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Wstęp 
 
 W funkcjonowaniu każdego podmiotu gospodarczego ważną rolę odgrywają 
koszty uzyskania przychodu. W swojej najprostszej postaci są to – w rozumieniu 
ustawy o rachunkowości – wydatki na towary lub usługi czy też – w rozumieniu 
ustawy o zamówieniach publicznych – wydatki na dostawy, usługi lub roboty 
budowlane. 
 Dokonywanie wydatków zawsze związane jest z określoną procedurą, która 
najczęściej polega na: 

• nazwaniu naszych potrzeb – w ustawie o zamówieniach publicznych na-
zywa się to określeniem przedmiotu zamówienia, 

• obliczeniu (określeniu) wartości tych potrzeb – w ustawie o zamówieniach 
publicznych nazywa się to określeniem wartości zamówienia (bez podatku 
VAT), 

• określeniu kryteriów, jakie będziemy stosować dla porównania ofert –       
w ustawie o zamówieniach publicznych kryteria oceny ofert nie mogą doty-
czyć właściwości wykonawcy, 

• wyborze trybu postępowania (ogłoszenie ogólne – czyli tryb przetargowy 
lub ogłoszenie kierowane do określonych firm – czyli tryb nieprzetargowy) 
–   w ustawie o zamówieniach publicznych wybór trybu innego niż przetarg 
nieograniczony wymaga uzasadnienia, a powyżej określonej wartości za-
mówienia – nawet zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

• ogłoszeniu lub zaproszeniu do postępowania – w ustawie o zamówieniach 
publicznych występują pewne rygory – ogłoszenie o postępowaniu należy 
umieścić na stronie internetowej oraz – przy wartości zamówienia powyżej     
30 000 € – w „Biuletynie” wydawanym przez Urząd Zamówień Publicz-
nych, 

• określeniu formularza warunków postępowania (określającego, np. gdzie 
można pobrać dokumenty, jakie to będą dokumenty, gdzie należy złożyć 
ofertę, kiedy nastąpi otwarcie ofert itp.) – w ustawie o zamówieniach pu-
blicznych nazywa się to formularzem zawierającym specyfikacje istotnych 
warunków zamówienia, 

• zebraniu i porównaniu złożonych ofert (w celu wyboru oferty najkorzyst-
niejszej) w ustawie o zamówieniach publicznych przez ofertę najkorzyst-
niejszą rozumiemy ofertę z najniższą ceną lub najkorzystniejszym bilansem 
ceny i innych kryteriów – w ustawie o zamówieniach publicznych kryteria 
nie mogą ulegać zmianie w toku postępowania ani dotyczyć właściwości 
wykonawcy), 
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• ogłoszeniu czyja oferta została uznana jako najkorzystniejsza, 
• podpisaniu kontraktu i jego realizacji. 

 Procedurę postępowania ustala właściciel środków finansowych, nakładając na 
dysponenta obowiązek zachowania ustalonych reguł. Niemniej ważnym elementem 
procedury udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane jest 
możliwość późniejszego zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przy-
chodu. 
 Sposób i forma dokumentowania wydatków, w celu zaliczenia ich do kosztów 
uzyskania przychodu, w przypadku gdy wydatków dokonuje: 

a) jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych, 

b) spółdzielnia, fundacja lub stowarzyszenie wykorzystujące środki: 
− publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych, 
− kredytowe, na które Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego 

lub samorządowa jednostka organizacyjna udzieliły poręczeń, gwarancji 
albo dofinansowały koszty udzielenia kredytu, lub 

− pochodzące z opłat abonamentowych i opłat za używanie niezarejestro-
wanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

c) wykonująca zadania o charakterze użyteczności publicznej: 
− państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna, 
− jednostka zależna, 

d) jednostka publicznej radiofonii i telewizji oraz jej jednostka zależna, 
e) w zakresie nie uregulowanym odrębnymi przepisami: 

