzwyczajne z∏agodzenie kary, a nawet odstàpiç
od jej wymierzenia.

3 Art. 226. § 1. Kto zniewa˝a funkcjonariusza publicznego albo osob´ do pomocy mu przybranà pod-
czas lub w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku. 
§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje si´ odpowiednio. 
§ 3. Kto publicznie zniewa˝a lub poni˝a konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2. 

4 Dz. U. z 2004 r. Nr 48 poz. 461.
5 Dz. U. z 2004 r. Nr 75 poz. 703.



macje podlegajàce ochronie danych osobowych, w szczególnoÊci informacja
z Krajowego Rejestru Karnego.

Zgodnie z powy˝szà delegacjà Rada Ministrów wyda∏a rozporzàdzenie z dnia 
27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na list´ arbitrów, sposobu powo∏ywania
komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu. Roz-
porzàdzenie opublikowane zosta∏o w Dzienniku Ustaw z dnia 1 maja 2004 r. Nr 98
poz. 997. 

Rozdzia∏ 5
Obserwator

Art. 177 [Post´powania z udzia∏em obserwatora]

1. Post´powania, w których wartoÊç zamówienia:
1) dla robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç

kwoty 10 000 000 euro; 
2) dla dostaw lub us∏ug – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç

kwoty 5 000 000 euro 
– sà poddane obowiàzkowej kontroli polegajàcej na udziale niezale˝nego obser-
watora. 
2. Zamawiajàcy w terminie 3 dni od wszcz´cia post´powania, o którym mowa

w ust. 1, zawiadamia Prezesa Urz´du o jego wszcz´ciu.
3. Obserwator jest wyznaczany przez Prezesa Urz´du spoÊród osób wpisanych

na list´ arbitrów. 
4. Obserwatorem nie mo˝e byç osoba, która pozostaje z zamawiajàcym w ta-

kim stosunku prawnym lub faktycznym, który mo˝e budziç uzasadnione
wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci obserwatora.

5. Arbiter nie mo˝e byç wyznaczony do rozpoznania odwo∏ania wniesionego
w post´powaniu, w którym bra∏ udzia∏ jako obserwator.

1. Obserwator stanowi nowà i niezmiernie wa˝nà instytucj´ w polskim systemie za-
mówieƒ publicznych. Ratio legis ustanowienia funkcji obserwatora przedsta-
wione w uzasadnieniu do projektu Pzp zak∏ada, ˝e „w konsekwencji wp∏ynie on
mobilizujàco na zamawiajàcych oraz zmniejszy nieprawid∏owoÊci w prowadzo-
nych post´powaniach o udzielenie zamówienia, powodujàc efektywniejsze go-
spodarowanie Êrodkami publicznymi”. PodkreÊla si´ te˝, ˝e obserwator jest
„niezale˝ny”, co w praktyce oznacza brak jakiekolwiek zwiàzku pomi´dzy nim,
a stronami uczestniczàcymi w post´powaniu prowadzonym przy jego obecnoÊci.
Choç przepisy dotyczàce obserwatora podczas prac sejmowej podkomisji nad-
zwyczajnej budzi∏y pewne kontrowersje, z ca∏à pewnoÊcià sà to za∏o˝enia mo-
delowo s∏uszne, a ich realizacja powinna dobrze s∏u˝yç uczciwoÊci i przejrzy-
stoÊci prowadzonych procedur. Zgodnie z delegacjà zawartà w art. 178 ust. 5
Prezes Rady Ministrów wyda∏ rozporzàdzenie w sprawie trybu wyznaczania

377



obserwatora, wykonywania czynnoÊci obserwatora oraz wynagrodzenia za czyn-
noÊci obserwatora1. Zawarte w nim regulacje majà istotne znaczenie stosowanie
przepisów zawartych w Rozdziale 5 dotyczàcych obserwatora i wykonywanie tej
funkcji przez wyznaczone osoby, dlatego te˝ w dalszych cz´Êciach komentarza
dotyczàcego tych przepisów b´dà cz´sto przywo∏ywane. 

2. Systemowe znaczenie instytucji obserwatora wynika z roli, jakà ma on do spe∏-
nienia w zakresie kontroli zamówieƒ publicznych o najwi´kszej wartoÊci. To, ˝e
obserwator spe∏nia funkcje kontrolne nie budzi ̋ adnej wàtpliwoÊci, bowiem prze-
sàdza o tym ust. 1 komentowanego artyku∏u; udzia∏ obserwatora stanowi obo-
wiàzkowà kontrol´ post´powania. Obok kontroli uprzedniej (ex ante) obserwator
stanowi wi´c kluczowy element nadzoru paƒstwa nad sposobem wydatkowania
Êrodków podlegajàcych przepisom Pzp przy zamówieniach o najwi´kszej warto-
Êci. Prezes Urz´du ma obowiàzek wyznaczenia obserwatora przy zamówieniach,
które obj´te sà obligatoryjnà kontrolà uprzednià, a wi´c powy˝ej 10 000 000 euro
w przypadku robót budowlanych i 5 000 000 euro w przypadku dostaw i us∏ug. 

3. Obowiàzkiem zamawiajàcego jest zawiadomienie Prezesa Urz´du o wszcz´ciu
post´powania, którego wartoÊç przekracza wymienione wy˝ej kwoty. Za dzieƒ
wszcz´cia post´powania w przypadku przetargu nieograniczonego, ograniczo-
nego oraz negocjacji z og∏oszeniem uwa˝a si´ dzieƒ publikacji og∏oszenia o tym
post´powaniu (art. 40 ust. 1, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1), w przypadku negocja-
cji bez og∏oszenia dzieƒ przekazania wybranym przez siebie wykonawcom za-
proszenia do negocjacji (art. 63 ust. 1). W odniesieniu do zamówienia z wolnej
r´ki, analogicznie jak w przypadku negocjacji bez og∏oszenia, za dzieƒ wszcz´-
cia post´powania uznaç nale˝y dzieƒ przekazania wybranemu wykonawcy za-
proszenia do negocjacji. Liczàc od dnia wszcz´cia post´powania zamawiajàcy
ma trzy dni na wys∏anie zawiadomienia do Prezesa Urz´du. Powinien to uczyniç
w formie pisemnej. TreÊç zawiadomienia okreÊlona zosta∏a w rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z § 1 musi ono zawieraç: nazw´ i siedzib´
(adres) zamawiajàcego, a tak˝e imi´ i nazwisko oraz numer telefonu osoby upo-
wa˝nionej do kontaktów w zwiàzku z danym post´powaniem, przedmiot post´-
powania oraz wartoÊç zamówienia, tryb post´powania, termin oraz miejsce
otwarcia ofert. Choç przepis tego nie stanowi wskazane by∏oby, aby zamawia-
jàcy poda∏ równie˝ dat´ i miejsce publikacji og∏oszenia o post´powaniu (dat´
i numer BZP oraz pozycj´ publikacyjnà), a w odniesieniu do zamówienia udzie-
lanego w trybie z wolnej r´ki dat´ i numer decyzji Prezesa Urz´du.

4. Prezes Urz´du wyznacza obserwatora spoÊród osób, wpisanych na list´ arbitrów.
Nie wià˝à go w tym zakresie ˝àdne inne wymogi, np. dot. wykszta∏cenia, do-
Êwiadczenia zawodowego, znajomoÊci problematyki dotyczàcej przedmiotu
zamówienia itp. Zgodnie z § 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w tym
samym dniu, w którym wyznaczy∏ obserwatora Prezes Urz´du zawiadamia o tym
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fakcie zamawiajàcego oraz obserwatora. Mo˝e to uczyniç pisemnie, faksem lub
drogà elektronicznà. JeÊli zawiadomienie nastàpi∏o faksem lub drogà elektronicz-
nà potwierdza je niezw∏ocznie na piÊmie. W zawiadomieniu skierowanym do za-
mawiajàcego wskazuje imi´ i nazwisko obserwatora oraz jego adres do korespon-
dencji, w zawiadomieniu skierowanym do obserwatora zamieszcza informacje
przekazane mu w zawiadomieniu o wszcz´ciu post´powania, jakie przes∏a∏ zama-
wiajàcy. Je˝eli wyznaczony obserwator nie mo˝e podjàç si´ wykonywania funk-
cji z powodu okolicznoÊci uzasadniajàcych jego wy∏àczenie lub z powodu innych
wa˝nych przyczyn niezw∏ocznie powiadamia o tym zamawiajàcego oraz Prezesa
Urz´du, który wyznacza innego obserwatora (§ 3 ust. 1 rozporzàdzenia). Je˝eli
okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce obserwatorowi wykonywanie funkcji ujawnià si´
po jej podj´ciu, wykonuje, o ile to mo˝liwe, swoje obowiàzki do czasu wyzna-
czenia nowego obserwatora i przekazuje prezesowi UZP informacj´ w zakresie,
w jakim bra∏ udzia∏ w post´powaniu (§ 3 ust. 2 rozporzàdzenia).

5. Funkcj´ obserwatora mo˝e sprawowaç wy∏àcznie osoba gwarantujàca pe∏nà bez-
stronnoÊç, to znaczy nie pozostajàca z zamawiajàcym w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mo˝e budziç uzasadnione wàtpliwoÊci w tym zakresie.
Wymóg ten nie odnosi si´ do wykonawców którzy z∏o˝yli oferty w post´powaniu
prowadzonym z udzia∏em obserwatora ale wydaje si´ oczywiste, i˝ powinien on
mieç zastosowanie tak˝e w tym przypadku. Przepis nie okreÊla, o jaki rodzaj sto-
sunków prawnych i faktycznych chodzi, wskazuje jedynie kryterium ich oceny 
– „bezstronnoÊç” obserwatora. Ocena spe∏niania tego kryterium pozostawiona
zosta∏a z jednej strony Prezesowi Urz´du, z drugiej samemu obserwatorowi. Wy-
daje si´, ˝e w tym zakresie nale˝y posi∏kowaç si´ przepisem art. 162 ust. 1 Pzp,
który odnosi si´ do wy∏àczenia od udzia∏u w kontroli pracownika Urz´du. Obo-
wiàzek ustalenia, czy nie zachodzà okolicznoÊci mogàce budziç uzasadnione wàt-
pliwoÊci dotyczàce bezstronnoÊci osoby, której zamierza powierzyç funkcj´
obserwatora cià˝y przede wszystkim na Prezesie Urz´du. Powinien to ustaliç
przed wyznaczeniem obserwatora. Obowiàzek ten dotyczy tak˝e obserwatora,
który w przypadku wystàpienia okolicznoÊci uzasadniajàcych wàtpliwoÊci w tym
zakresie powinien przedstawiç je Prezesowi Urz´du niezw∏ocznie po wyznacze-
niu go do tej funkcji lub, jeÊli ju˝ podejmie czynnoÊci obserwatora, z chwilà uzy-
skania wiedzy o ich zaistnieniu. Z oczywistych powodów osoba, pe∏niàca funkcje
obserwatora nie mo˝e byç cz∏onkiem zespo∏u arbitrów rozpoznajàcego odwo∏a-
nie dotyczàce post´powania, w którym t´ funkcje sprawowa∏a. Je˝eli losowanie
komputerowe wska˝e takà osob´, prezes Urz´du zarzàdza ponowne losowanie. 

Art. 178 [Obowiàzki obserwatora]

1. Obserwator jest obecny w trakcie prac komisji przetargowej od otwarcia
ofert.

2. Obserwator sporzàdza informacj´ o przebiegu prac komisji przetargowej,
którà przedstawia kierownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du.
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3. Informacja, o której mowa w ust. 2, stanowi za∏àcznik do protoko∏u.
4. Wynagrodzenie za czynnoÊci obserwatora pokrywa Prezes Urz´du. 
5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb wyznaczania obserwatora oraz tryb wykonywania czynnoÊci obser-
watora;

2) wysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci obserwatora
– majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia bezstronnoÊci i sprawnoÊci
udzielania zamówieƒ.

1. Pe∏nienie swoich obowiàzków obserwator rozpoczyna od posiedzenia komisji
przetargowej poÊwi´conego otwarciu ofert. Zgodnie z dyspozycjà zawartà 
w ust. 1 „jest obecny” w trakcie jej prac i koƒczy sprawowanie swojej funkcji
w momencie zakoƒczenia pracy przez komisj´ przetargowà. Niewàtpliwie po-
winna byç to obecnoÊç bierna, bowiem obserwator nie ma prawa ingerowania
w jakikolwiek sposób czy w jakiejkolwiek formie w prace komisji przetargowej.
Nie powinien te˝ pe∏niç roli konsultanta czy doradcy w przypadku wyst´pujà-
cych wàtpliwoÊci lub problemów natury formalnej bàdê merytorycznej. Przy-
patruje si´ i przys∏uchuje pracy komisji przetargowej, oceniajàc zgodnoÊç
i poprawnoÊç wykonywanych przez nià czynnoÊci z przepisami Pzp, zapisami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentów, normujàcych
prac´ komisji przetargowej. Zgodnie z § 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów obserwator ma prawo do swobodnego wst´pu na posiedzenia komisji
przetargowej i obecnoÊci podczas jej prac, a tak˝e do wglàdu do dokumentów
i materia∏ów zwiàzanych z post´powaniem. 

2. Obowiàzkiem zamawiajàcego jest powiadomienie obserwatora z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem o terminach i miejscu pracy komisji przetargowej.
Krótszy termin jest mo˝liwy wy∏àcznie za zgodà obserwatora (§ 4 ust. 1 roz-
porzàdzenia). Je˝eli z wa˝nych przyczyn le˝àcych po jego stronie prawid∏owo
powiadomiony obserwator nie mo˝e byç obecny podczas prac komisji przetar-
gowej w terminie wskazanym przez zamawiajàcego, musi niezw∏ocznie powia-
domiç o tym zamawiajàcego, który wyznacza nowy termin. Zasadà powinno
byç, ˝e obserwator sprawuje swojà funkcj´ w taki sposób, aby nie utrudniaç oraz
nie komplikowaç pracy komisji przetargowej, a tak˝e podejmowania decyzji
kierownikowi zamawiajàcego. Dlatego te˝ jego nieobecnoÊç na posiedzeniu
komisji przetargowej w wyznaczonym terminie mo˝e mieç miejsce z wyjàtkowo
wa˝nych i niebudzàcych wàtpliwoÊci powodów. Je˝eli jednak obserwator prawi-
d∏owo powiadomiony odmawia obecnoÊci na posiedzeniach komisji przetargo-
wej, nie powiadamia zamawiajàcego o swojej nieobecnoÊci lub pomimo wyzna-
czenia nowego terminu zawiadomi∏ zamawiajàcego o niemo˝noÊci przybycia na
posiedzenie komisji, zamawiajàcy niezw∏ocznie informuje o tym Prezesa Urz´-
du i zawiesza prace komisji przetargowej do czasu wyznaczenia nowego obser-
watora (§ 4 ust. 3 rozporzàdzenia). W takiej sytuacji obowiàzkiem Prezesa jest
wyznaczenie obserwatora nie póêniej ni˝ w dniu nast´pujàcym po dniu otrzyma-
nia takiej informacji (§ 4 ust. 4 rozporzàdzenia). 
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3. Po zakoƒczeniu czynnoÊci obowiàzkiem obserwatora jest sporzàdzenie informa-
cji o przebiegu prac komisji przetargowej. Informacje t´ przedstawia kierowni-
kowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du. Niewàtpliwie powinna byç ona
przygotowana na piÊmie i ewentualnie, jeÊli Prezes Urz´du tego za˝àda, przeka-
zana tak˝e w formie elektronicznej. Przepis ustawy nie stanowi ani w jakim ter-
minie informacja powinna byç przekazana, ani co powinna zawieraç. Rozstrzy-
ga to natomiast § 6 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów. Termin na z∏o˝enie
informacji wyznaczony zosta∏ na trzy dni od dnia wyboru najkorzystniejszej
oferty. Poza danymi dotyczàcymi zamawiajàcego, przedmiotu zamówienia,
imienia i nazwiska obserwatora, daty podj´cia i zakoƒczenia czynnoÊci, wy-
szczególnienia dni pracy obserwatora oraz daty sporzàdzenia i podpisu obser-
watora informacja powinna zawieraç: opis prac komisji przetargowej ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem sposobu dokonywania oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz opis nieprawid∏owoÊci, jeÊli takowe obserwator zauwa-
˝y∏. Z oczywistych wzgl´dów szczególne znaczenie majà dwa ostatnie elementy
informacji, a zw∏aszcza opis stwierdzonych nieprawid∏owoÊci. Powinien on do-
tyczyç wszystkich nieprawid∏owoÊci w pracy komisji, nie tylko tych, które wià-
˝à si´ bezpoÊrednio z ocenà ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej. Mogà to
byç np. zauwa˝one przez obserwatora próby nacisku na cz∏onków komisji prze-
targowej ze strony osób trzecich, ograniczanie suwerennoÊci decyzji ze strony
kierownika zamawiajàcego, próby kontaktu czy porozumiewania si´ cz∏onków
komisji bàdê pracowników zamawiajàcego z wykonawcami, którzy z∏o˝yli ofer-
ty w post´powaniu itp. 

4. Je˝eli po wyborze najkorzystniejszej oferty wp∏ynà∏ protest, obserwator konty-
nuuje swoje czynnoÊci, tak˝e w przypadku, gdy sporzàdzi∏ informacj´ i przeka-
za∏ jà kierownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du. W takiej sytuacji je-
go rola koƒczy si´ dopiero z chwilà ostatecznego rozstrzygni´cia protestu (patrz 
art. 182 ust. 2 i 3). Sporzàdza wówczas informacj´ dodatkowà o przebiegu prac
komisji przetargowej i podobnie jak informacj´ poprzednià, przekazuje jà kie-
rownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du (§ 6 ust. 3 rozporzàdzenia).
Przepis nie mówi nic o terminie, w jakim powinien to uczyniç ale wydaje si´
oczywiste, ˝e podobnie jak w przypadku informacji podstawowej nie powinien
on byç d∏u˝szy ni˝ trzy dni od dnia ostatecznego rozstrzygni´cia protestu. 

5. Wynagrodzenie za czynnoÊci obserwatora pokrywa Prezes Urz´du. Jest ono wy-
p∏acane w terminie 30 dni od dnia przekazania pisemnej informacji i przebiegu
prac komisji przetargowej. Zgodnie z § 7 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów wynosi 400 z∏. za ka˝dy dzieƒ obecnoÊci podczas prac komisji przetargo-
wej, przy czym za wynagrodzenie za udzia∏ w jednym post´powaniu nie mo˝e
przekroczyç 5000 z∏.
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Dzia∏ VI 
Ârodki ochrony prawnej 

Rozdzia∏ 1 
Przepisy wspólne 

Art. 179 [Podmioty uprawnione]

1. Ârodki ochrony prawnej okreÊlone w niniejszym dziale przys∏ugujà wyko-
nawcom i uczestnikom konkursu, a tak˝e innym osobom, je˝eli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wy-
niku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy.

2. Przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert w przypadku naruszenia przez
zamawiajàcego przepisów ustawy Êrodki ochrony prawnej przys∏ugujà
równie˝ organizacjom zrzeszajàcym wykonawców wpisanym na list´ orga-
nizacji uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej, prowadzo-
nà przez Prezesa Urz´du.

3. Przez organizacje zrzeszajàce wykonawców, o których mowa w ust. 2, nale-
˝y rozumieç podmioty dzia∏ajàce na podstawie przepisów o: 
1) izbach gospodarczych;
2) rzemioÊle;
3) samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´biorców; 
4) organizacjach pracodawców;
5) samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz

urbanistów. 
4. Wpisu na list´, odmowy wpisu lub skreÊlenia z listy, o której mowa w ust. 2,

dokonuje Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej. 
5. Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega og∏oszeniu w Biuletynie

Zamówieƒ Publicznych.

1. Przez „Êrodki ochrony prawnej” nale˝y rozumieç okreÊlone w ustawie Êrodki
odwo∏awcze (protest i odwo∏anie) oraz skarg´ do sàdu. Skarga do sàdu nie jest
Êrodkiem odwo∏awczym lecz szczególnym Êrodkiem kontroli orzeczeƒ zespo∏ów
arbitrów (wyroków i postanowieƒ koƒczàcych post´powanie odwo∏awcze), wy-
konywanej przez sàd powszechny.

2. Post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego zwa˝ywszy na jego cel –
wybór najkorzystniejszej oferty pozwalajàcy na zawarcie umowy cywilnopraw-
nej w sprawie zamówienia publicznego pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà,
którego oferta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà – jest post´powaniem o cha-
rakterze cywilnoprawnym. Wynikajà z tego okreÊlone konsekwencje natury
prawnej. Obie strony sà zainteresowane we w∏aÊciwej realizacji swych praw
podmiotowych1, dlatego do ich realizacji dochodzi zwykle w sposób bezkolizyj-
ny. Mo˝e si´ jednak zdarzyç, ˝e dochodzi do sytuacji, gdy jedna ze stron naru-
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szy swym zachowaniem uprawnienia drugiej strony (np. nie wywià˝e si´ ze
swych obowiàzków). Zachodzi wówczas potrzeba zapewnienia uprawnionemu
odpowiednich Êrodków majàcych na celu zmuszenie zobowiàzanego do uczynie-
nia zadoÊç jego obowiàzkom. Te Êrodki sk∏adajà si´ na poj´cie ochrony praw
podmiotowych2. Sà to przede wszystkim Êrodki o charakterze materialnopraw-
nym, majàce na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Gdy nie oka˝à si´
one skuteczne, ochrona prawna wkracza w sfer´ prawa procesowego3. Konklu-
dujàc, przez ochron´ praw podmiotowych nale˝y rozumieç system roszczeƒ,
jakie przys∏ugujà uprawnionemu w razie naruszenia lub tylko zagro˝enia jego
prawa4. O tym, jakie roszczenia powstajà po stronie uprawnionego decyduje
treÊç tego prawa. W rozwa˝anym przypadku, w razie naruszenia przez zamawia-
jàcego w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego praw wykonawcy,
stosuje si´ przepisy traktujàce o Êrodkach ochrony prawnej (art. 179 i nast.).

3. Konsekwencjà tego, ˝e Êrodkami ochrony prawnej sà Êrodki odwo∏awcze (pro-
test i odwo∏anie) oraz skarga do sàdu powszechnego jest podzia∏ post´powania
zwiàzanego z ochronà prawnà na: post´powanie protestacyjne, post´powanie
odwo∏awcze, post´powanie skargowe. Post´powanie protestacyjne toczy si´
przed zamawiajàcym. Wszczyna je protest, a koƒczy rozstrzygni´cie protestu lub
brak jego rozstrzygni´cia w okreÊlonym ustawà terminie. Rozstrzygni´ciem
protestu jest jego odrzucenie, uwzgl´dnienie lub oddalenie. Skutkiem prawnym
braku rozstrzygni´cia protestu w ustawowym terminie jest jego oddalenie. Post´-
powanie odwo∏awcze toczy si´ przed zespo∏em arbitrów. Wszczyna je wniesie-
nie odwo∏ania, a koƒczy wyrok lub koƒczàce post´powanie odwo∏awcze posta-
nowienie zespo∏u arbitrów (wyjàtkiem jest zwrot odwo∏ania przez Prezesa UZP
w razie nieuiszczenia przez odwo∏ujàcego si´ wpisu od odwo∏ania). Post´powa-
nie skargowe toczy si´ przed sàdem powszechnym (sàdem okr´gowym w∏aÊci-
wym wed∏ug miejsca zamieszkania lub siedziby zamawiajàcego). Wszczyna je
wniesienie skargi na wyrok zespo∏u arbitrów lub na postanowienie zespo∏u arbi-
trów koƒczàce post´powanie odwo∏awcze. W post´powaniu skargowym majà
odpowiednie zastosowanie przepisy procedury cywilnej o apelacji, je˝eli przepi-
sy ustawy nie stanowià inaczej. Przepisy Pzp sà przepisami szczególnymi (legis
specialis) w stosunku do przepisów Kpc o apelacji. 

4. Ârodki ochrony prawnej przys∏ugujà podmiotowi uprawnionemu do ich wnosze-
nia pod warunkiem wykazania, ˝e jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia
dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego
przepisów ustawy. Dodanie w komentowanym przepisie zwrotu „w uzyskaniu
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s. 216.