− agencja państwowa, 
− samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka organizacyj-

na ubezpieczenia zdrowotnego, 
f) dowolny podmiot, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez niego 

zamówienia finansowane jest ze środków publicznych lub bezpośrednio 
przez podmioty wymienione powyżej, 

podlega zawsze1 regułom i zasadom określonym ustawą o zamówieniach pub-
licznych, uchwaloną 10 czerwca 1994 r. i opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 
4 lipca 1994 r. nr 76, poz. 344. 
 Po wielu nowelizacjach i zmianach – z okresu pierwszych lata jej funkcjo-
nowania – w roku 1998 ukazał się pierwszy jednolity tekst ustawy o zamówieniach 
publicznych (Dz. U. z dnia 14 września 1998 r. nr 119, poz. 773). 
                                                      
1 Rada Ministrów może dodatkowo wskazać, w drodze rozporządzenia, inne niż jednostki 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, podmioty 
dysponujące środkami publicznymi, które obowiązane są stosować przepisy ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
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 W latach 1998–2001 dokonano kolejnych (siedmiu) zmian i nowelizacji, z cze-
go ostatnią – w 2001 r. – zmianę wprowadza ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służ-
bie zagranicznej (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r. nr 128, poz. 1403). 

 W czerwcu 2002 r. ukazał się kolejny, jednolity tekst ustawy o zamówieniach 
publicznych – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2002 r. nr 72, poz. 664). 
Pierwsza w 2002 r. zmiana ustawy o zamówieniach publicznych została ogłoszona 
w Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca 2002 r. nr 113, poz. 984 i związana była z us-
tawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta. 
 Następnie, w dniu 22 listopada 2002 r., została uchwalona kolejna nowelizacja 
ustawy, a Senat RP i Urząd Zamówień Publicznych ogłosiły kolejne projekty no-
welizacji ustawy. 
 Dnia 13 maja 2003 roku Rada Ministrów zapoznała się z podstawowymi 
założeniami projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 Zmiany nie ominęły również aktów wykonawczych do ustawy. Na podstawie 
art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień 
ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z roku 2000 r. nr 120, poz. 1268) w Monitorze Polskim (M. P. z dnia 
31 grudnia 2001 r., nr 47, poz. 782) ukazało się Obwieszczenie Rady Ministrów 
z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń 
i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych 
organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. 
W wykazie tym znajdują się m.in. dwa akty wykonawcze do ustawy o zamówie-
niach publicznych: 

• Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 
1994 r. w sprawie określenia wzoru protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół 
(M. P. z 1995 r. nr 1, poz. 12), oraz 

• Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 stycznia 
1995 r. w sprawie określenia warunków wpisu na listę arbitrów i skreślenia 
z listy arbitrów (M. P. z 1995 r. nr 1, poz. 15). 

 Jednak najważniejsze zmiany aktów wykonawczych dotyczą roku 2002, w któ-
rym wprowadzono w życie 10, spośród 14 obowiązujących, aktów wykonawczych 
do ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Dodatkowo – od dnia 1 stycznia 2003 r. – ustawie o zamówieniach publicz-
nych podlega wydatkowanie środków finansowych na dostawy, usługi i roboty bu-
dowlane, dokonywane przez dowolne podmioty, jeżeli udzielane przez nie zamó-
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wienie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez te podmioty, co najmniej 
jednym z następujących rodzajów działalności: 

a) poszukiwaniem, rozpoznawaniem miejsc występowania lub wydobywa- 
niem gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych,   
węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych, 

b) zarządzaniem lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udo-
stępnianiem ich przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym, 

c) tworzeniem stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych    
usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, 
energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczaniem wody pit-
nej, energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub kie-
rowaniem takimi sieciami, 

d) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejo-
wego, tramwajowego, trolejbusowego lub kolei linowej, 

e) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu auto-
busowego, 

f) udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej, albo 
świadczeniem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za 
pomocą takiej sieci. 