2 Zob. J. Ignatowicz (w) System prawa cywilnego Tom I, Wydawnictwo PAN 1985 s. 856.
3 Tam˝e s. 857.
4 Tam˝e.



zamówienia” oznacza merytorycznà zmian´ poj´cia interesu prawnego w sto-
sunku do stanu dotychczasowego (w art. 79 ust. 1 uzp zwrotu tego nie by∏o).
W praktyce kszta∏tujàcej si´ pod rzàdami uzp interes prawny by∏ pojmowany
jako interes prawny w uzyskaniu zamówienia i w tym kontekÊcie samo spojrze-
nie na problem nie uleg∏o zmianie. 

5. Pomi´dzy naruszeniem przez zamawiajàcego przepisów ustawy a doznaniem
(mo˝liwoÊcià doznania) uszczerbku w jego interesie prawnym przez podmiot
uprawniony do ich wnoszenia musi istnieç normalny zwiàzek przyczynowy.
Zwiàzek taki zachodzi, gdy skutek jest nast´pstwem „normalnym” zdarzenia
rozpatrywanego jako przyczyna, „normalnym” w tym znaczeniu, ˝e jeÊli wystà-
pi zdarzenie rozpatrywane jako przyczyna, zwi´ksza ono prawdopodobieƒstwo
powstania zdarzenia okreÊlonego jako skutek. W rozwa˝anym przypadku przy-
czynà jest naruszenie przez zamawiajàcego przepisów ustawy, a skutkiem
uszczerbek (mo˝liwoÊç uszczerbku) w interesie prawnym wnoszàcego Êrodek
ochrony prawnej.

6. Interes prawny stanowi materialnoprawnà przes∏ank´ skutecznoÊci Êrodka
ochrony prawnej, co oznacza, ˝e niewykazanie tej przes∏anki skutkuje oddale-
niem wniesionego Êrodka. Poj´cie „interes prawny” u˝yte w ustawie nale˝y ro-
zumieç w sposób okreÊlany w prawie cywilnym. Wynika to z cywilistycznego
charakteru post´powania o udzielenie zamówienia publicznego i celu tego post´-
powania, którym jest cywilnoprawna umowa w sprawie zamówienia publiczne-
go. W prawie cywilnym interes prawny strony jest rozumiany szeroko, chodzi
bowiem o interes prawny strony wynikajàcy z zagro˝enia dla jej sfery prawnej,
zarówno majàtkowej, jak i niemajàtkowej. 

7. W orzecznictwie zespo∏ów arbitrów i Sàdu Okr´gowego w Warszawie, kszta∏tu-
jàcym si´ pod rzàdem uzp utrwali∏ si´ poglàd, ̋ e interes prawny wnoszàcego Êro-
dek odwo∏awczy musi doznaç uszczerbku w konkretnym post´powaniu, w któ-
rym on uczestniczy i polegaç na tym, ˝e traci mo˝liwoÊç uznania jego oferty za
ofert´ najkorzystniejszà. Interes prawny wnoszàcego Êrodek odwo∏awczy lub
skarg´ nie mo˝e byç oceniany pod kàtem jego ewentualnego i niepewnego udzia-
∏u w przysz∏ym post´powaniu o przedmiotowe zamówienie i uzyskania w nim
wyniku polegajàcego na wyborze jego oferty. Ka˝dy podmiot (organ) uprawnio-
ny do rozpoznania okreÊlonego Êrodka ochrony prawnej (zamawiajàcy, zespó∏
arbitrów, w∏aÊciwy sàd powszechny) jest obowiàzany ˝àdaç od wnoszàcego taki
Êrodek (protest, odwo∏anie czy skarg´ do sàdu) wykazania, ˝e jego interes praw-
ny dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajà-
cego przepisów ustawy.

8. Obowiàzku wykazania interesu prawnego nie majà organizacje zrzeszajàce
wykonawców (ust. 2). Korzystajàc ze Êrodków ochrony prawnej dzia∏ajà one
w imieniu w∏asnym, a nie na rzecz konkretnego wykonawcy. Uprawnienia tych
organizacji podlegajà w zwiàzku z powy˝szym istotnemu ograniczeniu czaso-
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wemu okreÊlonemu w ust. 2, bowiem dotyczà przypadków naruszenia przepi-
sów ustawy dokonanych przez zamawiajàcych „przed up∏ywem terminu do
sk∏adania ofert”. W przypadku odrzucenia czy oddalenia protestu organizacji
jest ona legitymowana do wniesienia odwo∏ania, a w razie jego oddalenia przez
zespó∏ arbitrów – do wniesienia skargi do sàdu. 

9. Odwo∏anie mo˝e wnieÊç podmiot, którego protest zosta∏ odrzucony lub oddalo-
ny; skarg´ do sàdu mo˝e wnieÊç odwo∏ujàcy si´, którego odwo∏anie zosta∏o od-
rzucone lub oddalone. Prawo wniesienia skargi s∏u˝y tak˝e zamawiajàcemu
i Prezesowi UZP.

10. Przez „naruszenie przez zamawiajàcego przepisów ustawy” nale˝y rozumieç
naruszenie przepisów Pzp i aktów wykonawczych wydanych na podstawie
zawartych w niej upowa˝nieƒ.

11. Legitymowanymi do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej sà podmioty wymie-
nione w ust. 1 i 2 – wykonawcy, uczestnicy konkursu, inne osoby oraz organi-
zacje zrzeszajàce wykonawców wpisane na list´ organizacji uprawnionych do
wnoszenia Êrodków ochrony prawnej, prowadzonà przez Prezesa UZP, przy
czym zakres tej legitymacji jest ró˝ny i zale˝y od charakteru post´powania
zwiàzanego z wnoszeniem poszczególnych Êrodków ochrony prawnej. Sà to
podmioty dzia∏ajàce na podstawie przepisów nast´pujàcych ustaw: o izbach go-
spodarczych1, o rzemioÊle2, o samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´-
biorców3, o organizacjach pracodawców4, o samorzàdach zawodowych archi-
tektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów5. Wykaz, o którym mowa
w ust. 3 stanowi katalog zamkni´ty. Podmioty dzia∏ajàce na podstawie przepi-
sów innych, ni˝ w nim wymienione nie mogà uzyskaç wpisu na list´, o której
mowa w ust. 4.

12. Przez „inne osoby”, którym przys∏ugujà Êrodki ochrony prawnej nale˝y rozu-
mieç osoby nieb´dàce wykonawcami i uczestnikami konkursu, których interes
prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego dozna∏ lub mo˝e doznaç
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy (np.
osoba, która zamierza oprotestowaç zamieszczone og∏oszenie o zamówieniu pu-
blicznym jako nieodpowiadajàce wymogom ustawy i tym samym nie pozwala-
jàce jej na podj´cie decyzji o uczestnictwie w post´powaniu o przedmiotowe za-
mówienie publiczne).
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Rozdzia∏ 2
Protest

Art. 180 [Przedmiot i termin wniesienia protestu]

1. Wobec czynnoÊci podj´tych przez zamawiajàcego w toku post´powania
oraz w przypadku zaniechania przez zamawiajàcego czynnoÊci, do której
jest obowiàzany na podstawie ustawy, mo˝na wnieÊç pisemny protest do za-
mawiajàcego.

2. Protest wnosi si´ w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzià∏
lub móg∏ powziàç wiadomoÊç o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ je-
go wniesienia, z zastrze˝eniem ust. 3. Protest uwa˝a si´ za wniesiony z chwi-
là, gdy doszed∏ on do zamawiajàcego w taki sposób, ˝e móg∏ zapoznaç si´
z jego treÊcià. Do uczestników konkursu oraz organizacji, o których mowa
w art. 179 ust. 2, przepis stosuje si´ odpowiednio.

3. Protest dotyczàcy postanowieƒ specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia wnosi si´ nie póêniej ni˝ 3 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiajàcy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez

podmiot nieuprawniony. 
6. Protest powinien wskazywaç oprotestowanà czynnoÊç lub zaniechanie za-

mawiajàcego, a tak˝e zawieraç ˝àdanie, zwi´z∏e przytoczenie zarzutów oraz
okolicznoÊci faktycznych i prawnych uzasadniajàcych wniesienie protestu.

1. Protest mo˝e byç wniesiony wobec ka˝dej czynnoÊci zamawiajàcego podj´tej
w toku post´powania o udzielenie zamówienia oraz wobec ka˝dego przypadku
zaniechania przez zamawiajàcego czynnoÊci, do której jest obowiàzany na pod-
stawie ustawy. Przepis ust. 1 usuwa ostatecznie wàtpliwoÊç, jaka istnia∏a pod
rzàdami uzp w kwestii protestu na zaniechanie (bezczynnoÊç) zamawiajàcego.
Przyj´te rozwiàzanie uwzgl´dnia postulaty orzecznictwa i piÊmiennictwa. 

2. CzynnoÊcià zamawiajàcego jest jego dzia∏anie podj´te w toku post´powania
o udzielenie zamówienia, które rodzi okreÊlone skutki prawne. CzynnoÊcià za-
mawiajàcego jest np. zamieszczenie og∏oszenia o zamówieniu, opracowanie
SIWZ, dokonanie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, a tak˝e wyklu-
czenie wykonawcy, odrzucenie oferty, uniewa˝nienie post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego. Z ka˝dej z tych czynnoÊci wynikajà, w zale˝noÊci od
ich charakteru, okreÊlone skutki prawne. Praktyka wskazuje, ̋ e wymienione wy-
˝ej czynnoÊci sà najcz´stszà przyczynà protestów.

3. Zaniechanie wyst´puje, gdy zamawiajàcy nie podejmuje w toku post´powania
tych czynnoÊci, do których podj´cia jest obowiàzany na podstawie ustawy, np.
nie wykonuje obowiàzku niezw∏ocznego udzielenia wykonawcy wyjaÊnienia
treÊci SIWZ, mimo zwrócenia si´ przez niego o takie wyjaÊnienie czy obowiàz-
ku zawiadomienia wykonawcy o wyborze oferty.
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4. Ustawodawca przyjà∏ rozwiàzanie, wed∏ug którego protest musi byç „pisemny”,
tj. wniesiony na piÊmie. Oznacza to, ˝e chcàc skutecznie wnieÊç protest, prote-
stujàcy jest obowiàzany dostarczyç zamawiajàcemu pismo zawierajàce jego
treÊç. Wobec powy˝szego do instytucji protestu nie majà zastosowania przepisy
art. 27 i art. 28 (protest nie jest „oÊwiadczeniem” w rozumieniu tych przepisów),
ze wszystkimi wynikajàcymi stàd konsekwencjami prawnymi. Przemawiajà za
tym dwa równie istotne argumenty: wprowadzenie odr´bnej regulacji dotyczàcej
protestu (art. 180 ust. 1), niemo˝noÊç przyj´cia rozwiàzania, wed∏ug którego
w zale˝noÊci od wartoÊci przedmiotu zamówienia do protestu mia∏yby zastoso-
wanie odmienne regulacje prawne (zawarte w art. 27 i 28), do tego sprzeczne
z regulacjà podstawowà (art. 180 ust. 1).

5. Termin 7 dni do wniesienia protestu jest terminem zawitym. Jego bezskuteczny
up∏yw skutkuje wygaÊni´ciem prawa uprawnionego do Êrodka ochrony prawnej
wobec tej samej czynnoÊci lub tego samego zaniechania zamawiajàcego. Konse-
kwencjà takiego charakteru prawnego terminu zawitego jest niemo˝noÊç ̋ àdania
jego przywrócenia. Wobec tego, ˝e termin do wniesienia protestu jest oznaczo-
ny w dniach, przy sposobie jego obliczenia stosuje si´ przepisy art. 111 Kc. Roz-
poczyna on bieg nast´pnego dnia od zdarzenia (jest nim w rozwa˝anym przypad-
ku czynnoÊç zamawiajàcego stanowiàca przedmiot protestu), a koƒczy si´
z up∏ywem ostatniego dnia (dzieƒ koƒczy si´ o pó∏nocy). Je˝eli ostatni dzieƒ jest
dniem ustawowo wolnym od pracy, stosownie do przepisu art. 115 Kc termin
up∏ywa nast´pnego dnia.

6. Ustalenie przez protestujàcego poczàtku biegu siedmiodniowego terminu do
wniesienia protestu nie stanowi z regu∏y problemu, pomocna jest tu zasada
pisemnÊci post´powania wyra˝ona w art. 9 ust. 1. TrudnoÊci interpretacyjne
powoduje natomiast u˝yty w ust. 2 zwrot „lub móg∏ powziàç” wiadomoÊç
o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ wniesienia protestu. Ustawodawca
skorzysta∏ ponownie (zwrot taki zawiera∏ ju˝ przepis art. 84 ust. 2 uzp) z insty-
tucji domniemania faktycznego, tj. mo˝noÊci uznania za ustalony faktu majàce-
go znaczenie w sprawie, je˝eli wniosek mo˝na wyprowadziç z innych ustalonych
faktów. W rozwa˝anym przypadku dotyczy to faktu powzi´cia wiadomoÊci
o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ do wniesienia protestu. Zespó∏ usta-
lonych faktów, stanowiàcy podstaw´ domniemania umo˝liwia wyciàgniecie
logicznego wniosku co do faktu domniemanego. Ustalenie podstawy domniema-
nia wymaga przeprowadzenia szczegó∏owego post´powania dowodowego. Do-
mniemanie faktyczne o którym mowa, rzadko jest stosowano w praktyce. Mo˝e
byç ono wykorzystane np. w przypadku protestu na treÊç og∏oszenia, gdy zosta-
∏o zamieszczone w BZP lub OJ, a wczeÊniej w siedzibie zamawiajàcego. Prak-
tyka preferuje rozwiàzanie wynikajàce z zasady pisemnoÊci (udokumentowanie
pismem zdarzenia stanowiàcego podstaw´ protestu). 

7. Utrzymane zosta∏o dotychczasowe rozwiàzanie, wed∏ug którego protest uwa˝a
si´ za wniesiony z chwilà, gdy doszed∏ on do zamawiajàcego w taki sposób, ˝e 
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móg∏ on zapoznaç si´ z jego treÊcià. Protest potraktowano zatem jak oÊwiadcze-
nie woli, które ma byç z∏o˝one innej osobie. Jest ono mianowicie z∏o˝one
z chwilà, gdy dosz∏o do osoby tej w taki sposób, ˝e mog∏a zapoznaç si´ z jego
treÊcià (art. 61 Kc). Odpowiada te˝ ono istocie post´powania protestacyjnego
wyra˝ajàcej si´ w tym, ˝e protest kierowany jest do zamawiajàcego. Przyj´te
rozwiàzanie ma ten walor, ˝e czyni skutecznym dor´czenie protestu z chwilà,
gdy zamawiajàcy móg∏ zapoznaç si´ z jego treÊcià, co nie jest to˝same z faktycz-
nym zapoznaniem si´ z tà treÊcià. Chwila faktycznego zapoznania si´ zamawia-
jàcego z treÊcià protestu jest bez znaczenia prawnego dla skutecznoÊci jego
wniesienia (dor´czenia).

8. Wyjàtkiem od zasady jest ograniczenie dotyczàce terminu wnoszenia protestu
wobec postanowieƒ SIWZ. Termin ten wynosi 7 dni, a jego ograniczenie wyra˝a
si´ w tym, ˝e protest wobec tej czynnoÊci zamawiajàcego wnosi si´ nie póêniej
ni˝ 3 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. Ograniczenie jest uzasadnio-
ne wzgl´dami praktycznymi. DopuszczalnoÊç wniesienia protestu wy∏àcznie
przed zawarciem umowy jest oczywista gdy weêmie si´ pod uwag´, ˝e umowa
w sprawie zamówienia publicznego jest zawierana po ostatecznym zakoƒczeniu
post´powania i stanowi jego efekt. 

9. Odrzucenie protestu jest czynnoÊcià zamawiajàcego. Mo˝e ono nastàpiç przy
zaistnieniu jednej z dwóch przes∏anek: protest zosta∏ wniesiony po terminie,
protest wnios∏a osoba nieuprawniona. Pierwsza z tych przes∏anek zachodzi, gdy
z obliczenia terminu dokonanego przez zamawiajàcego wynika, ˝e protest do-
szed∏ do niego po up∏ywie ustawowego terminu 7 dni. W przypadku drugiej
przes∏anki konieczne jest ustalenie przez zamawiajàcego, ˝e osoba, która wnio-
s∏a protest nie jest osobà do tego uprawnionà. Mo˝e przy tym chodziç o osob´,
która nie nale˝y do kr´gu „innych osób” uprawnionych do korzystania ze Êrod-
ków ochrony prawnej, o których mowa w art. 179 ust. 1, jak równie˝ o osob´,
która nie posiada uprawnienia do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu podmio-
tu wymienionego w art. 179 ust. 1 i 2 (wykonawcy, uczestnika konkursu, orga-
nizacji zrzeszajàcej wykonawców wpisanej na list´ organizacji uprawnionych
do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa UZP). Od-
rzucenie protestu z podanych wy˝ej powodów jest obowiàzkiem zamawiajàce-
go, tak˝e wtedy, gdy protest jest merytorycznie uzasadniony.

10. Przepis ust. 6 okreÊla minimum warunków formalnych, jakim powinien odpo-
wiadaç protest. Jest to konieczne gdy weêmie si´ pod uwag´, ˝e stanowi on
oÊwiadczenie woli protestujàcego wobec oprotestowanej czynnoÊci zamawiajà-
cego. Z treÊci protestu musi wynikaç w sposób jednoznaczny, jakiej czynnoÊci
czy zaniechania zamawiajàcego on dotyczy i jakie sà zarzuty wobec tej czynno-
Êci czy zaniechania. Ustawodawca wymaga, aby zarzuty by∏y sformu∏owane
zwi´êle oraz aby na ich uzasadnienie zosta∏y przytoczone okolicznoÊci faktycz-
ne i prawne. Przytoczenie okolicznoÊci faktycznych oznacza podanie faktów
potwierdzajàcych zarzuty. Uzasadnienie prawne sprowadza si´ do wskazania
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przepisów Pzp lub aktów wykonawczych do tej ustawy, które – zdaniem prote-
stujàcego – zosta∏y przez zamawiajàcego naruszone. 

11. Konsekwencjà zawartych w proteÊcie zarzutów wobec czynnoÊci czy zaniecha-
nia zamawiajàcego jest ˝àdanie, przez które nale˝y rozumieç okreÊlenie zacho-
wania zamawiajàcego, jakiego protestujàcy oczekuje od niego w nast´pstwie
wniesionego protestu. Z regu∏y b´dzie to ˝àdanie zmiany oprotestowanej czyn-
noÊci lub dokonanie czynnoÊci zaniechanej, rzadziej ˝àdanie uniewa˝nienia
oprotestowanej czynnoÊci.

12. Z treÊci przepisu ust. 6 wynika, ˝e wymagania, jakim powinien odpowiadaç
protest sà znaczàce. Wniesienie protestu wobec dokonanej czynnoÊci zmusza
zamawiajàcego do ponownego, dok∏adnego rozwa˝enia oprotestowanej czyn-
noÊci, co nie mo˝e pozostawaç bez wp∏ywu na rozstrzygni´cie protestu,
a jednoczeÊnie stwarza protestujàcemu mo˝liwoÊç skutecznego korzystania
z pozosta∏ych Êrodków ochrony prawnej (odwo∏anie, skarga do sàdu).
W przypadku protestu wobec zaniechania przez zamawiajàcego dokonania
czynnoÊci wynikajàcej z Pzp rozwa˝enia wymaga przyczyna i zasadnoÊç za-
niechania. 

Art. 181 [Wniesienie protestu]

1. W przypadku wniesienia protestu po up∏ywie terminu sk∏adania ofert bieg
terminu zwiàzania ofertà ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzy-
gni´cia protestu.

2. O zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà zamawiajàcy informuje nie-
zw∏ocznie wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty, wzywajàc ich, pod rygorem
wykluczenia z post´powania, do przed∏u˝enia wa˝noÊci wadium lub wnie-
sienia nowego wadium na wyd∏u˝ony okres.

3. O wniesieniu protestu oraz jego treÊci i zarzutach zamawiajàcy zawiadamia
niezw∏ocznie wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu.

4. Uczestnikami post´powania protestacyjnego stajà si´ tak˝e wykonawcy
uczestniczàcy w post´powaniu, którzy przystàpià do protestu w terminie 2
dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. Wykonawca, który nie przystàpi∏ do protestu, nie mo˝e nast´pnie wnieÊç
protestu powo∏ujàc si´ na te same okolicznoÊci. 

1. Wed∏ug przepisu ust. 1 skutkiem wniesienia protestu po up∏ywie terminu sk∏ada-
nia ofert jest zawieszenie biegu terminu zwiàzania ofertà do czasu ostatecznego
rozstrzygni´cia protestu. W zwiàzku z tym nale˝y podkreÊliç, ˝e: obowiàzuje tu
ograniczenie czasowe, a mianowicie „wniesienie protestu po up∏ywie terminu
sk∏adania ofert” (lege non distinguente wniesienie protestu przed up∏ywem ter-
minu sk∏adania ofert skutku takiego nie wywo∏uje), zawieszenie biegu terminu
zwiàzania ofertà do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia protestu nast´puje z mo-
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cy prawa („ulega zawieszeniu”), o tym, kiedy protest jest ostatecznie rozstrzy-
gni´ty stanowi przepis art. 182 ust. 1.

2. Zawieszenie biegu terminu zwiàzania ofertà nast´puje wprawdzie z mocy prawa,
ale z tego zdarzenia prawnego wynikajà dla zamawiajàcego okreÊlone obowiàz-
ki, wymienione w ust. 2. Majà one charakter obligatoryjny, tzn. zamawiajàcy nie
mo˝e uchyliç si´ od ich wykonania, w przeciwnym razie narusza ustaw´. Z lite-
ralnego brzmienia tego przepisu wynika wprawdzie, ˝e zamawiajàcy informuje
o zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà „wykonawców, którzy z∏o˝yli
oferty”, ale stosujàc metod´ wyk∏adni logicznej nale˝y przyjàç, i˝ chodzi o tych
wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty i w dacie zawieszenia biegu terminu zwiàza-
nia ofertà pozostali uczestnikami post´powania (nie zostali przed tà datà wyklu-
czeni z post´powania lub z∏o˝one przez nich oferty nie zosta∏y odrzucone czy
cofni´te). Nie by∏oby przecie˝ sensu wzywania tych wykonawców, którzy prze-
stali byç ju˝ uczestnikami post´powania do przed∏u˝ania wa˝noÊci wadium lub
wnoszenia nowego wadium na wyd∏u˝ony okres i to pod rygorem wykluczenia
z post´powania. 

3. Zamawiajàcy jest obowiàzany do zawiadomienia wykonawców uczestniczàcych
w post´powaniu o: wniesieniu protestu (fakcie wniesienia protestu), treÊci pro-
testu, zarzutach podniesionych w proteÊcie. Zwrot „wykonawców uczestni-
czàcych w post´powaniu” oznacza wykonawców (w rozumieniu art. 2 pkt 11),
którzy obok sk∏adajàcego protest ubiegajà si´ w tym post´powaniu o zamó-
wienie publiczne. Obowiàzek zawiadomienia wykonawców uczestniczàcych
w post´powaniu o wniesieniu protestu musi byç wykonany niezw∏ocznie. Nie-
dookreÊlony termin „niezw∏ocznie” powinien oznaczaç „natychmiast”, „tego
samego dnia”, „nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia”. Takie rozumienie terminu
„niezw∏ocznie” wynika z zamys∏u ustawodawcy, ˝e post´powanie o udzielenie
zamówienia publicznego powinno si´ toczyç szybko (stàd liczone w dniach
terminy dla poszczególnych czynnoÊci uczestników post´powania) i sprawnie.
Zawiadomienie wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu o wniesieniu
protestu nie powinno zawieraç informacji dotyczàcych danych o sk∏adajà-
cym protest. Dor´czanie zatem wykonawcom uczestniczàcym w post´po-
waniu kopii protestu (obejmujàcej dane o osobie protestujàcego) wydaje si´
wadliwe.