 Wyjątkami, do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się, są 
wydatki dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości zamówienia 
(bez podatku VAT) do równowartości kwoty 3 000 € (art. 6 ust. 1 pkt 7) oraz wy-
datki na udzielanie zamówień publicznych: 

a) gospodarstwom pomocniczym przez macierzyste jednostki budżetowe lub 
przez jednostki podległe (podporządkowane) jednostkom macierzystym    
w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a), 

b) zakładom budżetowym przez podmioty, które te zakłady utworzyły, w za-
kresie bieżącej obsługi zamawiającego (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. c), 

c) których przedmiotem są (art. 6 ust. 1 pkt 4): 
− usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 
− usługi Narodowego Banku Polskiego, 
− usługi pocztowe, 

[…] Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności […] przez 
pocztowe usługi o charakterze powszechnym rozumie się działalność gospodarczą po-
legającą na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu zwykłych przesyłek listowych, lis-
tów poleconych, listów wartościowych i paczek pocztowych oraz nadawaniu i dorę-
czaniu przekazów pocztowych. Stosownie do treści art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o łącznoś-
ci, podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług pocztowych o charakterze 
powszechnym polegających na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu w obrocie kra-
jowym i zagranicznym przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g lub listów warto-
ściowych o masie powyżej 2000 g, z wyłączeniem przyjmowania, przewozu i do-
ręczania druków bezadresowych i ankiet, wymaga zezwolenia ministra właściwego do 
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spraw łączności. Na podstawie zezwolenia działalność gospodarczą w dziedzinie pocz-
ty mogą wykonywać przedsiębiorcy (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o łączności). Natomiast 
wykonywanie pocztowych usług o charakterze powszechnym w zakresie przyjmo-
wania, przewozu i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych 
– z wyjątkiem druków bezadresowych i ankiet – o masie do 2000 g, listów warto-
ściowych o masie do 2000 g, paczek pocztowych oraz nadawanie i doręczanie prze-
kazów pocztowych – należy wyłącznie do Poczty Polskiej (art. 3 ust. 4). Usługa pole-
gająca na doręczaniu korespondencji urzędowej, świadczona przez osobę fizyczną, bę-
dzie usługą pocztową, a tym samym będzie objęta regulacją art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c) 
ustawy, w przypadku gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki: usługa 
dotyczyć będzie przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g lub listów warto-
ściowych o masie powyżej 2000 g (poniżej tej wagi wyłączność na świadczenie tych 
usług posiada Poczta Polska) świadczona będzie przez osobę fizyczną będącą przed-
siębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospo-
darczej (Dz. U. z roku 1999 nr 101, poz. 1178 ze zm.), przedsiębiorca posiadał będzie 
stosowne zezwolenie. Powyższe rygory nie dotyczą przyjmowania, przewozu i do-
ręczania druków bezadresowych oraz ankiet, która to usługa także należy do usług 
pocztowych o charakterze powszechnym i jako taka jest objęta regulacją art. 6 ust. 1 
pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych. Taka usługa może być więc powierzona 
każdej osobie i podmiotowi dopuszczonemu do występowania w obrocie prawnym. 

„Informator Urzędu Zamówień Publicznych” styczeń 2002 r. 
Jacek Sadowy, Referendarz w Dep. Prawnym 

− usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną, 
− usługi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze 
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.  „Prawo telekomunikacyjne” (Dz. U.   
z  2000 r. nr 73 poz. 852) usługa telefoniczna to działalność gospodarcza polegająca 
na transmisji lub kierowaniu sygnałów w urządzeniach telekomunikacyjnych i liniach 
telekomunikacyjnych, zestawionych i połączonych w sposób umożliwiający przekaz 
sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci, za pomocą przewodów, fal ra-
diowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromag-
netyczną polegającą na bezpośredniej transmisji, za pomocą sieci telekomunikacyjnej, 
nie będącej siecią wewnętrzną, służącą do świadczenia usług telekomunikacyjnych 
wykorzystującej technikę komutacji (tj. zestawiania połączeń przez wybór docelowego 
punktu zakończenia sieci spośród wielu możliwych zakończeń sieci) lub sieci publicz-
nych wykorzystujących techniki komutacji, sygnałów mowy, w czasie rzeczywistym, 
w taki sposób, że każdy użytkownik może użyć urządzenia końcowego dołączonego do 
określonego zakończenia sieci dla komunikowania się z innym użytkownikiem innego 
urządzenia końcowego, dołączonego do innego zakończenia sieci. Publiczna sieć tele-
foniczna zapewnia między innymi usługę telefoniczną, transmisję faksów, transmisję 
danych w pasmie fonicznym za pomocą modemów pomiędzy zakończeniami sieci       
o stałej lokalizacji, zwaną „stacjonarną publiczną siecią telefoniczną”, albo pomiędzy 
zakończeniami sieci o zmiennej lokalizacji, zwaną „ruchomą publiczną siecią tele-
foniczną”. 
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− naukowe usługi badawcze i rozwojowe, z wyjątkiem tych, których rezultaty 
służą wyłącznie na potrzeby własne zamawiającego, 

d) udzielania zamówień do zakupu, przygotowania, produkcji lub kopro-
dukcji filmów, audycji radiowych lub telewizyjnych oraz zakupu czasu 
antenowego przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (art. 6 ust. 1 
pkt 6). 

Ustawa przewiduje ponadto zwolnienie ze stosowania jej rygorów (art. 6 
ust. 2)2, takich jak: 

− publikacja ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych, 
− terminy, 
− wadia, 
− przesłanki wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony oraz obowią-

zek zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Za-
mówień Publicznych, 

− zakaz ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wyko-
nawcy, 

do usług: 
a) hotelowych i restauracyjnych, 
b) w zakresie transportu kolejowego, morskiego i żeglugi śródlądowej3, 
c) prawniczych, 
d) w zakresie doradztwa personalnego, 
e) w zakresie ochrony, 
f) w zakresie szkolenia, 
g) zdrowotnych i socjalnych, 
h) w zakresie kultury, 
i) w zakresie sportu i rekreacji. 

 Ustawa o zamówieniach publicznych jest jednym z elementów określających 
zasady wydatkowania środków publicznych, które powinny być dokonywane zaw-
sze w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów. 
 Ustawa określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ 
właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania prote-
stów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. 
 Celem ustawy jest określenie jednolitych zasad wyboru dostawcy lub wyko-
nawcy, któremu udzielone będzie zamówienie publiczne. 
 Zasadniczą regułą, określoną przez ustawę o zamówieniach publicznych, jest 
wydatkowanie środków finansowych wyłącznie po postępowaniu, które może być 

                                                      
2 Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do zamówienia w trybie z wolnej ręki. 
3 Na uwagę zasługuje brak usług transportu lotniczego. 
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przeprowadzone w trybie przetargowym (przetarg nieograniczony, przetarg ograni-
czony, przetarg dwustopniowy) lub nieprzetargowym (negocjacje z zachowaniem 
konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki). 
 Podstawowym trybem zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony. 
Wybór trybu zamówienia nie jest dowolny i zależy od określonych przesłanek oraz 
od wartości zamówienia. 
 Przy określonej wartości zamówienia (powyżej 30 000 €) musimy jeszcze 
umożliwić dostawcom lub wykonawcom – gdyby uznali, że ich interes jest naru-
szony przez nasze postępowanie – na skorzystanie ze środków odwoławczych, ja-
kimi są protest, odwołanie i skarga. 
 
 Podstawowe zasady ustawy, to: 

− zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną albo ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przed-
miotu zamówienia, w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów 
technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania (art. 2 ust. 1 pkt 8), 

− zamawiający dokonuje wyboru wyłącznie na podstawie kryteriów oceny 
ofert (art. 27d ust. 1), 

− kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania (art. 27d 
ust. 3), 

− kryteria są tak skonstruowane, że nie mogą dotyczyć właściwości wyko-
nawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej 
lub finansowej (art. 27d ust. 2). 

 
 Procedura wyboru dostawcy lub wykonawcy, któremu zapłacimy za usługę, 
dostawę lub robotę budowlaną, polega na: 

− określeniu przedmiotu zamówienia, 
− obliczeniu (określeniu) wartości tych potrzeb (określenie wartości zamó-

wienia) – dla robót budowlanych wartość określamy wyłącznie na podsta-
wie kosztorysu inwestorskiego, 

− określeniu warunków zamówienia (wybór trybu i kryteriów zamówienia), 
− określeniu sposobu postępowania (specyfikacja), 
− ogłoszeniu zamiaru zlecenia dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
− porównaniu złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla 

naszych potrzeb (oferta z najniższą ceną lub najkorzystniejszym bilansem 
ceny i innych kryteriów), 

− podpisaniu kontraktu i jego realizacji. 