4. W ust. 4 zosta∏a utrzymana instytucja przystàpienia do protestu. Z instytucji tej
mogà korzystaç wykonawcy uczestniczàcy w post´powaniu, którzy wyra˝à wo-
l´ przystàpienia (przy∏àczenia si´) do wniesionego przez innego wykonawc´
protestu. Wola przystàpienia do protestu musi byç wyra˝ona na piÊmie skiero-
wanym do zamawiajàcego w terminie 2 dni (pod rzàdem uzp by∏ to termin d∏u˝-
szy – 3 dni), przy czym termin ten jest zachowany, je˝eli najpóêniej ostatniego
tj. drugiego dnia pismo o przystàpieniu dotar∏o do adresata w sposób umo˝li-
wiajàcy zapoznanie si´ z jego treÊcià. Termin 2 dni liczy si´ od dnia otrzymania
zawiadomienia o wniesieniu protestu. 
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5. Przez przystàpienie do protestu, wykonawca, który dokona∏ skutecznie czyn-
noÊci przystàpienia staje si´ uczestnikiem post´powania protestacyjnego. Mo˝e
zatem – w razie odrzucenia lub oddalenia protestu – korzystaç z pozosta∏ych
Êrodków ochrony prawnej (odwo∏ania, skargi do sàdu) i to tak˝e wtedy, gdy
wnoszàcy protest wykonawca z uprawnienia tego nie skorzysta∏. Rezygnacja
wykonawcy uczestniczàcego w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego z mo˝liwoÊci przystàpienia do protestu skutkuje utratà prawa do wniesienia
nast´pnie w∏asnego protestu z powo∏aniem si´ na te same okolicznoÊci faktycz-
ne i prawne. Zaznaczyç nale˝y, i˝ instytucja przystàpienia do protestu nie znala-
z∏a wi´kszego odzewu w praktyce zamówieƒ publicznych. Wynika to raczej
z niezrozumienia tej instytucji ni˝ z braku przekonania o jej nieprzydatnoÊci
w post´powaniu protestacyjnym.

Art. 182 [Ostateczne rozstrzygni´cie protestu]

1. Do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia protestu zamawiajàcy nie mo˝e za-
wrzeç umowy.

2. Protest jest ostatecznie rozstrzygni´ty:
1) je˝eli nie wniesiono odwo∏ania – z up∏ywem terminu do wniesienia odwo-

∏ania;
2) w przypadku wniesienia odwo∏ania:

a) z dniem dor´czenia postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo-
∏awcze albo wyroku zespo∏u arbitrów, albo

b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia koƒczàcego post´powa-
nie w sprawie przez sàd okr´gowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1,
albo z up∏ywem terminu do wniesienia skargi, je˝eli wartoÊç zamówie-
nia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równo-
wartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 5 000 000 euro.

3. Na wniosek zamawiajàcego Prezes Urz´du, w drodze decyzji administracyj-
nej, mo˝e wyraziç zgod´ na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu, je˝eli ze wzgl´dów spo∏ecznych lub gospodarczych za-
chodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wczeÊniej nie mo˝na
by∏o przewidzieç, a nie wynik∏a ona z winy zamawiajàcego.

1. W przepisie ust. 1 wprowadzono zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia protestu. Przes∏anki uznania
protestu za ostatecznie rozstrzygni´ty zosta∏y wymienione w ust. 2. W zamkni´-
tym katalogu wprowadzono, w stosunku do stanu prawnego obowiàzujàcego pod
rzàdami uzp, dwie istotne zmiany. Pierwsza dotyczy formy orzeczenia wydawa-
nego przez zespó∏ arbitrów w post´powaniu odwo∏awczym. Jest to nie tylko wy-
rok, lecz równie˝ postanowienie koƒczàce post´powanie w sprawie (posta-
nowienie o odrzuceniu odwo∏ania, postanowienie o umorzeniu post´powania
odwo∏awczego). Zmiana wynika stàd, ˝e zgodnie z Pzp orzeczenie zespo∏u
arbitrów ma w przypadku orzekania co do istoty sprawy form´ wyroku, gdy zaÊ
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wydanie wyroku sta∏o si´ z przyczyn formalnych zb´dne (zaistnia∏y przes∏anki
skutkujàce odrzuceniem odwo∏ania lub umorzeniem post´powania odwo∏awcze-
go) – form´ postanowienia. Druga zmiana wià˝e si´ z ust. 2 pkt 2 lit. b, który sta-
nowi, ˝e przy wartoÊci zamówienia przekraczajàcej dla robót budowlanych wy-
ra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug
– 5 000 000 euro protest jest ostatecznie rozstrzygni´ty dopiero z dniem wydania
wyroku lub postanowienia koƒczàcego post´powanie w sprawie przez sàd okr´-
gowy w∏aÊciwy dla siedziby (miejsca zamieszkania) zamawiajàcego albo z up∏y-
wem terminu do wniesienia skargi do tego sàdu, przy czym chodzi tu o termin 
7 dni przewidziany dla strony.

2. Ustawa wprowadza wyjàtek od zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym roz-
strzygni´ciem protestu (ust. 3), przy ∏àcznym spe∏nieniu nast´pujàcych przes∏a-
nek: a) zgod´ na zawarcie umowy – na wniosek zamawiajàcego – wyrazi Prezes
UZP, b) zgoda zostanie wyra˝ona w formie decyzji administracyjnej (w rozumie-
niu art. 107 Kpa), c) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego,
podyktowana wzgl´dami spo∏ecznymi lub gospodarczymi, d) potrzeby tej nie
mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç i nie wynika∏a ona z winy zamawiajàcego.

3. Umowa zawarta przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu bez zgody Preze-
sa UZP jest niewa˝na od poczàtku (ab initio), przy czym jest to niewa˝noÊç bez-
wzgl´dna. Niewa˝noÊci tej nie mo˝na usunàç przez odwo∏anie odmowy zgody
ani konwalidowaç (nadaç umowie mocy prawnej) przez póêniejszà zgod´.

Art. 183 [Rozstrzygni´cie protestu]

1. Zamawiajàcy rozstrzyga protest nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni od dnia je-
go wniesienia. Brak rozstrzygni´cia protestu w tym terminie uznaje si´ za
jego oddalenie.

2. Rozstrzygni´cie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o spo-
sobie i terminie wniesienia odwo∏ania zamawiajàcy przekazuje podmiotowi,
który wniós∏ protest, oraz wykonawcom, którzy przy∏àczyli si´ do protestu.

3. W przypadku uwzgl´dnienia protestu zamawiajàcy powtarza oprotestowa-
nà czynnoÊç lub dokonuje czynnoÊci bezprawnie zaniechanej.

4. O powtórzeniu lub dokonaniu czynnoÊci zamawiajàcy informuje niezw∏ocz-
nie wszystkich wykonawców.

1. Ustawodawca skróci∏ termin pozostawiony zamawiajàcemu na rozstrzygni´cie
protestu z 7 dni pod rzàdem uzp do 5 dni. Jest to termin zawity i zamawiajàcy jest
obowiàzany do rozpatrzenia protestu w tym terminie (w odniesieniu do sposobu
obliczania tego terminu patrz komentarz do art. 180). Przemawia za tym u˝ycie
przez ustawodawc´ okreÊlenia „rozpatruje” (zwa˝ywszy cywilistyczny charakter
post´powania poprawniej by∏oby „rozpoznaje”), niepozostawiajàcego wàtpli-
woÊci co do tego, ˝e rozpatrzenie protestu nie zale˝y od swobodnego uznania
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zamawiajàcego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy protest zosta∏
wniesiony wobec zaniechania dokonania czynnoÊci, do której dokonania za-
mawiajàcy by∏ obowiàzany na podstawie ustawy. Zamawiajàcy jest zwiàzany
˝àdaniem zawartym w proteÊcie. Nie mo˝e zatem przy uwzgl´dnieniu protestu
wykraczaç poza to ˝àdanie, np. zmieniç przy tej okazji niew∏aÊciwie ustalonych
warunków udzia∏u wykonawców w post´powaniu.

2. Pozostawienie w ust. 1 regulacji, ˝e brak rozstrzygni´cia („rozstrzygni´cia”,
a nie „rozpatrzenia”) protestu w ustawowym terminie uznaje si´ za jego oddale-
nie nale˝y traktowaç jako swego rodzaju „wentyl bezpieczeƒstwa” na wypadek
zaniechania przez zamawiajàcego rozstrzygni´cia go w ustawowym terminie.
Chodzi o skutek prawny zaniechania zamawiajàcego, o którym mowa w kontek-
Êcie mo˝liwoÊci korzystania przez protestujàcego z dalszych Êrodków ochrony
prawnej. Zaistnienie tej sytuacji otwiera protestujàcemu wprost drog´ post´po-
wania odwo∏awczego, podobnie jak w przypadku niekorzystnego dla niego roz-
strzygni´cia zamawiajàcego polegajàcego na oddaleniu protestu.

3. Rozstrzygni´cie protestu po up∏ywie ustawowego terminu 5 dni nie rodzi skut-
ków prawnych. Jak ju˝ wy˝ej podkreÊlono, ustawowy termin na rozstrzygniecie
protestu, podobnie jak termin do jego wniesienia, jest terminem zawitym, skutku-
jàcym wygaÊni´ciem prawa, w rozwa˝anym przypadku prawa rozstrzygni´cia
protestu. W tej sytuacji ustawodawca przyjà∏, ̋ e z up∏ywem terminu protest uzna-
je si´ za oddalony. Oddalenie protestu jest jego rozstrzygni´ciem, zatem rozstrzy-
gni´cie protestu po up∏ywie 5 dni stanowi∏oby w samej rzeczy rozstrzygni´cie
protestu ju˝ rozstrzygni´tego. Rozstrzygni´cie protestu przez zamawiajàcego mo-
˝e polegaç na: odrzuceniu protestu, oddaleniu protestu, uwzgl´dnieniu protestu.

4. Odrzucenie protestu nast´puje w przypadku uznania przez zamawiajàcego, ˝e
protest zosta∏ wniesiony po terminie lub przez osob´ nieuprawnionà (patrz ko-
mentarz do art. 180). Odrzucajàc protest zamawiajàcy powinien wskazaç
przyczyn´ odrzucenia, a ponadto ustosunkowaç si´ do podniesionych w nim
zarzutów. Jest to konieczne na wypadek, gdy w ewentualnym post´powaniu od-
wo∏awczym zespó∏ arbitrów uzna, ˝e przes∏anka odrzucenia protestu nie zosta∏a
wykazana i zachodzi koniecznoÊç orzeczenia co do istoty sprawy (merytorycz-
nej zasadnoÊci protestu). Zespó∏ arbitrów nie ma bowiem uprawnienia do wy-
dania – w razie uwzgl´dnienia odwo∏ania protestujàcego od odrzucenia protestu
– orzeczenia kasacyjnego, tj. uchylenia rozstrzygni´cia protestu i przekazania
zamawiajàcemu sprawy do ponownego rozpoznania.

5. Oddalenie protestu jest konsekwencjà uznania zamawiajàcego, ˝e zarzuty pod-
niesione w proteÊcie nie znajdujà merytorycznego uzasadnienia, faktycznego
i prawnego. Uwzgl´dnienie protestu oznacza uznanie przez zamawiajàcego me-
rytorycznej zasadnoÊci protestu, zarówno zarzutów, jak i ˝àdania. Skutkiem
prawnym uwzgl´dnienia protestu jest powtórzenie przez zamawiajàcego oprote-
stowanej czynnoÊci lub dokonanie czynnoÊci bezprawnie zaniechanej.
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6. Ustawa nie okreÊla, w jakim terminie zamawiajàcy powtarza oprotestowanà
czynnoÊç lub dokonuje czynnoÊci bezprawnie zaniechanej. Wzglàd na szybkoÊç
post´powania wymaga, aby powtórzenie oprotestowanej czynnoÊci lub dokona-
nie czynnoÊci bezprawnie zaniechanej nastàpi∏o bez zb´dnej zw∏oki. W odmien-
nym przypadku nie mia∏by sensu na∏o˝ony na zamawiajàcego obowiàzek (ust. 4)
niezw∏ocznego poinformowania wszystkich wykonawców o powtórzeniu lub
dokonaniu czynnoÊci.

7. W rozstrzygni´ciu protestu zamawiajàcy powinien dok∏adnie okreÊliç swe sta-
nowisko wobec treÊci protestu – zarzutów protestujàcego i jego ˝àdania. Ustawa
wprowadza te˝ obowiàzek pisemnego uzasadnienia przez zamawiajàcego roz-
strzygni´cia protestu (przytoczenia okolicznoÊci faktycznych i prawnych) oraz
pouczenia protestujàcego o sposobie i terminie wniesienia odwo∏ania.

8. W praktyce zdarza si´, ˝e zamawiajàcy uwzgl´dnia protest w cz´Êci, oddalajàc
go w pozosta∏ym zakresie. Praktyka taka by∏aby uzasadniona, gdyby przed-
miotem protestu by∏y nie mniej ni˝ dwie czynnoÊci zamawiajàcego. Wówczas
zamawiajàcy móg∏by uwzgl´dniç protest wobec jednej czynnoÊci, a oddaliç wo-
bec drugiej. Dwie czynnoÊci zamawiajàcego sà z regu∏y przedmiotem protestu,
gdy dotyczà czynnoÊci oceny ofert i czynnoÊci wyboru oferty najkorzystniejszej.
Sà to jednak czynnoÊci pozostajàce ze sobà w normalnym zwiàzku przyczyno-
wym, co powoduje, ˝e uwzgl´dnienie protestu wobec pierwszej z nich (czynno-
Êci oceny ofert) pociàga za sobà koniecznoÊç uwzgl´dnienia protestu tak˝e wo-
bec drugiej (czynnoÊci wyboru oferty najkorzystniejszej). I odwrotnie – oddale-
nie protestu wobec pierwszej czynnoÊci skutkuje oddaleniem protestu równie˝
wobec drugiej. Inaczej ma si´ rzecz, gdy protest zosta∏ wniesiony wobec jednej
czynnoÊci zamawiajàcego, a w uzasadnieniu protestu protestujàcy sformu∏owa∏
wobec tej czynnoÊci dwa lub wi´cej zarzutów. Wówczas uznanie przez za-
mawiajàcego zasadnoÊci choçby jednego z zarzutów skutkuje uwzgl´dnieniem
protestu w ca∏oÊci. Nie podzielajàc zasadnoÊci dalszych zarzutów, zamawiajàcy
daje wyraz swemu stanowisku w tym wzgl´dzie w uzasadnieniu rozstrzygni´cia
protestu.

Rozdzia∏ 3
Odwo∏anie

Art. 184 [Przedmiot i termin odwo∏ania]

1. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przys∏uguje odwo∏anie.
2. Odwo∏anie wnosi si´ do Prezesa Urz´du w terminie 5 dni od dnia dor´czenia

rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu do rozstrzygni´cia protestu,
jednoczeÊnie informujàc o wniesieniu odwo∏ania zamawiajàcego. Z∏o˝enie
odwo∏ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne
z wniesieniem go do Prezesa Urz´du.
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3. Do post´powania odwo∏awczego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.) o sàdzie polubownym, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej.

1. Odwo∏anie jest drugim – po proteÊcie – Êrodkiem odwo∏awczym. Przys∏uguje
ono od: odrzucenia protestu przez zamawiajàcego, oddalenia protestu (rozstrzy-
gni´cia zamawiajàcego lub jako skutku prawnego braku rozstrzygni´cia protestu
w terminie).

2. W ustawie przyj´to odwrotnà kolejnoÊç („od oddalenia lub odrzucenia prote-
stu”), dajàc pierwszeƒstwo rozstrzygni´ciu merytorycznemu (oddalenie prote-
stu) przed rozstrzygni´ciem formalnym (odrzucenie protestu). W praktyce za-
mawiajàcy najpierw bada protest pod wzgl´dem formalnym i gdy stwierdzi
zaistnienie choçby jednej z przes∏anek odrzucenia (art. 180 ust. 5) – odrzuca pro-
test, a nast´pnie, w przypadku stwierdzenia braku przes∏anek odrzucenia, roz-
strzyga o merytorycznej zasadnoÊci protestu (jego uwzgl´dnieniu lub oddale-
niu). Istotniejsze od kwestii kolejnoÊci tych czynnoÊci jest jednak poprawienie
przez ustawodawc´ b∏´du legislacyjnego zawartego w art. 86 ust. 1 uzp, który
stanowi∏, ˝e odwo∏anie przys∏uguje „od rozstrzygni´cia lub odrzucenia protestu
oraz w przypadku braku rozpatrzenia protestu w terminie (...)”. Odrzucenie pro-
testu jak te˝ jego uwzgl´dnienie lub oddalenie przez zamawiajàcego jest „roz-
strzygni´ciem protestu”, a skutkiem prawnym braku rozstrzygni´cia protestu
w terminie jest jego oddalenie. Wobec tego, ˝e od uwzgl´dnienia protestu nie
mo˝na wnieÊç skutecznie odwo∏ania, przys∏uguje ono jedynie w przypadku od-
rzucenia lub oddalenia (czy – jak zapisano w ustawie – „oddalenia lub odrzuce-
nia”) protestu przez zamawiajàcego.

3. Odrzucenie protestu przez zamawiajàcego nast´puje w formie rozstrzygni´cia
protestu. Oddalenie protestu nast´puje w dwojaki sposób: w formie rozstrzygni´-
cia zamawiajàcego, jako skutek prawny braku rozstrzygni´cia protestu w termi-
nie okreÊlonym w art. 183 ust. 1. Odwo∏anie nie przys∏uguje od rozstrzygni´cia
zamawiajàcego, którym uwzgl´dniono protest w ca∏oÊci. Nie mo˝na skutecznie
wnieÊç odwo∏ania od czynnoÊci zamawiajàcego, od której uprzednio nie wnie-
siono protestu (art. 187 ust. 4 pkt 2).

4. Uprawnionymi do wniesienia odwo∏ania sà: sk∏adajàcy protest (protestujàcy),
wykonawca uczestniczàcy w post´powaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go, który przystàpi∏ do protestu w trybie art. 181 ust. 4. Wykonawca ten mo˝e
wnieÊç odwo∏anie tak˝e wtedy, gdy protestujàcy nie korzysta z prawa wniesie-
nia odwo∏ania.

5. Termin do wniesienia odwo∏ania jest terminem zawitym. Ustawodawca przyjà∏
tym razem jeden termin (5 dni) do wniesienia odwo∏ania, bez wzgl´du na to, czy
protest zosta∏ rozstrzygni´ty przez zamawiajàcego, czy te˝ nie zosta∏ rozstrzyg-
ni´ty przez niego w ustawowym terminie. Termin do wniesienia odwo∏ania
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rozpoczyna bieg: w przypadku rozstrzygni´cia protestu przez zamawiajàcego –
od dnia dor´czenia rozstrzygni´cia protestu, w przypadku braku rozstrzygni´cia
protestu w terminie – od up∏ywu terminu do rozstrzygni´cia protestu.

6. Obowiàzek poinformowania zamawiajàcego o wniesieniu odwo∏ania cià˝y na od-
wo∏ujàcym si´. Obowiàzek ten powinien byç wykonany jednoczeÊnie z wniesie-
niem odwo∏ania, tj. w dniu wniesienia odwo∏ania. TreÊç informacji o wniesieniu
odwo∏ania zale˝y od woli odwo∏ujàcego si´. Mo˝e on zatem przes∏aç zamawiajà-
cemu odpis odwo∏ania, powiadomiç go o fakcie wniesienia odwo∏ania i zarzutach
w nim podniesionych lub powiadomiç jedynie o fakcie wniesienia odwo∏ania. Po-
informowanie zamawiajàcego o wniesieniu odwo∏ania oznacza nie tylko wykona-
nie przez odwo∏ujàcego si´ jego ustawowego obowiàzku, ma te˝ istotne znacze-
nie dla samego odwo∏ujàcego si´, gdy˝ daje mu poczucie pewnoÊci, ˝e zamawia-
jàcy nie zawrze umowy, powo∏ujàc si´ na brak wiedzy o wniesieniu odwo∏ania. 

7. Adresatem odwo∏ania jest Prezes UZP. Jest to szczególna konstrukcja prawna,
jako ˝e nie jest on organem uprawnionym do rozpoznania odwo∏ania. Organem
tym jest sàd polubowny – zespó∏ arbitrów. Konsekwencj´ prawnà takiej regula-
cji stanowi odes∏anie – zarówno w uzp (art. 87), jak i w komentowanej ustawie
(art. 184 ust. 3) – do przepisów Kpc o sàdzie polubownym, które to przepisy sto-
suje si´ odpowiednio do post´powania odwo∏awczego, je˝eli przepisy ustawy
nie stanowià inaczej. Przepisy Pzp (podobnie jak uprzednio przepisy uzp), sà
przepisami szczególnymi (lex specialis) w stosunku do przepisów Kpc o sadzie
polubownym (lex generalis). W zwiàzku z dalszym poszerzeniem w Pzp zakre-
su odr´bnoÊci od regu∏ post´powania przed sàdem polubownym okreÊlonych
w Kpc (zw∏aszcza w kwestii wyznaczania arbitrów), praktycznie one stanowià
o przebiegu post´powania odwo∏awczego. Istotne z prawnego punktu widzenia
jest to, ˝e zespó∏ arbitrów pozostaje nadal sàdem polubownym.

8. Odwo∏anie, odmiennie ni˝ protest, traktowane jest jak pismo procesowe kierowa-
ne do sàdu. W∏aÊnie dlatego jego z∏o˝enie w placówce pocztowej operatora pu-
blicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa UZP. Przyj´te rozwià-
zanie oznacza, ˝e termin wniesienia odwo∏ania jest zachowany, gdy odwo∏anie zo-
sta∏o z∏o˝one w placówce pocztowej operatora publicznego najpóêniej w ostatnim
dniu terminu do godz. 2400, przy czym decyduje data stempla pocztowego. W przy-
padku z∏o˝enia odwo∏ania bezpoÊrednio w urz´dzie Prezesa UZP o zachowaniu
terminu decyduje prezentata (piecz´ç UZP z oznaczonà datà wp∏ywu pisma).

9. Przez „operatora publicznego” nale˝y rozumieç zarówno polskiego, jak i zagra-
nicznego operatora publicznego. Wynika to z brzmienia przepisu art. 184 ust. 2
zdanie drugie, w którym nie ma rozró˝nienia na polskiego i zagranicznego ope-
ratora publicznego. Z∏o˝enie odwo∏ania w placówce pocztowej zagranicznego
operatora publicznego najpóêniej w ostatnim dniu terminu do godz. 2400 ozna-
cza, ˝e termin wniesienia odwo∏ania jest zachowany. PodkreÊlenia wymaga, ˝e
w rozwa˝anym przepisie chodzi wy∏àcznie o operatora publicznego. Definicje
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legalne takich poj´ç, jak: „operator publiczny”, „operator”, „placówka operato-
ra” sà zawarte w art. 1 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy Prawo pocztowe1. Stosownie
do tych przepisów: operatorem jest przedsi´biorca uprawniony do wykonywania
dzia∏alnoÊci pocztowej, placówkà operatora – jednostka organizacyjna operato-
ra, agenta lub agenta pocztowego, w której nadawca mo˝e zawrzeç umow´
o Êwiadczenie us∏ug pocztowych (...), operatorem publicznym – operator obo-
wiàzany do Êwiadczenia powszechnych us∏ug pocztowych.

Art. 185 [Wpis]

1. Odwo∏anie podlega rozpoznaniu, je˝eli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia
wpisu do∏àcza si´ do odwo∏ania. 

2. WysokoÊç wpisu nie mo˝e przekraczaç kosztów post´powania. 
3. Je˝eli wpis nie zosta∏ uiszczony, Prezes Urz´du zwraca odwo∏anie. O zwro-

cie odwo∏ania rozstrzyga Prezes Urz´du w drodze postanowienia.

1. Wprowadzona do uzp nowelà z 29 sierpnia 1997 r. instytucja wpisu od odwo∏a-
nia zosta∏a bez wi´kszych zmian utrzymana w komentowanej ustawie. Nadal za-
tem: uiszczenie wpisu jest warunkiem rozpoznania odwo∏ania; ustawa nie prze-
widuje mo˝liwoÊci zwolnienia odwo∏ujàcego si´ od uiszczenia wpisu; dowód
uiszczenia wpisu do∏àcza si´ do odwo∏ania; w razie nieuiszczenia wpisu Prezes
UZP zwraca odwo∏anie, z tym ˝e o zwrocie rozstrzyga w drodze postanowienia;
obowiàzuje zasada, ˝e wysokoÊç wpisu nie mo˝e przekraczaç kosztów post´po-
wania; wpis mo˝e byç przeznaczony wy∏àcznie na koszty post´powania, niewy-
korzystana jego cz´Êç podlega zwrotowi na rzecz wnoszàcego wpis.

2. W dniu 3 kwietnia 2004 r. wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od od-
wo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo-
∏awczym2 wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 193 pkt 3.
OkreÊla ono podstaw´ do ustalenia wpisu od odwo∏ania (§ 1). Stanowi jà kwota
bazowa ustalona w ustawie bud˝etowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 
pkt 2 ustawy o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw3, dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝e-
towej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy. WysokoÊç wpisu wynosi
4,25 krotnoÊci wskazanej wy˝ej podstawy (§ 2), jest zatem zmienna. Informacja
o obowiàzujàcej wysokoÊci wpisu, a tak˝e o rachunku bankowym UZP, na któ-
ry wpis ma byç wp∏acany, jest og∏aszana przez Prezesa Urz´du w BZP (§ 4). Od-
wo∏ujàcy si´ wp∏aca wpis na rachunek bankowy UZP wskazany przez Prezesa
Urz´du (§ 3 ust.1), przy czym wpis uznaje si´ za uiszczony, je˝eli nastàpi wp∏a-
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ta lub zostanie obcià˝ony rachunek bankowy odwo∏ujàcego si´ na rzecz UZP 
(§ 3 ust. 2). Wpis jest rozliczany w ramach kosztów post´powania odwo∏aw-
czego. Zgodnie z rozporzàdzeniem, kwot´ wpisu zalicza si´ na poczet kosztów
post´powania (§ 5 ust. 2), a je˝eli koszty b´dà ni˝sze od kwoty wpisu ró˝nic´
zwraca si´ na rzecz wnoszàcego wpis (§ 5 ust. 3 pkt 2). Odpowiada to ustawo-
wej normie wyra˝onej w art. 185 ust. 2, która mówi, ̋ e wysokoÊç wpisu nie mo˝e
przekraczaç kosztów post´powania. 

3. Z brzmienia ust. 1 wynika, ˝e odwo∏ujàcy si´ jest obowiàzany uiÊciç wpis przed
lub w momencie wniesienia odwo∏ania. Tylko bowiem w tej sytuacji mo˝e do∏à-
czyç do odwo∏ania dowód uiszczenia wpisu. Prezes UZP nie mo˝e zatem we-
zwaç odwo∏ujàcego si´ do uiszczenia wpisu, mo˝e jedynie wezwaç go do przed-
∏o˝enia w terminie 3 dni dowodu uiszczenia wpisu, a w przypadku bezskutecz-
nego up∏ywu tego terminu zwróciç odwo∏anie (§ 2 ust. 1 i 3 regulaminu). 

Art. 186 [Wyznaczanie arbitrów, wy∏àczenie arbitra]

1. Odwo∏anie rozpoznaje zespó∏ trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa
Urz´du z listy, o której mowa w art. 172 ust. 1.

2. Prezes Urz´du wyznacza arbitrów w drodze jawnego losowania komputero-
wego, z tym ̋ e przewodniczàcy zespo∏u arbitrów losowany jest spoÊród osób
posiadajàcych wykszta∏cenie prawnicze. 

3. Arbiter zawiadamia Prezesa Urz´du o okolicznoÊciach uniemo˝liwiajàcych
wykonywanie obowiàzków, a w szczególnoÊci o przyczynach uzasadniajà-
cych jego wy∏àczenie. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce wyko-
nanie przez arbitra jego obowiàzku, Prezes Urz´du wyznacza innego arbi-
tra na zasadach, o których mowa w ust. 2.

4. Strony oraz arbitrzy mogà ˝àdaç wy∏àczenia arbitra z przyczyn okreÊlo-
nych w art. 703 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powa-
nia cywilnego. O wy∏àczeniu albo odmowie wy∏àczenia arbitra rozstrzyga
Prezes Urz´du w drodze postanowienia. Na postanowienia o wy∏àczeniu lub
odmowie wy∏àczenia za˝alenie nie przys∏uguje.

1. Przepis ust. 1 reguluje jednà z podstawowych odr´bnoÊci, o których mowa w art.
184 ust. 3 w stosunku do przepisów Kpc o sàdzie polubownym. Ustawodawca
utrzyma∏ w nim dotychczasowe rozwiàzanie stanowiàce, ˝e odwo∏anie rozpo-
znaje sàd polubowny w sk∏adzie trzech arbitrów, tworzàcych zespó∏ arbitrów,
wskazanych przez Prezesa UZP z prowadzonej przez siebie listy arbitrów. Utrzy-
manie instytucji sàdu polubownego nale˝y traktowaç jako wyraz przekonania, ̋ e
sprawdzi∏a si´ ona w praktyce i w zwiàzku z tym mo˝e nadal s∏u˝yç systemowi
zamówieƒ publicznych. 

2. Przyznanie Prezesowi UZP kompetencji wyznaczania ca∏ego sk∏adu zespo∏u
arbitrów umo˝liwi, zdaniem ustawodawcy, „powo∏ywanie sk∏adu orzekajàcego

398



odpowiedniego merytorycznie do przedmiotu odwo∏ania oraz wyeliminuje ja-
kiekolwiek zwiàzki arbitra ze stronami post´powania” (patrz uzasadnienie pro-
jektu ustawy). OdejÊcie w tym wzgl´dzie od klasycznej formu∏y sàdu polubow-
nego (wyznaczanie arbitrów przez strony pozostajàce w sporze) uzasadnia si´ te˝
potrzebà ograniczania korupcji w praktyce zamówieƒ publicznych.

3. Wyznaczanie arbitrów przez Prezesa UZP nast´puje w drodze jawnego loso-
wania komputerowego. Przewodniczàcego zespo∏u arbitrów losuje si´ spoÊród
arbitrów posiadajàcych wykszta∏cenie prawnicze, które jest szczególnie przydat-
ne we w∏aÊciwej interpretacji przepisów ustawy, zw∏aszcza przepisów normujà-
cych post´powanie odwo∏awcze. Istotne jest te˝ doÊwiadczenie arbitra – prawni-
ka w stosowaniu prawa, w tym prawa procesowego, niezb´dne w wykonywaniu
obowiàzków przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego.

4. Ustawa nak∏ada na arbitra obowiàzek zawiadomienia Prezesa UZP o: okoliczno-
Êciach uniemo˝liwiajàcych mu wykonywanie obowiàzków arbitra, okoliczno-
Êciach uzasadniajàcych jego wy∏àczenie. W pierwszym przypadku chodzi o za-
istnienie okolicznoÊci natury obiektywnej, które uniemo˝liwiajà wykonanie
obowiàzku arbitra (choroba, urlop, wyjazd s∏u˝bowy itp.), w drugim natomiast
o okolicznoÊci skutkujàce wy∏àczeniem arbitra od udzia∏u w rozpoznaniu odwo-
∏ania. Wy∏àczenia arbitra mogà ˝àdaç obie strony post´powania odwo∏awczego
lub jedna z nich. Arbiter nie mo˝e ˝àdaç wy∏àczenia drugiego arbitra. Mo˝e je-
dynie zawiadomiç Prezesa UZP o przyczynach skutkujàcych jego wy∏àczeniem
od rozpoznania odwo∏ania.

5. W zakresie przyczyn wy∏àczenia arbitra ustawa odwo∏uje si´ do przepisu art. 703
§1 Kpc, ten zaÊ odsy∏a do przyczyn, które uzasadniajà wy∏àczenie s´dziego
z mocy ustawy (art. 48 Kpc) oraz na ˝àdanie samego s´dziego lub na wniosek
strony, je˝eli mi´dzy nim, a jednà ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi sto-
sunek osobisty tego rodzaju, ̋ e móg∏by wywo∏ywaç wàtpliwoÊci co do bezstron-
noÊci s´dziego (art. 49 Kpc).

6. Ustawa uprawnia Prezesa UZP do orzekania w kwestii wy∏àczenia arbitra (od-
r´bnoÊç w stosunku do przepisów Kpc o sàdzie polubownym). W razie zawiado-
mienia arbitra o przyczynach uzasadniajàcych jego wy∏àczenie oraz wniosku
strony o wy∏àczenie arbitra nak∏ada to na niego obowiàzek wszcz´cia incyden-
talnego post´powania o wy∏àczenie arbitra. W toku tego post´powania bada po-
dane przyczyny wy∏àczenia i w zale˝noÊci od wyniku rozstrzyga postanowie-
niem bàdê o odmowie wy∏àczenia, co przesàdza o udziale arbitra w rozpoznaniu
sprawy, bàdê o wy∏àczeniu arbitra, a w konsekwencji o uzupe∏nieniu sk∏adu
orzekajàcego przez wyznaczenie, w drodze losowania, innego arbitra. Jest to nie-
zwykle istotne uprawnienie Prezesa UZP (w kwestii wy∏àczenia arbitra zast´-
puje sàd) i to tym wi´ksze, ˝e jego postanowienie w przedmiocie wy∏àczenia
arbitra lub odmowy wy∏àczenia jest ostateczne (nie przys∏uguje na nie za˝alenie
– art. 186 ust. 4).
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Art. 187 [Rozpoznanie odwo∏ania]

1. Zespó∏ arbitrów rozpoznaje odwo∏anie w terminie 15 dni od dnia jego wnie-
sienia.

2. Zespó∏ arbitrów rozpoznaje odwo∏anie na jawnej rozprawie, chyba ̋ e odwo-
∏anie podlega odrzuceniu, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Na wniosek strony lub z urz´du zespó∏ arbitrów wy∏àcza jawnoÊç rozprawy
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli przy rozpatrywaniu odwo∏ania mo˝e byç ujaw-
niona informacja stanowiàca tajemnic´ ustawowo chronionà. Rozprawa od-
bywa si´ wówczas wy∏àcznie z udzia∏em stron oraz ich pe∏nomocników. 

4. Zespó∏ arbitrów odrzuca odwo∏anie na posiedzeniu niejawnym, je˝eli
stwierdzi, ˝e:
1) w sprawie nie majà zastosowania przepisy ustawy;
2) odwo∏anie nie zosta∏o poprzedzone protestem;
3) protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione przez podmiot nieuprawniony;
4) protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione z uchybieniem terminów okre-

Êlonych w ustawie;
5) odwo∏ujàcy si´ powo∏uje si´ na te same okolicznoÊci, które by∏y przed-

miotem rozstrzygni´cia przez zespó∏ arbitrów w sprawie innego odwo∏a-
nia wniesionego przez tego samego odwo∏ujàcego si´ w tym samym post´-
powaniu;

6) post´powanie jest prowadzone na zasadach, o których mowa w art. 136
ust. 1.

5. Je˝eli zespó∏ arbitrów uzna to za konieczne, mo˝e dopuÊciç do udzia∏u w po-
siedzeniu niejawnym strony, Êwiadków lub bieg∏ych.

6. W razie stwierdzenia, ˝e nie zachodzà podstawy do odrzucenia odwo∏ania,
przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamyka posiedzenie i otwiera rozpraw´.

1. Post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym post´powanie zwià-
zane z korzystaniem przez uprawnione podmioty ze Êrodków ochrony prawnej,
powinno byç sprawne. SprawnoÊç t´ zapewniajà m.in. krótkie terminy wykona-
nia poszczególnych czynnoÊci w post´powaniu, a tak˝e charakter prawny tych
terminów.

2. W post´powaniu, o którym mowa, obowiàzujà trojakiego rodzaju terminy: a) ter-
min zawity, zwiàzany z wnoszeniem Êrodków odwo∏awczych – protestu (7 dni)
i odwo∏ania (5 dni), a tak˝e z rozpatrzeniem protestu przez zamawiajàcego 
(5 dni). Uchybienie terminu zawitego skutkuje wygaÊni´ciem prawa do Êrodka
odwo∏awczego, w przypadku zaÊ terminu na rozpatrzenie protestu – uznaniem
protestu za oddalony z mocy prawa (ex lege); b) termin procesowy, który w po-
st´powaniu skargowym jest terminem do wniesienia skargi do sàdu (dla stron –
7 dni, dla Prezesa UZP – 21 dni). W przeciwieƒstwie do uchybienia terminu za-
witego, uchybienie terminu procesowego nie powoduje wygaÊni´cia prawa, sàd
bowiem mo˝e termin ten przywróciç; c) termin instrukcyjny – dla zespo∏u arbi-
trów do rozpoznania odwo∏ania (15 dni), dla Prezesa UZP do przedstawienia
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skargi wraz z aktami sprawy w∏aÊciwemu sàdowi okr´gowemu (7 dni) i dla sàdu
okr´gowego do rozpoznania skargi (niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ 3 mie-
siàce). Przekroczenie terminu instrukcyjnego nie powoduje negatywnych skut-
ków prawnych dla stron, nie mogà one bowiem ponosiç konsekwencji prawnych
zwiàzanych z funkcjonowaniem zespo∏u arbitrów, sàdu okr´gowego czy Preze-
sa UZP. Termin 15 dni na rozpoznanie odwo∏ania przez zespó∏ arbitrów jest ter-
minem instrukcyjnym. Liczy si´ od dnia wniesienia odwo∏ania, a rozpoczyna
bieg nast´pnego dnia od tego zdarzenia (art. 111 § 2 Kc).

3. Regulacje zawarte w przepisach ust. 2–6 komentowanego artyku∏u pod rzàdami
uzp by∏y zawarte w akcie wykonawczym – Regulaminie post´powania przy
rozpatrywaniu odwo∏aƒ, lecz ze wzgl´du na ich znaczenie prawne uzyska∏y, po
stosownych zmianach, rang´ przepisów ustawy. Podobnie, materi´ ustawowà
stanowià obecnie regulacje dotyczàce pozosta∏ych instytucji prawnych zwiàza-
nych z post´powaniem odwo∏awczym (art. 188–192). Wynika to z woli ustawo-
dawcy uregulowania ca∏oÊci post´powania odwo∏awczego bezpoÊrednio w usta-
wie. W obowiàzujàcym obecnie Regulaminie post´powania przy rozpatrywaniu
odwo∏aƒ, wprowadzonym rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 marca 2004 r.1 znalaz∏y si´ postanowienia, których celem jest zapewnienie
sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy oraz szybkiego przebiegu post´po-
wania odwo∏awczego (zob. art. 193 pkt 1).

4. Jednà z kardynalnych zasad post´powania o udzielenie zamówienia publicznego
jest jawnoÊç tego post´powania. W odniesieniu do post´powania odwo∏awczego
zasada ta zosta∏a podkreÊlona w ust. 2 i wyra˝a si´ w nakazie rozpoznania odwo-
∏ania na jawnej rozprawie. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e jawnoÊç rozprawy wy-
nika nie tylko z powo∏anej wy˝ej zasady, lecz równie˝ z zasady jawnoÊci post´-
powania cywilnego, którego swoistym rodzajem jest post´powanie przed sàdem
polubownym. Ustawa dopuszcza wy∏àczenie jawnoÊci rozprawy w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, ale jedynie w przypadku, gdy przy rozpoznawaniu odwo∏ania mo˝e byç
ujawniona informacja stanowiàca tajemnic´ ustawowo chronionà. Konieczne
jest wówczas wskazanie konkretnego przepisu ustawy, który uznaje danà infor-
macj´ za tajemnic´ podlegajàcà ochronie. Wobec tego, ˝e wy∏àczenie jawnoÊci
rozprawy nast´puje na wniosek strony lub z urz´du, wnioskodawca lub zespó∏
arbitrów jest obowiàzany wykazaç (wskazaç konkretny przepis), ˝e przedmioto-
wa informacja stanowi tajemnic´ ustawowo chronionà. Wy∏àczenie jawnoÊci
rozprawy, o której mowa w ust. 2, oznacza w rzeczywistoÊci jedynie ogranicze-
nie jawnoÊci, jej publicznego charakteru, do udzia∏u w rozprawie stron oraz ich
pe∏nomocników. Jest to oczywiste, bioràc pod uwag´ istot´ oraz cel rozprawy
(odtworzenie w bezpoÊredniej stycznoÊci mi´dzy stronami a zespo∏em arbitrów
stanu faktycznego).
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5. Ustawa dopuszcza rozpoznanie odwo∏ania na posiedzeniu niejawnym (ust. 4).
Jest to wyjàtek od zasady, ˝e odwo∏anie podlega rozpoznaniu na rozprawie. Ma
on zastosowanie z regu∏y w sytuacji, gdy odwo∏anie podlega odrzuceniu. Zespó∏
arbitrów mo˝e dopuÊciç do udzia∏u w posiedzeniu niejawnym strony, Êwiadków
oraz bieg∏ych (ust. 5). Uczyni to, gdy uzna za konieczne odebranie od stron
stosownych oÊwiadczeƒ, wzgl´dnie poczynienie ustaleƒ faktycznych na podsta-
wie zeznaƒ Êwiadków lub opinii bieg∏ych, niezb´dnych do rozstrzygni´cia
w przedmiocie odrzucenia odwo∏ania. Z brzmienia przepisu wynika, ˝e udzia∏
stron nie zmienia charakteru posiedzenia, bowiem nadal pozostaje ono posiedze-
niem niejawnym. 

6. Przes∏anki odrzucenia odwo∏ania zosta∏y enumeratywnie wymienione w ust. 4
(katalog zamkni´ty). Oznacza to, ˝e z innych przes∏anek, ni˝ wymienione w tym
przepisie, odwo∏anie nie mo˝e zostaç odrzucone. Zaistnienie choçby jednej
z przes∏anek skutkuje odrzuceniem odwo∏ania. Pierwsza z przes∏anek (w sprawie
nie majà zastosowania przepisy ustawy) pozostaje w zwiàzku z przepisami 
art. 4, zawierajàcymi katalog zamówieƒ, do których nie stosuje si´ ustawy, np.
odrzuceniu podlega odwo∏anie w sprawie zamówienia, którego wartoÊç nie
przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 6000 euro. Przes∏anka
trzecia (protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione przez podmiot nieuprawniony)
pozostaje w zwiàzku z przepisami okreÊlajàcymi podmioty uprawnione do wno-
szenia protestów i odwo∏aƒ, np. odwo∏anie podlega odrzuceniu, gdy wniós∏ je
wykonawca, który w ustawowym terminie nie przystàpi∏ do protestu.

7. Odwo∏anie odrzuca zespó∏ arbitrów. Orzeczenie zapada w formie postanowie-
nia. Jest to postanowienie koƒczàce post´powanie odwo∏awcze w rozumieniu
art. 191 ust. 5, art. 192 ust.1 i 3–5 oraz art. 194 ust.1. Regulacja powy˝sza odpo-
wiada prawu, stanowiàc odejÊcie od wadliwego rozwiàzania obowiàzujàcego
pod rzàdami uzp, powszechnie krytykowanego w praktyce, wed∏ug którego for-
malne przes∏anki odrzucenia odwo∏ania traktowano jako przes∏anki merytorycz-
ne oddalenia odwo∏ania, co powodowa∏o ponadto, ˝e orzeczenie w tej kwestii
wymaga∏o formy wyroku. Stwierdzenie zespo∏u arbitrów, ˝e nie zachodzi ˝adna
z przes∏anek odrzucenia odwo∏ania skutkuje zamkni´ciem posiedzenia niejaw-
nego i otwarciem rozprawy. Z brzmienia przepisu ust. 6 wynika, ˝e czynnoÊci
procesowe zamkni´cia posiedzenia i otwarcia rozprawy nale˝à do uprawnieƒ
przewodniczàcego zespo∏u arbitrów. W∏aÊciwà formà tych czynnoÊci jest zarzà-
dzenie przewodniczàcego zespo∏u arbitrów (nie wchodzi tu w gr´ forma posta-
nowienia, zastrze˝ona dla organu kolegialnego).

8. W post´powaniu odwo∏awczym sensu largo, zarówno protestacyjnym i stricte
odwo∏awczym (w tym na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie), strony mogà
byç reprezentowane przez pe∏nomocników. Warunkiem udzia∏u pe∏nomocnika
w tym post´powaniu jest udzielenie mu przez stron´ (mocodawc´) stosownego
pe∏nomocnictwa. W praktyce zamówieƒ publicznych strony udzielajà z regu∏y
pe∏nomocnictw do prowadzenia konkretnej sprawy, niekiedy tylko do poszcze-
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gólnych czynnoÊci w tej sprawie (np. reprezentowania mocodawcy na posiedze-
niu i rozprawie) adwokatom lub radcom prawnym, a tak˝e osobom niewykonu-
jàcym tych zawodów. Podstaw´ prawnà pe∏nomocnictwa udzielanego adwoka-
tom i radcom prawnym stanowià przepisy prawa procesowego (z regu∏y art. 88
Kpc). Osoby niewykonujàce tych zawodów przedstawiajà tzw. pe∏nomocnictwa
materialne, udzielane na podstawie przepisów prawa materialnego (art. 98 Kc).
Pe∏nomocnictwo powinno byç udzielone na piÊmie i podpisane przez osob´ (oso-
by) uprawnionà do sk∏adania w imieniu strony (mocodawcy) oÊwiadczeƒ woli ze
skutkiem na zewnàtrz. 

Art. 188 [Dowody]

1. Strony sà obowiàzane wskazywaç dowody do stwierdzenia faktów, z któ-
rych wywodzà skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeƒ lub od-
parcie twierdzeƒ strony przeciwnej strony mogà przedstawiç a˝ do za-
mkni´cia rozprawy. 

2. Zespó∏ arbitrów mo˝e dopuÊciç dowód niewskazany przez stron´.
3. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty, wyjaÊnienia Êwiadków, opinie

bieg∏ych oraz zeznania stron.
4. Fakty powszechnie znane nie wymagajà dowodu. Nie wymagajà te˝ dowodu

fakty przyznane w toku post´powania przez stron´ przeciwnà, je˝eli zespó∏
arbitrów uzna, ˝e przyznanie nie budzi wàtpliwoÊci co do swej zgodnoÊci
z rzeczywistym stanem rzeczy.

5. Zespó∏ arbitrów odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, je-
˝eli fakty b´dàce ich przedmiotem zosta∏y ju˝ stwierdzone innymi dowoda-
mi lub gdy zosta∏y powo∏ane jedynie dla zw∏oki.

6. Zespó∏ arbitrów ocenia wiarygodnoÊç i moc dowodów wed∏ug w∏asnego
przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwa˝enia zebranego mate-
ria∏u. 

1. Przepisy tego artyku∏u regulujà instytucj´ dowodów oraz fragment rozprawy
dotyczàcy post´powania dowodowego. Regulacje te by∏y dotychczas zawarte
w akcie wykonawczym – Regulaminie post´powania przy rozpatrywaniu odwo-
∏aƒ. Przedmiotem dowodu sà fakty istotne dla rozstrzygni´cia odwo∏ania. Sto-
sownie do przepisu ust. 4, nie wymagajà dowodu fakty powszechnie znane oraz
fakty przyznane przez stron´ przeciwnà, z tym i˝ te ostatnie pod warunkiem
uznania przez zespó∏ arbitrów, ˝e przyznanie nie budzi wàtpliwoÊci co do swej
zgodnoÊci z rzeczywistym stanem rzeczy.

2. Poj´cia „fakty powszechnie znane” nie da si´ oznaczyç na podstawie sta∏ych
kryteriów. Znaczenie majà tu czas i miejsce. Przyjmuje si´, ˝e sà to fakty (oko-
licznoÊci, zdarzenia, czynnoÊci, stany), które powinny byç znane ka˝demu
rozsàdnemu i posiadajàcemu doÊwiadczenie ˝yciowe cz∏owiekowi, w rozwa-
˝anej sytuacji arbitrom i stronom post´powania odwo∏awczego. Post´powanie
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odwo∏awcze jest post´powaniem kontradyktoryjnym (spornym). Wobec tego, ̋ e
spór toczà strony, one majà, zgodnie z przepisem ust. 1, obowiàzek wskazywania
dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzà skutki prawne. Obowià-
zuje zasada, ˝e ci´˝ar udowodnienia faktu spoczywa na stronie, która wywodzi
z niego skutki prawne (art. 6 Kc w zw. z art. 14).