 
 
 

1. Odpowiedzialność uczestników 
postępowania 

 
Zasadniczym elementem określającym odpowiedzialność z tytułu naruszenia 

ustawy o zamówieniach publicznych jest nieważność zawartej umowy. Przypadek 
ten występuje wtedy, jeżeli w postępowaniu poprzedzającym jej zawarcie doszło 
do naruszenia przepisów określonych w ustawie lub aktach wykonawczych wyda-
nych na jej podstawie i jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania 
(art. 72 ust. 2) o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku zawarcia 
umowy wykraczającej poza określony przedmiot zamówienia (art. 72 ust. 3). 

[…] Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z pominięciem obowiązko-
wej procedury przetargowej przewidzianej w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych (Dz. U. nr 76, poz. 344 ze zm.) jest nieważna bez względu na 
to, czy przepisy regulujące ten typ umowy przewidują skutek nieważności. 

SN − wyrok z 3.09.2001 r.                            
IV CKN 381/00 (OSNC 2002/6/75) 

Wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy (w całości lub w części) 
może Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy   
o zamówieniach publicznych – oraz każdy dostawca lub wykonawca, który ma     
w tym interes prawny – na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego 
(Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. nr 
43 z dnia 1 grudnia 1964 r. poz. 296 z późn. zm.). 

Zawarcie nieważnej umowy pociąga za sobą negatywne skutki na gruncie prze-
pisów prawa podatkowego. Zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych1: 

Art. 2 ust. 1 pkt 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających 
z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, 

a także zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowym2: 

Art. 3 ust. 1 pkt 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być 
przedmiotem prawnie skutecznej umowy [...] 

                                                      
1  Dz. U. z roku 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm. 
2  Dz. U. z roku 1993 nr 11, poz. 50 z późn. zm. 
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przepisów tych ustaw nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, 
które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Rozumie się przez 
to, że podjęte czynności nie mogą wywołać żadnych skutków na gruncie przepisów 
prawa podatkowego, a oznacza, że uzyskane przychody nie będą podlegały opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (koszty związane z uzyska-
niem takich przychodów nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów) oraz 
nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT (nie przy-
sługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w faktu-
rach wystawionych na podstawie nieważnej umowy). 

Wyroki NSA są tutaj jednoznaczne: 

[...] W konsekwencji za koszty uzyskania przychodów nie mogą być uznane wydatki 
wynikające z umowy prawnie nieskutecznej i nieważnej [...] 

Wyrok NSA w Krakowie z dnia 25 lipca 2000 r. (I S.A./Kr 967/98; niepublikowany)            
  źródło „Gazeta Prawna” nr 60 (665) z 26 marca 2002 r. – artykuł Dariusza Gałązki 

[…] Ponieważ jedynie ważna czynność prawna w rozumieniu art. 58 k.c. może stano-
wić podstawę prawną uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu i zaksięgowania 
w tym charakterze danego zdarzenia gospodarczego, stwierdzenie nieważności umowy 
stanowiącej podstawę poniesienia przez podatnika wydatku uniemożliwia jego zalicze-
nie do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 1992 roku     
o podatku dochodowym od osób prawnych […] 

Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2000 r. (I S.A./Wr 2094/99;  niepublikowany) 
  źródło „Gazeta Prawna” nr 60 (665) z 26 marca 2002 r. – artykuł Dariusza Gałązki 

Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, powodujące ustawo-
wą nieważność zawartej umowy, narusza dyscyplinę finansową zamawiającego. 
Następstwem tego musi być określony winny lub odpowiedzialny. 