3. Strony sà obowiàzane wskazywaç dowody dla stwierdzenia faktów, z których
wywodzà skutki prawne (art. 232 Kpc). Wnioskowanie dowodów jest nie tylko
obowiàzkiem, ale te˝ uprawnieniem stron. Z uprawnienia tego mogà korzystaç
a˝ do zamkni´cia rozprawy (ust. 1). Zespó∏ arbitrów mo˝e dopuÊciç dowód nie-
wskazany przez stron´ (ust. 2), a tak˝e odmówiç przeprowadzenia wnioskowa-
nych dowodów je˝eli uzna, ˝e fakty b´dàce ich przedmiotem zosta∏y ju˝ stwier-
dzone innymi dowodami lub ˝e dowody zosta∏y powo∏ane jedynie dla zw∏oki
(ust. 5).

4. Przepis ust. 3 okreÊla rodzaje dowodów, jakie mogà byç przeprowadzone w po-
st´powaniu odwo∏awczym. Sà to dowody z dokumentów, z zeznaƒ Êwiadków
(w przepisie u˝yto wadliwego okreÊlenia „wyjaÊnienia” Êwiadków; Êwiadek
sk∏ada zeznania, a nie wyjaÊnienia), z opinii bieg∏ych (tak˝e z zeznaƒ bieg∏ych)
oraz z zeznaƒ stron (chodzi o dowód z przes∏uchania stron – zob. art. 304 Kpc).
Zwrot „w szczególnoÊci” u˝yty w powo∏anym przepisie oznacza, ˝e mogà byç
przeprowadzane tak˝e inne dowody, np. dowód z ogl´dzin. W praktyce najcz´-
Êciej przeprowadzane sà dowody z dokumentów (stanowiàcych tzw. dokumen-
tacj´ przetargowà), rzadziej z opinii bieg∏ych oraz zeznaƒ Êwiadków i stron.

5. Zespó∏ arbitrów dopuszcza i przeprowadza dowody. Czyni to wydajàc postano-
wienia dowodowe, w których okreÊla fakty podlegajàce stwierdzeniu i dowody
na ich potwierdzenie. Postanowienie dowodowe nie jest postanowieniem koƒ-
czàcym post´powanie odwo∏awcze, jego wydanie odnotowuje si´ w protokole
posiedzenia lub rozprawy.

6. W pierwszej fazie rozprawy zespó∏ arbitrów korzysta cz´sto z instytucji tzw. in-
formacyjnego przes∏uchania stron, którego celem jest wyjaÊnienie i uzupe∏nienie
ich twierdzeƒ. Aczkolwiek informacyjne przes∏uchanie stron nie jest dowodem
w rozumieniu ust. 3, jednak wyjaÊnienia sk∏adane w tym trybie powinny byç
zgodne z prawdà. Zawsze bowiem istnieje mo˝liwoÊç dopuszczenia dowodu
z zeznaƒ strony sk∏adanych w trybie art. 304 Kpc. 

Art. 189 [Cofni´cie odwo∏ania]

1. Odwo∏ujàcy si´ mo˝e cofnàç odwo∏anie. W razie cofni´cia odwo∏ania zespó∏
arbitrów umarza post´powanie odwo∏awcze. 

2. Je˝eli cofni´cie odwo∏ania nastàpi∏o przed otwarciem rozprawy, odwo∏ujà-
cemu zwraca si´ po∏ow´ wpisu.
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1. Przepisy tego artyku∏u regulujà instytucj´ cofni´cia odwo∏ania i skutki prawne
tej czynnoÊci odwo∏ujàcego si´. Odwo∏ujàcy si´ mo˝e cofnàç odwo∏anie w ka˝-
dym czasie, a˝ do zamkni´cia rozprawy (ust.1). Prawo to wynika z zasady dys-
pozytywnoÊci. W rozwa˝anym przypadku chodzi o rozporzàdzenie prawem do
cofni´cia odwo∏ania. Skorzystanie z tego prawa jest wy∏àcznie aktem woli od-
wo∏ujàcego si´. Skutkiem prawnym cofni´cia odwo∏ania jest umorzenie po-
st´powania odwo∏awczego. Zespó∏ arbitrów umarza post´powanie odwo∏awcze
postanowieniem. Jest to postanowienie koƒczàce post´powanie odwo∏awcze
w rozumieniu art. 191 ust. 5, art. 192 ust. 1 i 3–5 oraz art. 194 ust. 1.

2. Umorzenie post´powania odwo∏awczego wobec cofni´cia odwo∏ania oznacza,
z punktu widzenia kosztów post´powania, wynik skutkujàcy obcià˝eniem odwo-
∏ujàcego si´ tymi kosztami. Wyjàtkiem jest przepis ust. 2, wed∏ug którego w ra-
zie cofni´cia odwo∏ania przed otwarciem rozprawy odwo∏ujàcemu si´ zwraca si´
po∏ow´ wpisu i to bez wzgl´du na wysokoÊç kosztów post´powania. Na poczet
kosztów post´powania ponoszonych przez UZP zalicza si´ zatem po∏ow´ wpisu.
Koszty te sà w rozwa˝anym przypadku odpowiednio ni˝sze, bioràc pod uwag´
regulacje dotyczàce ustalenia wysokoÊci wydatków, a tak˝e wynagrodzenia arbi-
trów za czynnoÊci zwiàzane z umorzeniem post´powania odwo∏awczego. Mate-
ri´ t´ reguluje rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokoÊci
oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych
zasad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym1.

Art. 190 [Zamkni´cie rozprawy, wyrok]

1. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamyka rozpraw´, je˝eli zespó∏ arbitrów
uzna, ˝e sprawa zosta∏a dostatecznie wyjaÊniona.

2. Wydajàc wyrok zespó∏ arbitrów bierze za podstaw´ stan rzeczy ustalony
w toku post´powania.

3. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów otworzy na nowo zamkni´te posiedzenie
lub rozpraw´, je˝eli po ich zamkni´ciu ujawni∏y si´ okolicznoÊci istotne dla
rozstrzygni´cia odwo∏ania.

4. Wyrok mo˝e byç wydany jedynie przez zespó∏ arbitrów, przed którym to-
czy∏o si´ post´powanie.

1. Jest to kolejna regulacja, stanowiàca pod rzàdami uzp materi´ regulaminowà.
Przepisy zawarte w komentowanym artykule dotyczà fragmentu zwiàzanego
z zamkni´ciem rozprawy i wydaniem wyroku. Uznanie, ˝e sprawa zosta∏a dosta-
tecznie wyjaÊniona stanowi kompetencj´ zespo∏u arbitrów. Dopiero to uznanie
(zgodne przekonanie sk∏adu orzekajàcego) uprawnia przewodniczàcego zespo∏u
arbitrów do zarzàdzenia zamkni´cia rozprawy. Dostateczne wyjaÊnienie sprawy
oznacza wyjaÊnienie jej pod wzgl´dem faktycznym, zgodnie z zasadà prawdy
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obiektywnej, z której wynika postulat, aby wyrok by∏ konsekwencjà ustaleƒ fak-
tycznych zgodnych z rzeczywistoÊcià.

2. Przepis ust. 2 traktuje o podstawie wydania wyroku. Stanowi jà stan rzeczy usta-
lony w toku post´powania, a w samej rzeczy na rozprawie, bowiem jej celem jest
skompletowanie informacji o podstawie faktycznej odwo∏ania, stwierdzenie ich
prawdziwoÊci i odtworzenie stanu faktycznego. Pojecie „stan rzeczy” oznacza
stan rzeczy istniejàcy w chwili zamkni´cia rozprawy. Wyrok mo˝e byç wydany
wy∏àcznie po przeprowadzeniu rozprawy. Jest to istotna zmiana stanu prawnego
w stosunku do stanu obowiàzujàcego pod rzàdami uzp (dopuszczano wydanie
wyroku na posiedzeniu).

3. Mi´dzy stanem rzeczy istniejàcym w chwili zamkni´cia rozprawy a stanem rze-
czy istniejàcym w chwili wyrokowania mogà zaistnieç okolicznoÊci, które nie
pozostajà bez wp∏ywu na podstaw´ faktycznà rozstrzygni´cia. Mo˝e to mieç
miejsce, gdy moment zamkni´cia rozprawy i moment wyrokowania nie nast´pu-
jà bezpoÊrednio po sobie (np. w razie odroczenia og∏oszenia wyroku). Wycho-
dzàc naprzeciw takiej sytuacji przepis ust. 3 uprawnia przewodniczàcego zespo-
∏u arbitrów do otwarcia na nowo zamkni´tej rozprawy. Obowiàzuje wymóg
uprzedniego stwierdzenia, ˝e okolicznoÊci, które ujawni∏y si´ po zamkni´ciu
rozprawy sà istotne dla rozstrzygni´cia odwo∏ania. Przez „okolicznoÊci, które
ujawni∏y si´ po zamkni´ciu rozprawy” nale˝y rozumieç zarówno fakty, jak i do-
wody. Na otwartej na nowo rozprawie, zespó∏ arbitrów (w tym samym sk∏adzie)
z udzia∏em stron wyjaÊnia okolicznoÊci, które si´ ujawni∏y, po czym gdy zespó∏
arbitrów uzna, ˝e sprawa zosta∏a dostatecznie wyjaÊniona, przewodniczàcy ze-
spo∏u arbitrów ponownie zamyka rozpraw´.

4. Wed∏ug przepisu ust. 3 instytucj´ otwarcia na nowo zamkni´tej rozprawy stosu-
je si´ do posiedzeƒ. Rozwiàzanie to nie znajduje uzasadnienia prawnego. Posie-
dzeniem jawnym jest posiedzenie, na którym zespó∏ arbitrów (w razie odrocze-
nia og∏oszenia wyroku mo˝e to byç sam przewodniczàcy) og∏asza wyrok. Usta-
wa reguluje te˝ instytucj´ posiedzeƒ niejawnych (art. 187). Na posiedzeniach
tych wyjaÊniane sà wy∏àcznie kwestie formalne i tylko tych kwestii dotyczà
zapadajàce na nich orzeczenia (postanowienia o odrzuceniu odwo∏ania, postano-
wienia o umorzeniu post´powania). Z braku podstaw do wydania takiego orze-
czenia przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamyka posiedzenie niejawne i otwie-
ra jawnà rozpraw´.

Art. 191 [Forma i treÊç orzeczenia]

1. O oddaleniu odwo∏ania lub jego uwzgl´dnieniu zespó∏ arbitrów orzeka wyro-
kiem. W pozosta∏ych przypadkach zespó∏ arbitrów wydaje postanowienie.

2. Uwzgl´dniajàc odwo∏anie zespó∏ arbitrów mo˝e nakazaç dokonanie lub po-
wtórzenie czynnoÊci zamawiajàcego albo jà uniewa˝niç. 
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3. Zespó∏ arbitrów nie mo˝e orzekaç co do zarzutów, które nie by∏y zawarte
w proteÊcie. OkolicznoÊci skutkujàce uniewa˝nieniem post´powania
o udzielenie zamówienia zespó∏ arbitrów bierze pod uwag´ z urz´du.

4. Zespó∏ arbitrów nie mo˝e nakazaç zawarcia umowy.
5. W wyroku oraz w postanowieniu koƒczàcym post´powanie odwo∏awcze ze-

spó∏ arbitrów rozstrzyga o kosztach post´powania odwo∏awczego.
6. Strony ponoszà koszty post´powania stosownie do jego wyniku.

1. Ustawa przewiduje dwa rodzaje orzeczeƒ wydawanych przez zespó∏ arbitrów 
– wyrok i postanowienie (ust. 1). Wyrok jest orzeczeniem o charakterze mery-
torycznym, stanowi ustosunkowanie si´ zespo∏u arbitrów do przedmiotu odwo-
∏ania, do merytorycznej zasadnoÊci ̋ àdania zawartego w odwo∏aniu. Najcz´Êciej
wyrok okreÊla si´ jako orzeczenie co do istoty sprawy. Postanowienie jest
orzeczeniem o charakterze formalnym i zapada, gdy wydanie wyroku sta∏o si´
zb´dne. Zespó∏ arbitrów rozstrzyga postanowieniem kwestie dotyczàce biegu
post´powania odwo∏awczego. Ustawa rozró˝nia postanowienia koƒczàce post´-
powanie odwo∏awcze (o odrzuceniu odwo∏ania oraz o umorzeniu post´powania)
i postanowienia niekoƒczàce post´powania (o odroczeniu posiedzenia lub roz-
prawy, dowodowe, o odroczeniu og∏oszenia wyroku). Postanowienia niekoƒ-
czàce post´powania mogà byç w razie potrzeby zmieniane w toku post´powania
odwo∏awczego.

2. Z brzmienia przepisu ust. 1 wynika, ̋ e w ustawie zosta∏ utrzymany dychotomicz-
ny podzia∏, zgodnie z którym zespó∏ arbitrów mo˝e wyrokiem oddaliç lub
uwzgl´dniç odwo∏anie. Oddalenie odwo∏ania nast´puje je˝eli zespó∏ arbitrów
uzna, ˝e brak jest merytorycznych podstaw do uwzgl´dnienia zawartego w nim
˝àdania. W praktyce oznacza to przyj´cie, i˝ zarzuty podniesione w odwo∏aniu
nie znalaz∏y potwierdzenia w materiale sprawy, czyniàc ˝àdanie odwo∏ujàcego
si´ bezzasadnym z faktycznego i prawnego punktu widzenia. Uwzgl´dnienie
odwo∏ania nast´puje przez: a) nakazanie dokonania czynnoÊci, b) nakazanie
powtórzenia czynnoÊci i c) uniewa˝nienie czynnoÊci.

3. Nakazanie dokonania czynnoÊci nast´puje, gdy zamawiajàcy zaniecha∏ doko-
nania czynnoÊci okreÊlonej w ustawie, do której dokonania by∏ obowiàzany (za-
niechanie czynnoÊci obligatoryjnej), przy czym zaniechanie to by∏o przedmio-
tem protestu i odwo∏ania. Nakazanie powtórzenia czynnoÊci dotyczy czynnoÊci
stanowiàcej przedmiot protestu i odwo∏ania. W praktyce przyj´to, ̋ e zespó∏ arbi-
trów mo˝e równie˝ nakazaç powtórzenie innych czynnoÊci zamawiajàcego,
je˝eli oka˝e si´ to konieczne dla zapewnienia w∏aÊciwego toku post´powania
o udzielenie zamówienia (ze wzgl´du na owà koniecznoÊç nie oznacza to orze-
kania ponad ˝àdanie odwo∏ujàcego si´). Uniewa˝nienie czynnoÊci stanowiàcej
przedmiot protestu i odwo∏ania nast´puje, je˝eli zosta∏a dokonana z naruszeniem
prawa (np. gdy dokonano merytorycznej oceny oferty z∏o˝onej po terminie czy
podlegajàcej odrzuceniu). W praktyce dopuszcza si´ uniewa˝nienie tak˝e innych
czynnoÊci zamawiajàcego dokonanych z naruszeniem prawa, je˝eli pozostajà
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z czynnoÊcià oprotestowanà w normalnym zwiàzku przyczynowym. Ze wzgl´du
na ów zwiàzek przyczynowy nie oznacza to orzekania ponad ˝àdanie odwo∏u-
jàcego si´.

4. Przy stosowaniu przepisu ust. 3 mogà powstaç wàtpliwoÊci interpretacyjne. Mo-
wa w nim o zakazie orzekania „co do zarzutów, które nie by∏y zawarte w prote-
Êcie”, podczas gdy zespó∏ arbitrów orzeka co do przedmiotu odwo∏ania, a zatem
co do ˝àdania w nim zawartego. Wydaje si´, ˝e intencjà ustawodawcy by∏o
wprowadzenie zakazu orzekania ponad ˝àdanie okreÊlone w proteÊcie. Obowià-
zek zawarcia w proteÊcie „˝àdania” wynika wprost z przepisu art. 180 ust. 6. Za-
rzuty nie mogà byç uto˝samiane z ˝àdaniem, bowiem stanowià element argu-
mentacji na rzecz zasadnoÊci ˝àdania. Nie sposób przecie˝ zakazaç odwo∏ujàce-
mu si´ poszerzania w odwo∏aniu i na rozprawie zakresu argumentów na rzecz
zasadnoÊci ˝àdania w stosunku do argumentacji podanej w proteÊcie.

5. W ust. 3 ustawa wprowadza istotne novum. Przepis obliguje zespó∏ arbitrów do
brania pod uwag´ z urz´du okolicznoÊci skutkujàcych uniewa˝nieniem post´po-
wania o udzielenie zamówienia (wymienia je przepis art. 93 ust.1), nie okreÊla
jednak sposobu prze∏o˝enia tego obowiàzku na treÊç wyroku (w razie ustalenia
przez zespó∏ arbitrów, ˝e przes∏anka uniewa˝nienia post´powania rzeczywiÊcie
zaistnia∏a). Zespó∏ arbitrów ma w takim wypadku obowiàzek uwzgl´dnienia od-
wo∏ania i nakazania zamawiajàcemu uniewa˝nienie post´powania. Merytorycz-
na zasadnoÊç ˝àdania odwo∏ujàcego si´ pozostaje w tej sytuacji bez znaczenia
prawnego. Zwa˝ywszy na treÊç przepisu ust. 2, zespó∏ arbitrów nie ma kompe-
tencji do orzeczenia wyrokiem o uniewa˝nieniu post´powania, jest to bowiem
czynnoÊç zamawiajàcego. Wed∏ug art. 93 ust. 1 „Zamawiajàcy uniewa˝nia po-
st´powanie...”.

6. Uprawnienia zespo∏u arbitrów zwiàzane z uwzgl´dnieniem odwo∏ania nie mogà
dotyczyç czynnoÊci zamawiajàcego wykraczajàcych poza sfer´ post´powania
o udzielenie zamówienia, ta zaÊ koƒczy si´ wyborem przez zamawiajàcego ofer-
ty najkorzystniejszej. Konsekwencj´ prawnà tej zasady okreÊla przepis ust. 4 sta-
nowiàc, ˝e zespó∏ arbitrów nie mo˝e nakazaç zawarcia umowy.

7. Koniecznym elementem wyroku i postanowienia koƒczàcego post´powanie od-
wo∏awcze jest rozstrzygni´cie o kosztach tego post´powania (ust. 5). Szczegó∏o-
we zasady rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym okreÊla rozpo-
rzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r., obowiàzujàce od 
3 kwietnia 2004 r.1

8. Ustawa utrzyma∏a dotychczasowà zasad´, ˝e strony ponoszà koszty post´po-
wania odwo∏awczego stosownie do jego wyniku (ust. 6). Nie przewiduje si´
wyjàtków od tej zasady, co oznacza, ˝e w razie: odrzucenia odwo∏ania koszty
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post´powania ponosi odwo∏ujàcy si´, umorzenia post´powania – koszty post´-
powania w ca∏oÊci lub w ograniczonej wysokoÊci ponosi odwo∏ujàcy si´ (patrz
komentarz do art.189), oddalenia odwo∏ania – koszty post´powania ponosi od-
wo∏ujàcy si´, uwzgl´dnienia odwo∏ania – koszty post´powania ponosi zama-
wiajàcy.

9. W teoretycznej raczej sytuacji (gdy przedmiotem protestu i odwo∏ania sà dwie
lub wi´cej czynnoÊci zamawiajàcego) uwzgl´dnienia odwo∏ania w cz´Êci i odda-
lenia go w pozosta∏ym zakresie, udzia∏ ka˝dej ze stron w kosztach post´powania
odwo∏awczego okreÊli zespó∏ arbitrów, majàc na wzgl´dzie powo∏anà wy˝ej za-
sad´ (stosownie do wyniku post´powania). Nie odpowiada prawu praktyka, gdy
zespó∏ arbitrów oddala odwo∏anie, a kosztami post´powania odwo∏awczego
obcià˝a zamawiajàcego. Rozstrzygajàce znaczenie ma treÊç sentencji wyroku,
a nie ocena zespo∏u arbitrów, i˝ w post´powaniu zamawiajàcego by∏y istotne nie-
dociàgni´cia. 

Art. 192 [Uzasadnienie wyroku]

1. Zespó∏ arbitrów z urz´du sporzàdza uzasadnienie wyroku oraz postanowie-
nia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze. 

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy fak-
tycznej rozstrzygni´cia, w tym ustalenie faktów, które zespó∏ arbitrów uzna∏
za udowodnione, dowodów, na których si´ opar∏, i przyczyn, dla których in-
nym dowodom odmówi∏ wiarygodnoÊci i mocy dowodowej, oraz wskazanie
podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

3. BezpoÊrednio po sporzàdzeniu wyroku albo postanowienia koƒczàcego po-
st´powanie odwo∏awcze przewodniczàcy zespo∏u arbitrów og∏asza orzecze-
nie. Og∏oszenie nast´puje na posiedzeniu jawnym. NieobecnoÊç stron nie
wstrzymuje og∏oszenia.

4. W sprawie zawi∏ej zespó∏ arbitrów mo˝e odroczyç og∏oszenie wyroku albo
postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze na czas nie d∏u˝szy ni˝
5 dni. W postanowieniu o odroczeniu og∏oszenia wyroku zespó∏ arbitrów
wyznacza termin jego og∏oszenia. Je˝eli og∏oszenie by∏o odroczone, mo˝e go
dokonaç sam przewodniczàcy.

5. Odpisy wyroku lub postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze
wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ niezw∏ocznie stronom lub ich pe∏nomoc-
nikom. 

1. Wyrok i postanowienie koƒczàce post´powanie odwo∏awcze wymaga pisem-
nego uzasadnienia. Zespó∏ arbitrów sporzàdza je z urz´du (ust. 1). W ustawie
przyj´to, ̋ e uzasadnienie stanowi element (cz´Êç sk∏adowà) orzeczenia. Oznacza
to, ˝e zespó∏ arbitrów sporzàdza uzasadnienie bezpoÊrednio po sporzàdzeniu
sentencji orzeczenia, po czym orzeczenie (sentencj´ i uzasadnienie) podpisujà
cz∏onkowie zespo∏u arbitrów, którzy uczestniczyli w wydaniu orzeczenia, a prze-

409



wodniczàcy zespo∏u arbitrów na posiedzeniu jawnym og∏asza je publicznie 
(ust. 3). Rozwiàzanie powy˝sze ma t´ zalet´, ˝e pozostaje w zgodzie z zasadà
sprawnoÊci post´powania o udzielenie zamówienia. Dotkni´te jest jednak, co po-
twierdza praktyka, istotnym mankamentem natury organizacyjnej – nie zawsze
pozwala, zwa˝ywszy na ograniczony czas przeznaczony na rozpoznanie sprawy,
na sporzàdzenie uzasadnienia odpowiadajàcego w pe∏ni wymaganiom ustawy.

2. Przepis ust. 2 okreÊla wymagania, jakim powinno odpowiadaç uzasadnienie
wyroku i postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze. Na szczególnà
uwag´ zas∏ugujà wymagania dotyczàce: podstawy faktycznej rozstrzygni´cia,
podstawy prawnej orzeczenia, nie tylko „wyroku”, jakby to wynika∏o z powo∏a-
nego wy˝ej przepisu.

3. Wymóg wskazania podstawy faktycznej rozstrzygni´cia mo˝e byç spe∏niony
w nast´pstwie poprawnego przeprowadzenia post´powania dowodowego. Tylko
w takim wypadku jest mo˝liwe przedstawienie w uzasadnieniu orzeczenia fak-
tów uznanych za ustalone i dowodów, na których ustalenia zosta∏y oparte, a tak-
˝e oceny dowodów z punktu widzenia ich wiarygodnoÊci i mocy dowodowej.
Wymóg wskazania podstawy prawnej orzeczenia jest spe∏niony w nast´pstwie
dokonania wywodu prawnego, z przytoczeniem przepisów prawa (ustawy
i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w razie potrzeby tak˝e prze-
pisów innych aktów prawnych). 

4. Wyrok i postanowienie koƒczàce post´powanie odwo∏awcze sà sporzàdzane na
odr´bnych formularzach, ich wzory okreÊla Regulamin post´powania przy roz-
patrywaniu odwo∏aƒ. Postanowienia niekoƒczàce post´powania odwo∏awczego
majà form´ uproszczonà. Ze wzgl´du na to, ˝e nie przys∏uguje na nie skarga do
sàdu, nie sporzàdza si´ ich na odr´bnych formularzach, lecz wpisuje do protoko-
∏u posiedzenia lub rozprawy; nie sporzàdza si´ te˝ ich uzasadnienia.

5. Ustawa wprowadza instytucj´ odroczenia og∏oszenia wyroku lub postanowienia
koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze (ust. 4). Mo˝e mieç ona zastosowanie
w sprawie zawi∏ej, a odroczenie og∏oszenia orzeczenia mo˝e nastàpiç na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 5 dni. Ocena czy sprawa jest zawi∏a nale˝y do zespo∏u arbitrów. Mo-
˝e tu chodziç o zawi∏oÊç pod wzgl´dem faktycznym (zw∏aszcza przy obszernym
materiale faktycznym) lub prawnym (przede wszystkim w zakresie prawa mate-
rialnego). Z treÊci ust. 4 nale˝y wnosiç, ˝e odroczenie og∏oszenia orzeczenia mo-
˝e nastàpiç tylko raz. Tak te˝ powinien on byç interpretowany. Odroczenie og∏o-
szenia orzeczenia wymaga zachowania formy postanowienia, w którym zespó∏
arbitrów powinien podaç dok∏adny termin i miejsce og∏oszenia (w odniesieniu do
charakteru prawnego tego postanowienia patrz komentarz do art. 191 i art. 192).

6. Z przepisu ust. 6 wynika, ˝e stronom post´powania odwo∏awczego b´dà dor´cza-
ne odpisy wyroków i postanowieƒ koƒczàcych post´powanie odwo∏awcze. Lite-
ralna wyk∏adnia tego przepisu uprawnia do wniosku, ˝e arbitrzy z∏o˝à swe pod-
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pisy pod orygina∏em orzeczeƒ, o których wy˝ej mowa, a stronom b´dà dor´czane
odpisy. Tym samym w odniesieniu do dor´czenia wyroku wprowadzono kolejnà
odr´bnoÊç w stosunku do przepisów Kpc o sàdzie polubownym. Art. 709 Kpc sta-
nowi, ˝e obu stronom dor´cza si´ odpis wyroku podpisany, tak jak orygina∏. 

Art. 193 [Upowa˝nienie]

Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) regulamin post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ, majàc na wzgl´-

dzie zapewnienie sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkie-
go przebiegu post´powania odwo∏awczego oraz jawnoÊci rozpraw;

2) wysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów, majàc na wzgl´dzie, ˝e
podstaw´ do ustalania wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów przy rozpo-
znawaniu odwo∏aƒ wnoszonych w post´powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego powinna stanowiç kwota bazowa, ustalona w ustawie bud˝e-
towej na dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grud-
nia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên.
zm.) dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których mowa
w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy;

3) wysokoÊç i szczegó∏owe zasady pobierania wpisu od odwo∏ania oraz
szczegó∏owe zasady rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym,
majàc na wzgl´dzie zasadnoÊç zwrotu stronie kosztów koniecznych do
celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony.

Zgodnie z upowa˝nieniem zawartym w tym artykule, Prezes Rady Ministrów wyda∏
nast´pujàce rozporzàdzenia: z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu post´-
powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ1, z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wyso-
koÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów2, z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie
wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó-
∏owych zasad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym3.

Rozdzia∏ 4
Skarga do sàdu

Art. 194 [Przedmiot skargi]

1. Na wyrok zespo∏u arbitrów oraz postanowienia zespo∏u arbitrów koƒczàce
post´powanie odwo∏awcze przys∏uguje skarga do sàdu.
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2. W post´powaniu toczàcym si´ wskutek wniesienia skargi stosuje si´ odpowied-
nio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywil-
nego o apelacji, je˝eli przepisy niniejszego rozdzia∏u nie stanowià inaczej.

1. Skarga do sàdu, tj. skarga na wyrok zespo∏u arbitrów oraz skarga na postanowie-
nie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powanie odwo∏awcze nie jest zwyk∏ym Êrod-
kiem odwo∏awczym, lecz szczególnym Êrodkiem ochrony prawnej zapewnianej
stronom post´powania odwo∏awczego przez sàd powszechny w odr´bnym post´-
powaniu skargowym. 

2. Instytucja skargi do sàdu zosta∏a wprowadzona do polskiego systemu zamówieƒ
publicznych w uwzgl´dnieniu postanowieƒ dyrektyw Rady Wspólnot Europej-
skich, koordynujàcych przepisy i regulacje administracyjne dotyczàce stosowa-
nia procedur odwo∏awczych w udzielaniu zamówieƒ publicznych na dostawy,
us∏ugi i roboty budowlane (art. 2 pkt 8 dyrektywy 89/665/EWG)1. Wed∏ug po-
wo∏anego wy˝ej postanowienia, w razie gdy organy odwo∏awcze nie majà, tak
jak w polskim systemie zamówieƒ publicznych charakteru sàdowego, nale˝y
wprowadziç przepisy zapewniajàce post´powanie umo˝liwiajàce odwo∏anie si´
do sàdu (lub innego organu b´dàcego sàdem) w przypadku podj´cia przez organ
odwo∏awczy bezprawnych Êrodków lub uchybieƒ w wykonywaniu nadanych mu
uprawnieƒ.

3. Post´powanie sàdowe toczàce si´ wskutek wniesienia skargi nie jest post´powa-
niem przed sàdem drugiej instancji, a w∏aÊciwy do jej rozpoznania sàd okr´go-
wy nie jest sàdem drugiej instancji, pomimo tego, ˝e stosuje w tym post´powa-
niu odpowiednio przepisy Kpc o apelacji. Przepisy komentowanego rozdzia∏u ja-
ko przepisy szczególne (legis specialis) w stosunku do przepisów Kpc o apelacji
majà przed nimi pierwszeƒstwo. Wynika to z charakteru prawnego skargi. 

Art. 195 [Wniesienie skargi]

1. Skarg´ wnosi si´ do sàdu okr´gowego w∏aÊciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajàcego.

2. Skarg´ wnosi si´ za poÊrednictwem Prezesa Urz´du w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia orzeczenia zespo∏u arbitrów, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.

3. Prezes Urz´du przekazuje skarg´ wraz z aktami post´powania odwo∏awcze-
go sàdowi w∏aÊciwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg´ mo˝e wnieÊç tak˝e
Prezes Urz´du. Do czynnoÊci podejmowanych przez Prezesa Urz´du stosu-
je si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
st´powania cywilnego o prokuratorze.
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1. Sàdem w∏aÊciwym do rozpoznania skargi jest sàd okr´gowy (w∏aÊciwoÊç rzeczo-
wa), w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ lub miejsce zamieszkania zamawiajàcego
(w∏aÊciwoÊç miejscowa). Poj´cia „miejsca zamieszkania osoby fizycznej” i „sie-
dziby osoby prawnej” okreÊlajà przepisy Kc. Siedzibà osoby prawnej jest
miejscowoÊç, w której ma siedzib´ jej organ zarzàdzajàcy, chyba ˝e co innego
wynika z ustawy lub opartego na niej statutu (art. 41), a miejscem zamieszkania
osoby fizycznej jest miejscowoÊç, w której osoba ta przebywa z zamiarem sta-
∏ego pobytu (art. 25). Kc nie okreÊla poj´cia siedziby jednostki organizacyjnej
nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, pozostawiajàc t´ kwesti´ praktyce
i orzecznictwu. Ze wzgl´du na zró˝nicowany charakter prawny tych jednostek
organizacyjnych zachodzi ka˝dorazowo potrzeba ustalenia siedziby takiej jed-
nostki. Odpowiednie zastosowanie mo˝e tu mieç przepis okreÊlajàcy siedzib´
osoby prawnej.

2. Skargi, o której mowa, nie wnosi si´ wprost do w∏aÊciwego sàdu okr´gowego,
lecz czyni si´ to za poÊrednictwem Prezesa UZP. Termin 7 dni przewidziany
w ust. 2 na wniesienie skargi nie jest terminem zawitym (jego uchybienie nie
skutkuje utratà prawa do skargi), lecz tzw. terminem procesowym, charakteryzu-
jàcym si´ tym, ̋ e w razie jego uchybienia bez winy strony mo˝e zostaç przywró-
cony. Termin liczy si´ od dnia dor´czenia odpisu orzeczenia zespo∏u arbitrów
i rozpoczyna bieg od dnia nast´pnego od tego zdarzenia (patrz art. 111 § 2 Kc).

3. Wnoszàcy skarg´ jest obowiàzany przes∏aç jej odpis przeciwnikowi skargi. Jest
to rozwiàzanie inne ni˝ przy odwo∏aniu, kiedy to obowiàzek odwo∏ujàcego si´
ogranicza si´ do zawiadomienia zamawiajàcego o wniesieniu odwo∏ania. Wyraz
„jednoczeÊnie” u˝yty w ust. 2 nale˝y rozumieç w ten sposób, ˝e odpis skargi po-
winien byç przes∏any przeciwnikowi skargi w tym samym dniu, w którym skar-
ga jest przedstawiana Prezesowi UZP. Przeciwnikowi skargi s∏u˝y prawo do
wniesienia odpowiedzi na skarg´. Odpowiedê t´ wnosi si´ bezpoÊrednio do w∏a-
Êciwego sàdu okr´gowego w ciàgu dwóch tygodni od dnia otrzymania od strony
wnoszàcej skarg´ odpisu tej skargi (patrz stosowany odpowiednio przepis art.
372 Kpc).

4. Podobnie jak przy wniesieniu odwo∏ania, ustawa przewiduje podj´cie przez Pre-
zesa UZP w post´powaniu skargowym stosownych czynnoÊci procesowych.
Tym razem czynnoÊci te ograniczajà si´ do przekazania skargi wraz z aktami
sprawy sàdowi w∏aÊciwemu do jej rozpoznania. Termin 7 dni przewidziany na
jej przekazanie jest terminem instrukcyjnym (patrz komentarz do art. 187).

5. Ustawa utrzyma∏a uprawnienie Prezesa Urz´du do wniesienia skargi na wyrok
zespo∏u arbitrów. Prezes zosta∏ te˝ uprawniony do wniesienia skargi na postano-
wienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powanie odwo∏awcze. Jest to procesowe
uprawnienie Prezesa UZP, przy czym do podejmowanych przez niego czynnoÊci
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kpc o prokuratorze. Zwa˝ywszy na charakter
prawny skargi do sàdu (szczególny Êrodek odwo∏awczy) chodzi tu o przepis 
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art. 60 § 2 Kpc z tà wszak˝e zmianà, ˝e Prezesa UZP nie wià˝e termin do wnie-
sienia skargi ustanowiony dla stron (7 dni od dor´czenia orzeczenia), lecz usta-
wowy termin 21 dni, liczony od og∏oszenia orzeczenia.

Art. 196 [TreÊç skargi]

1. Skarga powinna czyniç zadoÊç wymaganiom przewidzianym dla pisma pro-
cesowego oraz zawieraç oznaczenie zaskar˝onego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwi´z∏e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak˝e wniosek
o zmian´ orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug –
5 000 000 euro, zamawiajàcy w skardze lub w odpowiedzi na skarg´ mo˝e
wnosiç o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed
ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu sàd rozpoznaje niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia jego z∏o˝enia.

3. Sàd na posiedzeniu niejawnym mo˝e uchyliç zakaz zawarcia umowy przed
ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu, je˝eli stan post´powania o udziele-
nie zamówienia pozwala na to, a zamawiajàcy uprawdopodobni, ˝e zaskar-
˝one orzeczenie zespo∏u arbitrów w sposób ra˝àcy narusza przepisy o post´-
powaniu odwo∏awczym.

1. Skarga do sàdu powinna spe∏niaç wymogi pisma procesowego okreÊlone w pro-
cedurze cywilnej (art. 126 Kpc) i apelacji (art. 368 Kpc) oraz skargi (ust. 1 ko-
mentowanego artyku∏u), przy czym ten ostatni przepis ma charakter szczególny
(lex specialis) w stosunku do powo∏anych wy˝ej przepisów Kpc. 

2. Skarga powinna zawieraç: oznaczenie sàdu, do którego jest skierowana, imi´
i nazwisko lub nazw´ stron, ich przedstawicieli ustawowych i pe∏nomocników,
oznaczenie rodzaju pisma, oznaczenie zaskar˝onego orzeczenia, ze wskazaniem
czy jest ono zaskar˝one w ca∏oÊci, czy w cz´Êci, przytoczenie zarzutów, zwi´z∏e
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, powo∏anie w razie potrzeby nowych
faktów i dowodów oraz wykazanie, ˝e w post´powaniu przed zespo∏em arbi-
trów nie by∏o ono mo˝liwe albo ˝e potrzeba powo∏ania si´ na nie wynik∏a
póêniej, a tak˝e wniosek o zmian´ orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci, podpis
strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pe∏nomocnika, wymienienie
za∏àczników.

3. Przepisy ust. 2 i 3 regulujà kwesti´ uchylenia przez sàd w post´powaniu skargo-
wym zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu.
Pierwszy z nich okreÊla przes∏anki uchylenia zakazu zawarcia umowy w spra-
wach, w których wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra-
˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug
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5 000 000 euro, drugi natomiast takie przes∏anki w sprawach o wartoÊci za-
mówienia nieprzekraczajàcej podanych wy˝ej kwot.

4. Przes∏anki, o których mowa w ust. 2, sà nast´pujàce: wniosek o uchylenie zaka-
zu zamawiajàcy jest obowiàzany z∏o˝yç w skardze (je˝eli jest skar˝àcym) lub
w odpowiedzi na skarg´ (je˝eli skarg´ wnosi odwo∏ujàcy si´ lub Prezes UZP),
sàd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia jego z∏o˝enia.

5. Z przepisu ust. 3 wynika, ˝e sàd na posiedzeniu niejawnym mo˝e uchyliç zakaz
o którym mowa, gdy: stan post´powania o udzielenie zamówienia na to po-
zwala, zamawiajàcy uprawdopodobni, ˝e zaskar˝one orzeczenie zespo∏u arbi-
trów ra˝àco narusza przepisy o post´powaniu odwo∏awczym. Przez ra˝àce na-
ruszenie przepisów o post´powaniu odwo∏awczym nale˝y rozumieç skutki
wynikajàce z tego naruszenia, przede wszystkim zaÊ skutki natury majàtkowej,
gospodarczej. 

Art. 197 [Odrzucenie skargi, przywrócenie terminu]

1. Sàd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarg´ wniesionà po up∏ywie termi-
nu lub niedopuszczalnà z innych przyczyn, jak równie˝ skarg´, której bra-
ków strona nie uzupe∏ni∏a w terminie.

2. Je˝eli strona nie dokona∏a w terminie czynnoÊci procesowej nie ze swojej wi-
ny, sàd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie mo-
˝e byç wydane na posiedzeniu niejawnym.

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

1. Ust. 1 okreÊla nast´pujàce przes∏anki odrzucenia skargi: wniesienie po up∏ywie
terminu lub niedopuszczalnoÊç skargi z innych przyczyn (np. wniesienie skargi
na postanowienie zespo∏u arbitrów niekoƒczàce post´powania odwo∏awczego),
nieuzupe∏nienie w terminie braków formalnych skargi. Takie same przes∏anki
skutkujà odrzuceniem apelacji (art. 370 Kpc).

2. W rozumieniu ust. 2 skarga do sàdu jest czynnoÊcià procesowà strony. Sàd mo-
˝e przywróciç termin do wniesienia skargi przy spe∏nieniu nast´pujàcych prze-
s∏anek procesowych: a) wniosku strony (przywrócenie terminu z urz´du nie jest
dopuszczalne), b) z∏o˝enia tego wniosku w sàdzie w terminie 7 dni od dnia usta-
nia przyczyny uchybienia terminowi, c) wykazania we wniosku, ˝e uchybienie
terminu nastàpi∏o bez winy strony dokonujàcej czynnoÊci procesowej.

3. Ocena winy strony nale˝y do sàdu. Sàd dokonuje tej oceny, uwzgl´dniajàc ca∏o-
kszta∏t okolicznoÊci konkretnego wypadku, w tym jej obowiàzek zachowania
szczególnej starannoÊci przy dokonywaniu czynnoÊci procesowej. 
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4. O przywróceniu lub odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi sàd
mo˝e orzec na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie sàdu zapada w formie posta-
nowienia. Na postanowienie sàdu odmawiajàce przywrócenia terminu nie przy-
s∏uguje za˝alenie. Nie podlega przywróceniu termin instrukcyjny, nie wià˝e si´
bowiem z czynnoÊcià procesowà strony.

5. Ustawa utrzyma∏a uprawnienie Prezesa Urz´du do wniesienia skargi na wyrok
zespo∏u arbitrów. Prezes zosta∏ te˝ uprawniony do wniesienia skargi na postano-
wienie zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powanie odwo∏awcze. Odpowiedê na
skarg´ jest czynnoÊcià procesowà strony. CzynnoÊç ta nie zosta∏a uregulowana
w ustawie. Mo˝liwoÊç jej dokonania wynika z odpowiedniego stosowania prze-
pisów Kpc o apelacji (patrz art. 194 ust. 2 Pzp). Termin do wniesienia odpowie-
dzi na skarg´ nie podlega przywróceniu, podobnie jak termin do wniesienia od-
powiedzi na apelacj´ (art. 372 Kpc). W razie wniesienia odpowiedzi na skarg´
w terminie jej odpis jest dor´czany skar˝àcemu, w przypadku wniesienia jej po
up∏ywie terminu zostanie pozostawiona, jako czynnoÊç bezskuteczna (patrz 
art. 167 Kpc) w aktach sprawy.

Art. 198 [Rozpoznanie skargi]

1. Sàd rozpoznaje skarg´ niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 
3 miesi´cy od dnia wp∏yni´cia skargi do sàdu.

2. Sàd oddala skarg´, je˝eli jest ona bezzasadna. W razie uwzgl´dnienia skar-
gi sàd zmienia zaskar˝one orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.

3. Je˝eli odwo∏anie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia
post´powania, sàd uchyla wyrok oraz odrzuca odwo∏anie lub umarza post´-
powanie.

4. Od wyroku sàdu kasacja nie przys∏uguje.

1. Sàd jest obowiàzany do niezw∏ocznego rozpoznania skargi. Ustawodawca okre-
Êli∏ poj´cie „niezw∏ocznie” zwrotem „nie póêniej jednak ni˝ w terminie 3 mie-
si´cy od dnia wp∏yni´cia skargi do sàdu”. Termin 3 miesi´cy, o którym mowa
w ust. 1 jest terminem instrukcyjnym.

2. Skarg´ na wyrok zespo∏u arbitrów sàd rozpoznaje na rozprawie. O oddaleniu lub
uwzgl´dnieniu skargi na wyrok zespo∏u arbitrów orzeka wyrokiem. Skarg´ na
wyrok zespo∏u arbitrów sàd oddala je˝eli uzna, ˝e jest ona bezzasadna. W przy-
padku uwzgl´dnienia skargi sàd jest obowiàzany zmieniç zaskar˝ony wyrok
i orzec co do istoty sprawy.

3. Sàd nie jest uprawniony do uchylenia zaskar˝onego wyroku i przekazania spra-
wy zespo∏owi arbitrów do ponownego rozpoznania. Jest uprawniony do uchyle-
nia zaskar˝onego wyroku jedynie wtedy gdy stwierdzi, ˝e zachodzà ustawowe
przes∏anki do odrzucenia odwo∏ania lub umorzenia post´powania. W razie takie-
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go stwierdzenia sàd, uchylajàc zaskar˝ony wyrok, odrzuca odwo∏anie lub uma-
rza post´powanie.

4. Do skargi na wydane przez zespó∏ arbitrów postanowienie koƒczàce post´powa-
nie odwo∏awcze nie mogà mieç w post´powaniu skargowym zastosowania prze-
pisy art. 198 ust. 2 i 3 ustawy. Sàd nie mo˝e traktowaç tej skargi tak samo jak
skarg´ na wyrok zespo∏u arbitrów. Wynika to z faktu, ˝e wyrok zespo∏u arbitrów
jest orzeczeniem co do istoty sprawy, postanowienie zespo∏u arbitrów zaÊ orze-
czeniem o charakterze formalnym.

5. Stosujàc odpowiednio przepisy Kpc o apelacji, sàd: skarg´ na wydane przez ze-
spó∏ arbitrów postanowienie koƒczàce post´powanie odwo∏awcze rozpozna na
posiedzeniu niejawnym (art. 397 § 1 Kpc), wyda postanowienie o oddaleniu
skargi, je˝eli jest ona bezzasadna (ust. 2), bàdê postanowienie, którym uchyli za-
skar˝one postanowienie zespo∏u arbitrów i odrzuci odwo∏anie lub umorzy post´-
powanie odwo∏awcze. Ze wzgl´du na to, ˝e zaskar˝one postanowienie zespo∏u
arbitrów nie dotyczy istoty sprawy, jego zmiana przez sàd nie jest mo˝liwa.

6. Zakaz wniesienia kasacji od wyroku (ust. 4) jest konsekwencjà charakteru praw-
nego skargi do sàdu (patrz komentarz do art. 194). De lege ferenda nale˝a∏oby
postulowaç zmian´ tego stanu prawnego, w tym dopuszczenie mo˝liwoÊci wnie-
sienia kasacji od wyroku wydanego w sprawie zamówienia znacznej wartoÊci. 
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Dzia∏ VII
OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199 [Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci]

Przepisów niniejszego dzia∏u nie stosuje si´ do zamawiajàcych, o których mo-
wa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 5 i 6.

1. Przepisy Dzia∏u VII przewidujà sankcje w postaci kar pieni´˝nych za naruszenie
przepisów Pzp, wprowadzajà zatem nowy re˝im odpowiedzialnoÊci o charakte-
rze porzàdkowym, nieznany uzp. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie ustawy pono-
szà zamawiajàcy (z zastrze˝eniem wy∏àczenia zawartego w art. 199). Mogà to
byç osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajàce oso-
bowoÊci prawnej, które udzielajà zamówienia na podstawie przepisów ustawy.
Na podstawie tych przepisów nie odpowiadajà natomiast osoby wykonujàce
konkretne czynnoÊci przy udzielaniu zamówienia (kierownik zamawiajàcego,
cz∏onkowie komisji przetargowej etc.). 

2. Przepis komentowanego artyku∏u wy∏àcza odpowiedzialnoÊç zamawiajàcych,
wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 5 i 6. Przepisów statuujàcych odpowiedzial-
noÊç za naruszenie przepisów ustawy nie stosuje si´ do: a) jednostek sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, b) pod-
miotów, które nie sà jednostkami sektora finansów publicznych ani innymi paƒ-
stwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej
ale udzielajà zamówienia, którego wartoÊç w ponad 50% jest finansowana ze
Êrodków publicznych lub jest finansowana przez jednostki sektora finansów pu-
blicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, lub przez inne paƒ-
stwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej lub przez
nieb´dàce jednostkami sektora finansów publicznych osoby prawne, utworzone
w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niema-
jàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego je˝eli jednostki sektora finan-
sów publicznych lub inne paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej (pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio
przez inny podmiot) finansujà je w ponad 50% lub posiadajà ponad po∏ow´
udzia∏ów lub akcji lub sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym lub majà
prawo powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdza-
jàcego, c) podmiotów nieb´dàcych jednostkami sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych ani innymi paƒstwowymi
jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej, je˝eli za-
mówienie finansowane jest z udzia∏em Êrodków, których przyznanie jest uzale˝-
nione od zastosowania procedury udzielania zamówienia okreÊlonej w Pzp.

3. Ratio legis wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci tych podmiotów na podstawie art. 200
i nast. Pzp wynika z tego, ˝e podlegajà one odpowiedzialnoÊci na podstawie
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przepisów ustawy o finansach publicznych1, która przewiduje inny sposób sank-
cjonowania ni˝ Pzp. OdpowiedzialnoÊç takà, zgodnie z art. 137 tej ustawy, po-
noszà pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujàce
Êrodkami publicznymi, w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie Êrod-
kami publicznymi przekazanymi podmiotom spoza tego sektora. Jednym z czy-
nów stanowiàcych naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest, zgodnie
z art. 138 ust. 1 pkt 12 przywo∏ywanej ustawy, naruszenie zasady lub trybu po-
st´powania przy udzieleniu zamówienia publicznego ustalonego przepisami
o zamówieniach publicznych. Karami za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych sà: upomnienie, nagana, kara pieni´˝na, zakaz pe∏nienia funkcji kie-
rowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi. Komisja
orzekajàca w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych bierze pod
uwag´ stopieƒ winy oraz skutki i stopieƒ szkodliwoÊci czynu. Je˝eli pracownik
sektora finansów publicznych jest jednoczeÊnie cz∏onkiem korpusu, o którym
mowa w ustawie o s∏u˝bie cywilnej2 odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie
obowiàzków m.in. obowiàzku racjonalnego gospodarowania Êrodkami publicz-
nymi tak˝e na podstawie przepisów tej ustawy. Katalog kar dyscyplinarnych sto-
sowanych wobec cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej jest zbli˝ony do zawartego
w ustawie o finansach publicznych.

4. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest uregulo-
wana odmiennie, ani˝eli odpowiedzialnoÊç porzàdkowa oparta na przepisach
Pzp. Przepisy ustawy o finansach publicznych przewidujà odpowiedzialnoÊç
osób fizycznych b´dàcych pracownikami zamawiajàcych, a nie samych zama-
wiajàcych. W´˝szy jest równie˝ katalog czynów stanowiàcych naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówieƒ. Dotyczy on jedynie
naruszenia „zasad lub trybu” post´powania o udzielenie zamówienia, podczas
gdy art. 200 przewiduje równie˝ sankcj´ za inne dzia∏ania lub zaniechania zama-
wiajàcych. OdpowiedzialnoÊç pracownika zarówno na gruncie ustawy o finan-
sach publicznych, ustawy o s∏u˝bie cywilnej, jak i kodeksu pracy oparta jest na
zasadzie winy, natomiast przepisy Pzp (patrz art. 200 i 201) nie uzale˝niajà kary
nak∏adanej na zamawiajàcego od winy, a zw∏aszcza jej postaci oraz od stopnia
zawinienia. 

Art. 200 [Rodzaje naruszeƒ]

Zamawiajàcy, który:
1) udziela zamówienia:

a) z naruszeniem przepisów ustawy okreÊlajàcych przes∏anki stosowania
poszczególnych trybów udzielenia zamówienia,

b) bez wymaganego og∏oszenia;
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2) uniewa˝nia post´powanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepi-
sów ustawy okreÊlajàcych przes∏anki uniewa˝nienia;

3) dokonuje czynnoÊci przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgody Preze-
sa Urz´du;

4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy 
– podlega karze pieni´˝nej. 

1. Przepis tego artyku∏u zawiera zamkni´ty katalog czynów skutkujàcych na∏o-
˝eniem na zamawiajàcego kary pieni´˝nej. Naruszenie przepisów Pzp niemajàce
znamion wskazanych w nim czynów nie prowadzi do powstania odpowiedzialno-
Êci przewidzianej tym przepisem. OdpowiedzialnoÊç na jego podstawie mo˝e byç
nast´pstwem tak aktywnego dzia∏ania zamawiajàcego, jak i jego zaniechania.

2. Zgodnie z ust. 1 lit. a na∏o˝enie na zamawiajàcego kary pieni´˝nej jest spowodo-
wane udzieleniem zamówienia z naruszeniem tych przepisów ustawy, które okre-
Êlajà przes∏anki stosowania poszczególnych trybów udzielania zamówienia, tj. 
art. 10, art. 55, art. 62, art. 67, art. 70, art. 74 ust. 2 i art. 127. Przepis ten nale˝y ro-
zumieç ÊciÊle i nie mo˝na interpretowaç go rozszerzajàco. Nie obejmuje on zatem
swoim zakresem naruszenia przepisów dotyczàcych przes∏anek przyznania nagro-
dy w konkursie (art. 99–117) i udzielenia zamówienia w wyniku post´powania
prowadzonego na zasadach szczególnych (art. 136–138), a tak˝e przepisów odno-
szàcych si´ do przygotowania post´powania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odpowiadaç na podstawie ust. 1 lit. a b´dà zamawiajàcy udzielajàcy zamówie-
nia sektorowego z naruszeniem przepisów dotyczàcych przes∏anek stosowania
okreÊlonych trybów. Zamówienia sektorowe sà udzielane w nast´pujàcych try-
bach: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji
z og∏oszeniem, a po spe∏nieniu innych przes∏anek tak˝e w innych trybach prze-
widzianych w Pzp. OdpowiedzialnoÊç na podstawie komentowanego przepisu
mo˝e tak˝e ∏àczyç si´ z zawarciem umowy ramowej.

4. Ust. 1 lit. a obejmuje tak˝e swym zakresem dzia∏ania tych zamawiajàcych, któ-
rzy udzielà koncesji na roboty budowlane (art. 118 i nast.) z naruszeniem prze-
s∏anek stosowania trybów wymienionych w art. 118 ust. 2. Zgodnie z tym prze-
pisem do post´powania o udzielenie koncesji na roboty budowlane stosuje si´
bowiem odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczonym, przetargu ograni-
czonym albo negocjacjach z og∏oszeniem.

5. Kolejnym penalizowanym czynem jest udzielenie zamówienia bez wymaganego
og∏oszenia. Zgodnie z art. 11 przez „wymagane og∏oszenie” nale˝y rozumieç za-
równo og∏oszenie publikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, jak
i Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Poj´cie „wymagane og∏oszenie”
obejmuje równie˝ og∏oszenie o wszcz´ciu post´powania prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z og∏oszeniem (przed-
miotem którego jest zamówienie o wartoÊci poni˝ej równowartoÊci w z∏otych
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kwoty 60 000 euro) zamieszczone w miejscu publicznie dost´pnym w siedzibie
zamawiajàcego oraz na jego stronie internetowej (je˝eli zamawiajàcy takà stro-
n´ posiada). Przez „wymagane og∏oszenie” nale˝y tak˝e rozumieç og∏oszenie
o wszcz´ciu post´powania prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej. Takie
og∏oszenie zgodnie z art. 75 zamieszczane jest na stronie internetowej zamawia-
jàcego oraz na stronie, na której ma zostaç przeprowadzona aukcja. Obowiàzek
zamieszczenia og∏oszenia cià˝y równie˝ na zamawiajàcym, który zamierza
udzieliç zamówienia sektorowego (art. 122 i nast.) w trybie przetargu nieograni-
czonego, ograniczonego oraz negocjacji z og∏oszeniem. Nie podlega karze zama-
wiajàcy udzielajàcy zamówienia nieuwzgl´dnionego we „wst´pnym og∏oszeniu
informacyjnym” (art. 13) czy te˝ w „okresowym og∏oszeniu informacyjnym
o planowanych zamówieniach sektorowych (art. 128). Zaniechanie obowiàzków
wymienionych w art. 13 i 128 nie oznacza bowiem udzielenia zamówienia bez
wymaganego og∏oszenia wszczynajàcego post´powanie. Przepisy Pzp nie wyja-
Êniajà natomiast, czy udzielenie zamówienia bez wymaganego og∏oszenia nastà-
pi tak˝e wówczas, gdy zamawiajàcy nie opublikuje og∏oszenia o udzieleniu da-
nego zamówienia (tj. o jego wyniku), zgodnie z art. 95. Dyspozycja ust. 1 lit. b
jest wyraêna: „zamawiajàcy, który udziela zamówienia bez wymaganego og∏o-
szenia”. Sytuacjà penalizowanà przez ten przepis jest zatem wy∏àcznie udzie-
lenie zamówienia, które nast´puje mimo bezskutecznego up∏ywu terminu do
publikacji og∏oszenia. Natomiast samo poj´cie „og∏oszenia o udzieleniu zamó-
wienia” wskazuje, ˝e og∏oszenie to dotyczy zamówienia ju˝ udzielonego. Wyni-
ka to tak˝e z treÊci art. 95, zgodnie z którym w przypadkach opisanych w tym
przepisie zamawiajàcy obowiàzany jest opublikowaç og∏oszenie o udzieleniu za-
mówienia niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go. JeÊli zamiarem ustawodawcy by∏oby penalizowanie zamawiajàcych, którzy
uchylajà si´ od zamieszczania jakichkolwiek og∏oszeƒ przewidzianych przepi-
sami Pzp, przepis art. 200 brzmia∏by odmiennie i wprost przewidywa∏ odpo-
wiedzialnoÊç zamawiajàcych za ÊciÊle okreÊlone uchybienia. Majàc na uwadze
powy˝sze nale˝y stwierdziç, ˝e uchybienie obowiàzkowi o którym mowa 
w art. 95 nie skutkuje odpowiedzialnoÊcià na podstawie ust. 1 lit. b, poniewa˝
przepisu tego nie nale˝y interpretowaç rozszerzajàco.

6. Czynem prowadzàcym do powstania odpowiedzialnoÊci jest uniewa˝nienie po-
st´powania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów Pzp okreÊlajà-
cych przes∏anki uniewa˝nienia, wymienionych enumeratywnie w art. 93 ust. 1.
Sà one jednak w niektórych przypadkach niedookreÊlone. Dotyczy to w szcze-
gólnoÊci przes∏anki „istotnej zmiany okolicznoÊci” (art. 93 ust. 1 pkt 6). Zasad-
noÊç uniewa˝nienia post´powania mo˝e byç zatem przedmiotem oceny Prezesa
Urz´du w trakcie post´powania kontrolnego. W razie uznania, ˝e post´powanie
zosta∏o uniewa˝nione wbrew przepisowi art. 93 ust. 1 Prezes Urz´du na∏o˝y na
zamawiajàcego kar´ pieni´˝nà. Niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci na podstawie
art. 200 zamawiajàcy, który uniewa˝ni post´powanie z przyczyn le˝àcych po 
jego stronie musi liczyç si´ z roszczeniem wykonawców o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w post´powaniu (art. 93 ust. 4). 
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7. Sankcji w postaci kary pieni´˝nej podlega zamawiajàcy, który dokonuje czyn-
noÊci bez wymaganej zgody Prezesa Urz´du. Zgoda taka wymagana jest w na-
st´pujàcych przypadkach: zastosowanie trybu negocjacji z og∏oszeniem na pod-
stawie art. 55 ust. 2 (je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza równowartoÊç
w z∏otych kwoty 60 000 euro), zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia na
podstawie art. 62 ust. 2 (je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza równowartoÊç
w z∏otych kwoty 60 000 euro), odstàpienie od ˝àdania zabezpieczenia na pod-
stawie art. 147 ust. 4 (je˝eli zgodnie z ustawà zamawiajàcy jest obowiàzany ˝à-
daç zabezpieczenia od wykonawcy), zastosowanie na podstawie art. 67 ust. 2
trybu z wolnej r´ki (je˝eli szacunkowa wartoÊç zamówienia przekracza równo-
wartoÊç w z∏otych kwoty 60 000 euro), zawarcie umowy na okres d∏u˝szy ni˝ 
3 lata na podstawie art. 142 ust. 2, zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gni´ciem protestu. Na podstawie pkt 3 za naruszenie przepisów Pzp odpowiada
zamawiajàcy, który wystàpi∏ do Prezesa Urz´du o zgod´ na dokonanie okreÊlo-
nej czynnoÊci, a dokona∏ jej zanim Prezes Urz´du wyda∏ stosownà zgod´ w for-
mie decyzji administracyjnej.

8. OdpowiedzialnoÊç ponosi zamawiajàcy, który dokonuje zmian w zawartej
umowie z naruszeniem przepisów Pzp. Zgodnie z art. 144 ust.1 zakazane sà zmia-
ny postanowieƒ umowy w stosunku do treÊci oferty, na podstawie której dokona-
no wyboru wykonawcy, chyba ˝e koniecznoÊç takich zmian wynika z okoliczno-
Êci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy lub je˝eli
zmiany takie sà korzystne dla zamawiajàcego. Tak wi´c zamawiajàcy odpowiada
je˝eli dokona zmiany umowy w stosunku do treÊci oferty, na podstawie której do-
kona∏ wyboru wykonawcy. Naruszeniem przepisów Pzp b´dzie równie˝ zmiana
postanowieƒ dotyczàcych czasu trwania umowy, np. z zawartej na czas oznaczo-
ny na umow´, której czas trwania jest nieoznaczony (naruszenie zasady wyra˝o-
nej w art. 142 ust. 1). Wbrew przepisom b´dzie tak˝e zmiana umowy polegajàca
na rezygnacji przez zamawiajàcego z zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umo-
wy w sytuacjach, w których jest ono obowiàzkowe (art. 147 ust. 3).

9. Powstaje pytanie czy na podstawie ust. 4 odpowiada tak˝e ten zamawiajàcy, któ-
ry z naruszeniem art. 144 dokonuje zmian umowy ramowej zawartej na podstawie
art. 125 i nast. Bioràc pod uwag´ natur´ umowy ramowej nale˝y na zadane pyta-
nie odpowiedzieç negatywnie. Umowa ramowa nie jest umowà zawieranà w wy-
niku post´powania (te umowy sà regulowane w art. 139 i nast.), lecz jedynie jed-
nym z etapów takiego post´powania, który ma na celu okreÊlenie zasadniczych
warunków przysz∏ych zamówieƒ. W jej wyniku nie dochodzi do udzielenia zamó-
wienia publicznego, bowiem zamówienia sà udzielane poprzez odr´bne umowy. 

10. Sankcjà za naruszenie przepisów ustawy mo˝e byç równie˝ niewa˝noÊç umowy
(art. 140 ust. 2, art. 144 ust. 2, art. 146). Naruszenie przepisów Pzp mo˝e w koƒ-
cu ∏àczyç si´ z odpowiedzialnoÊcià karnà przewidzianà przepisami Kodeksu
karnego jak i cywilnà przewidzianà przepisami Kodeksu cywilnego. W przy-
padku odpowiedzialnoÊci karnej chodzi przede wszystkim o przest´pstwo
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utrudniania przetargu publicznego (art. 305 Kk), przest´pstwo nadu˝ycia zaufa-
nia (art. 296 Kk), ∏apownictwo (art. 228 Kk), p∏atnà protekcj´ (art. 230 Kk), nad-
u˝ycie funkcji (art. 231 Kk). OdpowiedzialnoÊç cywilna mo˝e wynikaç zarów-
no z czynów niedozwolonych (art. 415 i nast. Kc), jak i ex contractu (art. 471
i nast. Kc). Nale˝y równie˝ wspomnieç o przepisie art. 412 Kc, zgodnie z któ-
rym sàd mo˝e orzec przepadek Êwiadczenia na rzecz Skarbu Paƒstwa, je˝eli
Êwiadczenie to zosta∏o Êwiadomie spe∏nione w zamian za dokonanie czynu za-
bronionego przez ustaw´ lub w celu niegodziwym.

Art. 201 [WysokoÊç kary]

1. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa w art. 200, ustala si´ w zale˝noÊci
od wartoÊci zamówienia.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia:
1) nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro –

kara pieni´˝na wynosi 3000 z∏otych;
2) przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, a nie

przekracza 5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz 10 000 000 euro dla
robót budowlanych – kara pieni´˝na wynosi 30 000 z∏otych;

3) przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro dla
dostaw lub us∏ug oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pie-
ni´˝na wynosi 150 000 z∏otych. 

W zamyÊle ustawodawcy kary pieni´˝ne majà zapewniaç form´ reakcji na narusze-
nie ustawy, adekwatnà do charakteru jej pogwa∏cenia i w wysokoÊci odczuwalnej
przez ukarany podmiot. WysokoÊç kary jest okreÊlana konkretnà kwotà pieni´˝nà,
uzale˝nionà od wartoÊci przedmiotu zamówienia, bez mo˝liwoÊci jej stopniowania
w zale˝noÊci od indywidualnych okolicznoÊci sprawy oraz stopnia zawinienia (a na-
wet w braku winy). W przeciwieƒstwie do innych ustaw (np. ustawy o finansach
publicznych) komentowane przepisy nie przewidujà jakichkolwiek okolicznoÊci
wy∏àczajàcych odpowiedzialnoÊç lub karalnoÊç. Przepisy ustawy nie przewidujà
tak˝e mo˝liwoÊci uwzgl´dniania jakichkolwiek okolicznoÊci ∏agodzàcych przy na-
k∏adaniu kary pieni´˝nej. Na uwag´ zas∏uguje w koƒcu fakt, ̋ e w przypadku kar pie-
ni´˝nych ustawa pos∏uguje si´ kwotà w z∏otych, a nie równowartoÊcià w z∏otych
okreÊlonej kwoty euro, co jest regu∏à w Pzp. Przepis komentowanego artyku∏u nie
przewiduje zatem mechanizmów waloryzacyjnych kar pieni´˝nych w oparciu o wa-
lut´ europejskà. W przypadku spadku wartoÊci polskiej waluty zmiana wysokoÊci
kar pieni´˝nych b´dzie mo˝liwa jedynie w drodze nowelizacji Pzp.

Art. 202 [Tryb na∏o˝enia kary]

1. Kar´ pieni´˝nà nak∏ada Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.
2. Decyzji o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej nie mo˝na nadaç klauzuli natychmia-

stowej wykonalnoÊci.
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1. Prezes Urz´du w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Pzp, o których mowa
w art. 200 jest nie tylko uprawniony, ale i obowiàzany do wydania decyzji o na∏o-
˝eniu kary pieni´˝nej. Decyzja taka mo˝e byç wydana w wyniku post´powa-
nia kontrolnego prowadzonego na podstawie art. 161 i nast. Zgodnie bowiem
z art. 171 je˝eli w wyniku post´powania kontrolnego ujawnione zostanà dzia∏ania
lub zaniechania naruszajàce przepisy ustawy, Prezes Urz´du jest uprawniony do
m.in. na∏o˝enia kary pieni´˝nej, o której mowa w Dziale VII. Przepisy Pzp nie
wykluczajà jednak expressis verbis sytuacji, w której Prezes Urz´du na∏o˝y kar´
pieni´˝nà bez uprzedniego post´powania kontrolnego w rozumieniu art. 161
i nast., lecz po przeprowadzeniu innego post´powania administracyjnego. 

2. Kary pieni´˝ne sà nak∏adane przez Prezesa Urz´du w drodze decyzji admini-
stracyjnej. Oznacza to, ˝e wydajàc decyzj´ o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej Prezes
Urz´du jest obowiàzany stosowaç, obok przepisów Pzp, równie˝ przepisy Kpa.
B´dà one mia∏y charakter lex generalis w stosunku do art. 161 i nast. Przepisami
Kpa, które powinny byç stosowane przez Prezesa Urz´du sà m.in. ogólne prze-
pisy dotyczàce zasad prowadzenia post´powania administracyjnego, przepisy od-
noszàce si´ do terminów stosowanych w post´powaniu administracyjnym, gro-
madzenia dowodów, odwo∏aƒ etc. Szczególne znaczenie mieç b´dzie uzasadnie-
nie decyzji. Stosownie do art. 107 § 3 Kpa powinno w szczególnoÊci zawieraç
wskazanie faktów, które uznano za udowodnione, dowodów oraz przyczyn, z po-
wodu których innych dowodów nie uwzgl´dniono, a uzasadnienie prawne wy-
jaÊnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

3. Majàc na uwadze fakt, ˝e decyzj´ w trybie art. 202 wydaje centralny organ
administracji rzàdowej (art. 152), od decyzji wydanej przez niego w pierwszej
instancji nie s∏u˝y odwo∏anie. Strona niezadowolona z decyzji mo˝e jednak
zgodnie z art. 127 § 3 Kpa zwróciç si´ do Prezesa Urz´du z wnioskiem o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje si´ odpowiednio przepisy Kpa
dotyczàce odwo∏aƒ od decyzji. Zgodnie z art. 128 Kpa wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy nie wymaga szczegó∏owego uzasadnienia. Z jego treÊci wy-
nikaç musi jedynie, ˝e strona wnoszàca pismo nie jest zadowolona z wydanej
decyzji administracyjnej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wnosi si´ zgodnie
z art. 129 § 2 Kpa w terminie czternastu dni od dnia dor´czenia decyzji stronie,
a gdy decyzja zosta∏a og∏oszona ustnie – od dnia jej og∏oszenia. Decyzja Preze-
sa Urz´du wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy mo˝e zostaç za-
skar˝ona do sàdu administracyjnego. Zgodnie z ustawà Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi1 sàdem w∏aÊciwym do rozstrzygania skargi na
decyzje administracyjne wydane przez Prezesa Urz´du jest Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Warszawie.

4. Zasadà wyra˝onà w art. 108 § 1 Kpa jest mo˝liwoÊç nadania rygoru natychmia-
stowej wykonalnoÊci decyzji, od której przys∏uguje odwo∏anie. Oznacza to
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w praktyce, ˝e decyzja taka staje si´ wykonalna i stanowi tytu∏ egzekucyjny,
mimo ˝e nie jest ostateczna. Z piÊmiennictwa nie wynika jednoznacznie, czy ry-
gor natychmiastowej wykonalnoÊci mo˝e byç nadany decyzji wydanej w pierw-
szej instancji przez naczelny organ administracji publicznej. W doktrynie wy-
powiedziano poglàd, ˝e od decyzji tych nie s∏u˝y odwo∏anie, a jedynie wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, co powoduje brak uprawnienia organów admi-
nistracji paƒstwowej do nadawania wydanym przez siebie decyzjom rygoru
natychmiastowej wykonalnoÊci1. Przepis ust. 2 rozwiewa te wàtpliwoÊci wpro-
wadzajàc wyraêny zakaz nadawania decyzjom Prezesa Urz´du w zakresie kar za
naruszenie przepisu ustawy rygoru natychmiastowej wykonalnoÊci. 

Art. 203 [Post´powanie egzekucyjne]

1. Ârodki z kary pieni´˝nej stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.
2. Kary pieni´˝ne podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu

egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiàzków o charak-
terze pieni´˝nym.

1. Przepis ust. 1 przewiduje, ̋ e kary pieni´˝ne stanowià dochód bud˝etu paƒstwa. In-
stytucja bud˝etu paƒstwa zosta∏a uregulowana w ustawie o finansach publicznych
(art. 61 i nast.). Zgodnie z art. 62 pkt 13 tej ustawy dochodami bud˝etu paƒstwa sà
m.in. grzywny, mandaty i inne kary pieni´˝ne, o ile na mocy odr´bnych przepisów
nie stanowià dochodów innych jednostek sektora finansów publicznych.

2. Tryb Êciàgania kar pieni´˝nych na∏o˝onych przez Prezesa Urz´du okreÊlony zo-
sta∏ w ustawie o post´powaniu egzekucyjnym w administracji2. Zosta∏ w niej
okreÊlony tryb post´powania, Êrodki przymusu oraz sposoby zabezpieczenia wy-
konania obowiàzków. Zgodnie z art. 19 tej ustawy organem egzekucyjnym na-
le˝noÊci pieni´˝nych jest urzàd skarbowy. Mo˝e on podejmowaç Êrodki egzeku-
cyjne, które w przypadku nale˝noÊci pieni´˝nych oznaczajà egzekucj´ m.in.
z pieni´dzy, z rachunków bankowych, z innych wierzytelnoÊci pieni´˝nych,
z praw z papierów wartoÊciowych, z weksla, z autorskich praw majàtkowych
i praw pokrewnych oraz z praw w∏asnoÊci przemys∏owej, z udzia∏u w spó∏ce
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, z pozosta∏ych praw majàtkowych, z rucho-
moÊci oraz nieruchomoÊci. Urzàd skarbowy mo˝e przystàpiç do egzekucji
z urz´du na podstawie tytu∏u wykonawczego przez siebie wystawionego.
Wszcz´cie egzekucji administracyjnej nast´puje z chwilà dor´czenia zobowiàza-
nemu odpisu tytu∏u wykonawczego lub dor´czenia d∏u˝nikowi zaj´tej wierzytel-
noÊci zawiadomienia o zaj´ciu wierzytelnoÊci lub innego prawa majàtkowego,
je˝eli to dor´czenie nastàpi∏o przed dor´czeniem zobowiàzanemu odpisu tytu∏u
wykonawczego. 
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Dzia∏ VIII
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 204 [Ustawa o zawodach piel´gniarek i po∏o˝nych]

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, 
poz. 1029) w art. 10 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru organizatora kszta∏cenia prowadzàcego specjalizacj´ finansowanà
ze Êrodków publicznych dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, stosu-
jàc przepisy o zamówieniach publicznych.”.

1. Przepisy zawarte w Dziale VIII wprowadzajà zmiany w ustawach powiàzanych
poÊrednio z Pzp. Majà one przede wszystkim charakter redakcyjny, zast´pujàc
znajdujàce si´ w nich odes∏ania do ustawy o zamówieniach publicznych odes∏a-
niami do Pzp bàdê ogólnie do przepisów o zamówieniach publicznych. Na poj´-
cie „przepisy o zamówieniach publicznych” sk∏adajà si´ przepisy Pzp i przepisy
aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie.

2. Komentowany przepis przewiduje zmian´ art. 10 ustawy o zawodach piel´gniar-
ki i po∏o˝nej. Dotyczy on kszta∏cenia podyplomowego tych dwóch grup za-
wodowych. Ust. 1 tego artyku∏u stanowi, ˝e kszta∏cenie podyplomowe jest
prowadzone na podstawie programów kszta∏cenia sporzàdzanych dla danego
jego rodzaju i trybu przez organizatora kszta∏cenia podyplomowego, tzw. „orga-
nizatora kszta∏cenia”. Specjalizacja jest finansowana ze Êrodków publicznych
przeznaczonych na ten cel w bud˝ecie paƒstwa. Zmiana wprowadzona jest tak-
˝e w ust. 3 przewidujàc, ˝e dla wyboru organizatora kszta∏cenia prowadzàcego
specjalizacj´ finansowanà ze Êrodków publicznych stosowane winny byç przepi-
sy o zamówieniach publicznych.

Art. 205 [ustawa o gospodarce nieruchomoÊciami]

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póên. zm.) w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wy∏onienie zarzàdcy lub przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 1, nast´pu-
je na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.”. 

Art. 189 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami przewiduje, ˝e nieruchomoÊci
stanowiàce zasoby Skarbu Paƒstwa, gminne zasoby nieruchomoÊci, powiatowe za-
soby nieruchomoÊci i wojewódzkie zasoby nieruchomoÊci mogà byç zarzàdzane
wy∏àcznie przez zarzàdców licencjonowanych albo przez przedsi´biorców za-
trudniajàcych takich zarzàdców do wykonywania czynnoÊci zarzàdzania. Zgodnie
z ust. 2 tego artyku∏u do wy∏onienia takiego zarzàdcy lub przedsi´biorcy nale˝y sto-
sowaç przepisy o zamówieniach publicznych. 
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Art. 206 [Ustawa o dzia∏ach administracji rzàdowej]

W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór
nad Prezesem Wy˝szego Urz´du Górniczego oraz na podstawie kryte-
rium zgodnoÊci z prawem nad dzia∏alnoÊcià regionalnych izb obrachun-
kowych.”;

2) w art. 33a w ust. 1 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ 
pkt 13 w brzmieniu:
„13) Urzàd Zamówieƒ Publicznych.”.

Do dnia wejÊcia w ˝ycie Pzp minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej
sprawowa∏ nadzór nad Prezesem Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Zmiana art. 6 
ust. 2 ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej wynika ze zmiany statusu Prezesa
Urz´du, który jako centralny organ administracji rzàdowej, zgodnie z art. 152 ust. 2,
podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. Konsekwencja tego jest zmiana 
art. 33a ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej. Do wykazu pod-
miotów administracji rzàdowej nieobj´tych zakresem dzia∏ów administracji rzàdo-
wej, nad którymi nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów (G∏ówny Urzàd Staty-
styczny, Polski Komitet Normalizacyjny, Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencja Wywiadu, Urzàd S∏u˝by
Cywilnej) dodany zosta∏ Urzàd Zamówieƒ Publicznych. 

Art. 207 [Ustawa o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych]

W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wybór zarzàdzajàcego Êrodkami FRD odbywa si´ w trybie negocjacji
z og∏oszeniem lub negocjacji bez og∏oszenia. Przepisy o zamówieniach pu-
blicznych stosuje si´ odpowiednio.”;

2) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji zadania okreÊlonego w ust. 1 pkt 1 lit. f) Zak∏ad
udziela zamówieƒ, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci 60 000 euro na dodatkowe opinie lekarza konsultanta lub
psychologa oraz wyniki obserwacji szpitalnej – zgodnie z potrzebami
orzecznictwa lekarskiego z wy∏àczeniem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych.”. 

1. Art. 58 i nast. ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych dotyczà tzw. Fun-
duszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Zgodnie z art. 64 ust. 1 tej ustawy po



zgromadzeniu przez FRD Êrodków wy˝szych ni˝ 250 000 tys. z∏ zarzàdzanie
tymi Êrodkami mo˝e byç powierzone przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych uprawnionemu podmiotowi zewn´trznemu na zasadach okreÊlonych
w ustawie i umowie o zarzàdzaniu. Dotychczas wybór zarzàdzajàcego Êrod-
kami FRD odbywa∏ si´ w trybie przetargu dwustopniowego lub negocjacji
z zachowaniem konkurencji. Nowe brzmienie tego przepisu przewiduje sto-
sowanie trybu negocjacji z og∏oszeniem i negocjacji bez og∏oszenia, nakazu-
jàc ponadto odpowiednie stosowanie innych przepisów o zamówieniach pu-
blicznych. 

2. Art. 68 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych przewiduje wy∏àcze-
nie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku udzielania
zamówieƒ na dodatkowe opinie lekarskie dla potrzeb ustalania uprawnieƒ do
Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Dotychczasowe brzmienie przewidywa-
∏o wy∏àczenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 

Art. 208 [Ustawa o finansach publicznych]

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z póên. zm.) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jednostki sektora finansów publicznych dokonujà zakupów dostaw,
us∏ug i robót budowlanych na zasadach okreÊlonych w przepisach o zamó-
wieniach publicznych.”;

2) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Do zaciàgania po˝yczek i kredytów przez Skarb Paƒstwa, emisji
skarbowych papierów wartoÊciowych oraz innych operacji zwiàzanych bez-
poÊrednio z zarzàdzaniem paƒstwowym d∏ugiem publicznym nie stosuje si´
przepisów, o których mowa w art. 28 ust. 4.”;

3) w art. 92 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zlecanie zadaƒ powinno nast´powaç na zasadzie wyboru najkorzyst-
niejszej oferty z uwzgl´dnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
a w odniesieniu do podmiotów niedzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia zysku
w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepi-
sów o zamówieniach publicznych, z odpowiednim zastosowaniem art. 25
i art. 71;”;

4) w art. 138 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) naruszeniu zasady lub trybu post´powania przy udzieleniu zamó-
wienia publicznego ustalonych przepisami, o których mowa w art. 28 
ust. 4;”. 

Zmiana art. 28 ust. 4, art. 44, art. 92 pkt 5 i art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych polega na zastàpieniu odwo∏aƒ do ustawy o zamówieniach publicznych
odwo∏aniem do przepisów o zamówieniach publicznych.
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Art. 209 [Ustawa offsetowa]

W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych za-
wieranych w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z póên. zm.) w art. 9 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Je˝eli z∏o˝ona oferta offsetowa nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w usta-
wie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki mo˝e ˝àdaç jej uzupe∏nienia, okreÊlajàc termin i zakres tego
uzupe∏nienia. Je˝eli oferta nie zostanie uzupe∏niona w terminie, minister w∏aÊ-
ciwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzàcego post´powanie o udziele-
nie zamówienia publicznego o zaistnieniu okolicznoÊci okreÊlonych w art. 24
ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosownà dokumentacj´.”. 

Zmiana art. 9 ust. 1a ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych
w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa
polega na zastàpieniu odes∏ania do art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach pu-
blicznych odes∏aniem do przepisu art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp. 

Art. 210 [Ustawa o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u
obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemy-
s∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z póên. zm.) w art. 16 pkt 4 otrzy-
muje brzmienie:
„4) przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).”. 

Art. 16 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego
i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ˝e do
spó∏ek przemys∏owego potencja∏u obronnego nie stosuje si´ art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp
przewidujàcego wykluczenie wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podat-
ków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne. W poprzednim
brzmieniu tego przepisu znajdowa∏o si´ odes∏anie do art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o za-
mówieniach publicznych. 

Art. 211 [Ustawa o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej]

W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, z póên.
zm.) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:



1) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów 
art. 33 i 34 ustawy o administracji rzàdowej w województwie oraz przepi-
sów o zamówieniach publicznych.”;

2) uchyla si´ art. 68. 

1. Zmiana art. 67 ust. 2 o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowa-
niem administracji publicznej ma czysto techniczny charakter. Dotychczas do
porozumienia pomi´dzy organami administracji rzàdowej a jednostkami samo-
rzàdu terytorialnego oraz innym samorzàdowymi osobami prawnymi w zakresie
reprezentowania Skarbu Paƒstwa nie stosowano przepisów ustawy o zamówie-
niach publicznych, natomiast obecnie nie sà stosowane przepisy o zamówieniach
publicznych.

2. Uchylenie art. 68 omawianej ustawy ma znacznie bardziej donios∏e znaczenie.
Przepis ten stanowi∏, ˝e organy reprezentujàce Skarb Paƒstwa mogà ustanawiaç
pe∏nomocników spoÊród adwokatów i radców prawnych bez zachowania trybu
okreÊlonego w ustawie o zamówieniach publicznych. Zmiana wprowadzona
przez komentowany artyku∏ powoduje, ̋ e organy te, aby ustanowiç pe∏nomocni-
ka w osobie adwokata lub radcy prawnego sà obowiàzane stosowaç przepisy Pzp
(patrz jednak art. 5 ust.1 pkt 7).

Art. 212 [Ustawa o spó∏dzielniach mieszkaniowych]

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spó∏dzielnia sto-
suje przepisy o zamówieniach publicznych.”

Poprzednie brzmienie przepisu art. 41 ust. 6 ustawy o spó∏dzielniach mieszkanio-
wych odsy∏a∏o do ustawy o zamówieniach publicznych.

Art. 213 [Ustawa o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej]

W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej
(Dz. U. Nr 11, poz. 83) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do przetargu na eksport skrobi z dop∏atà nie stosuje si´ przepisów o zamó-
wieniach publicznych.”.

Poprzednie brzmienie tego przepisu odsy∏a∏o do ustawy o zamówieniach pu-
blicznych.
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Art. 214 [Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006]

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006
(Dz. U. Nr 76, poz. 804, z póên. zm.) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) mogà byç zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje si´ przepi-
su art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) 
i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177),”.

W ramach programu przebudowy i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych w latach
2001–2006, o którym mowa w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006
mogà byç zawierane umowy wieloletnie. Nie stosuje si´ do nich art. 143 ust. 1 Pzp,
zgodnie z którym na czas nieoznaczony mogà byç zawierane umowy, których
przedmiotem sà dostawy wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowa-
dzanie Êcieków do takiej sieci, energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, ga-
zu z sieci gazowej, ciep∏a z sieci ciep∏owniczej. Poprzednio art. 5 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy przewidywa∏, ˝e do umów wieloletnich nie ma zastosowania art. 73 ustawy
o zamówieniach publicznych. 

Art. 215 [Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska]

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.) w art. 213 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w trybie przepisów o za-
mówieniach publicznych, na okres od 5 do 8 lat.”

Poprzednie brzmienie przepisu art. 213 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Êrodowiska od-
sy∏a∏o do ustawy o zamówieniach publicznych.

Art. 216 [Ustawa o dop∏atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych
o sta∏ej stopie procentowej]

W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922) w art. 11
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Do wyboru banków nie majà zastosowania przepisy o zamówieniach pu-
blicznych.”



Poprzednie brzmienia tych przepisów odsy∏a∏y do ustawy o zamówieniach pu-
blicznych.

Art. 217 [Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia]

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.) w art. 76 ust. 2
otrzymuje brzmienie: 
„2. Przy zawieraniu umów o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych stosuje si´ od-
powiednio art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).”

Zmiana wprowadzona w komentowanym artykule straci∏a znaczenie i jest nieak-
tualna. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubez-
pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw1 wykreÊli-
∏a art. 76 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia. Do umów o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych nie stosuje si´ zatem prze-
pisów o zamówieniach publicznych. Nale˝y równie˝ wziàç pod uwag´ fakt, ̋ e prze-
pis ten (wraz z wieloma innymi przepisami tej ustawy) zosta∏ wyrokiem Trybuna∏u
Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. uznany za niezgodny z Konstytucjà RP
i straci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. Analogicznie brzmiàcy przepis znalaz∏ si´
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych, która zastàpi ustaw´ o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym. 

Art. 218 [Ustawa o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych]

W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w transakcjach han-
dlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) w art. 3 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);”; 

2) uchyla si´ pkt 4. 

W dotychczasowym brzmieniu przepisy art. 3 pkt 3 i pkt 4 ustawy o terminach za-
p∏aty w transakcjach handlowych stanowi∏y, ˝e ustaw´ t´ stosuje si´ do transakcji
handlowych, których wy∏àcznymi stronami sà podmioty wymienione w art. 4
i 4a ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie w art. 3 pkt 3 przywo∏ywanej
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wczeÊniej ustawy odsy∏a si´ do art. 3 Pzp, który swoim zakresem obejmuje wszyst-
kie podmioty obowiàzane do udzielania zamówieƒ zgodnie z tà ustawà. Nie podle-
gajà re˝imowi ustawy o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych podmioty
nale˝àce do sektora finansów publicznych (art. 4 pkt 4 ustawy o terminach zap∏aty
w transakcjach handlowych). 

Art. 219 [Ustawa o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych]
W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie: 
„2. Koszty realizacji zadaƒ WSI, w zakresie których – ze wzgl´du na wy∏àcze-
nie ich jawnoÊci – nie mogà byç stosowane przepisy o finansach publicznych,
przepisy o rachunkowoÊci oraz przepisy o zamówieniach publicznych, sà finan-
sowane z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego WSI.” 

Poprzednie brzmienie tego przepisu odsy∏a∏o do ustawy z o zamówieniach pu-
blicznych.



Dzia∏ IX
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 220 [Post´powania wszcz´te przed wejÊciem w ˝ycie ustawy]
1. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia wszcz´tych przed dniem wejÊcia

w ˝ycie ustawy oraz post´powaƒ odwo∏awczych i kontroli, które ich dotyczà,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych zawartych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe. 

1. Post´powania o udzielenie zamówienia wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie
Pzp oraz dotyczàce ich post´powania odwo∏awcze, a tak˝e kontrolne b´dà pro-
wadzone na dotychczasowych zasadach. Za dat´ wszcz´cia post´powania pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji
z og∏oszeniem nale˝y uznaç zamieszczenie og∏oszenia o zamówieniu. Post´po-
wania odwo∏awcze to zarówno post´powanie protestacyjne, post´powanie to-
czàce si´ przed zespo∏em arbitrów, jak równie˝ post´powanie toczàce si´ przed
sàdem okr´gowym wskutek wniesienia skargi na wyrok zespo∏u arbitrów.

2. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie Pzp nale˝y stosowaç przepisy dotychczasowej ustawy. Dotyczy to
przede wszystkim przepisów odnoszàcych si´ do zmian umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. Gdy umowa taka zosta∏a zawarta pod rzàdami Pzp, sto-
suje si´ przepisy tej ustawy nawet wówczas, gdy post´powanie prowadzone by∏o
z zastosowaniem przepisów uzp.

3. W post´powaniach toczonych na podstawie Pzp mo˝na powo∏ywaç si´ na
okolicznoÊci faktyczne powsta∏e pod rzàdami ustawy o zamówieniach pu-
blicznych. Chodzi przede wszystkim o przes∏anki stosowania okreÊlonych try-
bów zamówieƒ. W przypadku negocjacji z og∏oszeniem, negocjacji bez og∏o-
szenia oraz zapytania o cen´ jednà z okolicznoÊci uzasadniajàcych udzielenie
zamówienia jest brak wa˝nych ofert w prowadzonych uprzednio post´powa-
niach w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Wskazane tryby
mogà byç stosowane, gdy post´powania prowadzone pod rzàdami uzp nie da∏y
rezultatu. 

Art. 221 [Termin og∏oszenia konkursu na kandydatów na Prezesa UZP]

1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Prezes Rady Mini-
strów og∏osi konkurs, o którym mowa w art. 153 ust. 1.

2. Do czasu powo∏ania Prezesa Urz´du wy∏onionego w drodze konkursu obo-
wiàzki Prezesa Urz´du pe∏ni Prezes Urz´du powo∏any na dotychczasowych
zasadach.
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Zgodnie z art. 153 ust. 1 Prezesa Urz´du powo∏uje Prezes Rady Ministrów spoÊród
kandydatów wy∏onionych w drodze otwartego konkursu. Tryb przeprowadzenia
konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´du okreÊla rozporzàdzenie
Prezesa Rady Ministrów1. Zgodnie z przepisem zawartym w komentowanym arty-
kule konkurs ten zosta∏ og∏oszony przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia
2004 r., tj. przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie Pzp. Dotychczasowy
Prezes Urz´du b´dzie sprawowa∏ swà funkcj´ a˝ do zakoƒczenia procedury konkur-
sowej, zakoƒczonej powo∏aniem nowego Prezesa Urz´du. Procedura konkursowa
nie dotyczy Wiceprezesów Urz´du, których powo∏uje Prezes Rady Ministrów na
wniosek Prezesa Urz´du (art. 155).

Art. 222 [Termin powo∏ania Rady Zamówieƒ Publicznych]

W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Prezes Rady Ministrów
powo∏a Rad´, o której mowa w art. 157 ust. 1.

Prezes Rady Ministrów obowiàzany by∏ powo∏aç cz∏onków Rady Zamówieƒ Pu-
blicznych do dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. Rada ta zosta∏a powo∏ana w dniu 15 lipca 
2004 r.

Art. 223 [Termin utraty mocy listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa UZP]

1. Przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy odwo∏ania rozpozna-
jà arbitrzy wpisani na list´ arbitrów prowadzonà przez Prezesa Urz´du
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Lista arbitrów, o której mowa w ust. 1, traci moc po up∏ywie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Arbitrzy wpisani na dotychczasowà list´ arbitrów, prowadzonà przez Prezesa Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy mogli orzekaç
przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. do dnia 2 wrzeÊnia 
2004 r. Z tym dniem obowiàzujàca przed dniem wejÊcia w ˝ycie Pzp lista arbitrów
utraci∏a moc. Arbitrzy wpisani na dotychczasowà list´, a nie wpisani na nowà list´
po tym dniu nie mogà orzekaç, a wydany wyrok z ich udzia∏em trzeba by uznaç za
niewa˝ny. 

1 Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadza-
nia konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, sposobu powo-
∏ywania komisji konkursowej oraz wymagaƒ wobec jej cz∏onków (Dz. U. Nr 56, poz. 546).



Art. 224 [Pierwsza kadencja arbitrów]

Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów na pierwszà kadencj´ osoby, o których
mowa w art. 173 ust. 2, z tym ˝e kadencja osób, które zda∏y egzamin z liczbà
punktów ni˝szà od po∏owy limitu osób, które zostanà wpisane na list´ arbitrów,
trwa 3 lata.

Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów osoby spe∏niajàce warunki, wymienione
w art. 173 ust. 1, które z najlepszymi wynikami zda∏y egzamin ze znajomoÊci prze-
pisów zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ przed komisjà egzaminacyjnà powo∏a-
nà przez Prezesa Urz´du. Wpis na list´ arbitrów nast´puje w drodze decyzji admi-
nistracyjnej. Zgodnie z zasadà wyra˝onà w art. 173 ust. 5 kadencja arbitra trwa 6 lat,
liczàc od daty wpisu na list´. Komentowany przepis stanowi wyjàtek od tej zasady,
statuujàc kadencj´ trzyletnià dla osób, które z∏o˝à egzamin z ni˝szà liczbà punktów.
Krótsza kadencja b´dzie dotyczy∏a tych osób, które z∏o˝à egzamin z liczbà punktów
ni˝szà od liczby punktów uzyskanej przez osob´ zajmujàcà Êrodkowà pozycj´
w rankingu egzaminacyjnym (patrz komentarz do art. 173). 

Art. 225 [Utrata mocy uzp]

Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz 
z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591).

Konsekwencjà wejÊcia w ˝ycie ustawy Prawo zamówieƒ publicznych jest utrata
mocy ustawy o zamówieniach publicznych. Patrz jednak art. 220 i 226. 

Art. 226 [Wa˝noÊç aktów wykonawczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12, art. 14a
ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych za-
chowujà moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 96 ust. 5, art. 152 ust. 4 i art. 193
ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 9 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

1. Przepis komentowanego artyku∏u przewiduje, ˝e akty wykonawcze wydane na
podstawie ustawy o zamówieniach publicznych zachowujà moc do czasu wyda-
nia nowych przepisów wykonawczych. Mia∏ on zapobiec sytuacji, w której z jed-
nej strony dotychczasowe przepisy utraci∏yby moc, a z drugiej w∏aÊciwe organy
nie zdà˝y∏yby wydaç nowych aktów wykonawczych na podstawie Pzp. Ustawo-
dawca ograniczy∏ jednak czas obowiàzywania dotychczasowych aktów wyko-
nawczych do 9 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. do 2 grudnia 2004 r. 
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2. Akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych
utraci∏y moc obowiàzujàcà z uwagi na wydanie nowych aktów wykonawczych
na podstawie przepisów Pzp. Na podstawie art. 11 ust. 6 zosta∏o wydane rozpo-
rzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów
og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich1. Na podstawie art. 26 
ust. 4 Prezes Rady Ministrów wyda∏ rozporzàdzenie w sprawie rodzajów doku-
mentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wy-
konawcy2. Minister Infrastruktury na podstawie art. 33 ust. 3 wyda∏ rozporzàdze-
nie w sprawie okreÊlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytko-
wym3. Zgodnie z art. 96 ust. 5 Prezes Rady Ministrów wyda∏ rozporzàdzenie
w sprawie protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego4. Wy-
dane zosta∏y ponadto: rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyso-
koÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów (na podstawie art. 193 pkt 2)5, roz-
porzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych
zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania
kosztów w post´powaniu odwo∏awczym (na podstawie art. 193 pkt 3), rozporzà-
dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu post´powania przy rozpa-
trywaniu odwo∏aƒ (na podstawie art. 193 pkt 1)6.

Art. 227 [Vacatio legis]

Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 21 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 13 w zakresie dotyczàcym przekazywania wst´pnego og∏oszenia infor-

macyjnego Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, 

art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3;
3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczàcym przekazywania og∏oszenia o zamówie-

niu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczàcym

zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urz´du, art. 95 ust. 2, art. 104 
ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4;

5) art. 128 w zakresie dotyczàcym przekazywania okresowego og∏oszenia in-
formacyjnego Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

1 Dz. U. z 2004 r., Nr 48, poz. 460.
2 Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 645.
3 Dz. U. z 2004 r., Nr 30, poz. 1389.
4 Dz. U. z 21 kwietnia 2004 r., Nr 71, poz. 646.
5 Dz. U. z 25 marca 2004 r., Nr 48, poz. 461.
6 Dz. U. z 7 kwietnia 2004 r., Nr 56, poz. 547.



6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135;
7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczàcym niedope∏nienia obowiàzku prze-

kazania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich;

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej rocznego
sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ;

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178 
– które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r. 

Ustawa przewidywa∏a krótki, bo zaledwie 21 dniowy okres vacatio legis. D∏u˝szy
czas objà∏ przepisy zwiàzane z uzyskaniem przez Polsk´ w dniu 1 maja 2004 r.
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Dotyczà one przede wszystkim zamówieƒ majà-
cych wymiar wspólnotowy, m.in. obowiàzków stosowania europejskich norm zhar-
monizowanych, Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, og∏oszeƒ w UOPWE. 
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Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieƒ publicznych
Tekst ujednolicony przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych

Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, 
Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537