Ustawa o rachunkowości3 wskazuje na wyłączną odpowiedzialność kierownika 
jednostki nawet wtedy, jeżeli obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną pisem-
nie powierzone innej osobie: 

Art. 4 ust. 5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiąz-
ków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również 
w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem od-
powiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną 
powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę 
powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku, gdy kierownikiem jed-
nostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpo-
wiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. […] 

Zakres odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością z tytułu zobowiązań podatkowych spółek dodatkowo reguluje (zmie-

                                                      
3 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z dnia 27 marca      

2002 r. nr 76, poz. 694). 



 
 

14 

niony z dniem 1 stycznia 2001 r. przez art. 608 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych4) Ordynacja podatkowa: 

Art. 116 § 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej i spółki akcyjnej        
w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, 
jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, chyba że członek zarządu 
wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wsz-
częto postępowanie zapobiegające upadłości (postępowanie układowe) albo że niezgło-
szenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego 
nastąpiło nie z jego winy, bądź też wskaże on mienie, z którego egzekucja jest moż-
liwa.  

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu spółki określona w § 1 obejmuje zobowią-
zania podatkowe, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członków 
zarządu spółki. 

Tak więc, zatwierdzenie wyników przetargu przez osobę upoważnioną nie 
zwalnia kierownika jednostki od odpowiedzialności z tytułu zawarcia umowy nie-
ważnej oraz konsekwencji finansowych, jakie musi ponieść zamawiający. Konsek-
wencje wynikające z ustaw podatkowych ponosi także dostawca lub wykonawca,   
z którym taką nieważną umowę podpisano. 

Stawia to w nowym świetle instytucję „osoby upoważnionej” i „komisji prze-
targowej” oraz roli, jaką będą one spełniać w postępowaniu o zamówienie publi-
czne. 

W przypadku jednostki sektora finansów publicznych sprawa odpowiedzial-
ności zostaje rozszerzona ustawą o finansach publicznych5 poza kierownika jed-
nostki dodatkowo na głównego księgowego, kierownika komórki merytorycznie 
realizującej zamówienie oraz jego pracowników. Reguluje to ustawa o finansach 
publicznych: 

Art. 137. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą 
pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami pu-
blicznymi, w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi 
przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych. 

Kierownik jednostki posiada jednak pozycję uprzywilejowaną. Jest osobiście 
odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie okreś-
lonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. W swojej odpowie-
dzialności nie jest jednak osamotniony, ponieważ ma prawo powierzyć określone 
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki, a przyjęcie 
obowiązków przez te osoby powinno być stwierdzone dokumentem. 

                                                      
4  Dz. U. z roku 2000 nr 94, poz. 1037. 
5 Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 1998 nr 155, 

poz. 1014 z późn. zm.). 
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W sprawach prowadzenia rachunkowości ustawa o finansach publicznych 
wręcz nakłada na kierownika jednostki konieczność powierzenia głównej księgo-
wej obowiązków i odpowiedzialności w zakresie: prowadzenia rachunkowości 
jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej 
kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 
oraz dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów doty-
czących operacji gospodarczych i finansowych6. 

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest wyłącznie pracow-
nik, któremu kierownik jednostki ustawowo powierza obowiązki i odpowiedzialność  
w zakresie prowadzenia rachunkowości (art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 
i jednocześnie ten sam kierownik, po powierzeniu głównemu księgowemu tych obo-
wiązków, ponosi odpowiedzialność za ich wykonywanie (art. 4 ust. 5 ustawy o rachun-
kowości). 

Bardzo ważnym elementem pracy głównego kięgowego oraz pracownika 
merytorycznie akceptującego dokument księgowy staje się podpis pod dokumen-
tem finansowym potwierdzającym operację finansową. Jest on dowodem doko-
nania przez głównego księgowego wstępnej kontroli danej operacji oraz oznacza, 
że nie zgłasza on zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pra-
cowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z pra-
wem, nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetel-
ności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji oraz że zobowiązania 
wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie 
dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie.      
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zadaniem głównego księgowego jest 
zwrócenie dokumentu właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w przypadku nie-
usunięcia nieprawidłowości odmowa podpisania dokumentu. O sytuacji oraz jej 
przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. 
Kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo 
wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji. 

Pracownik, który otrzymał do wykonania polecenie naruszające dyscyplinę fi-
nansów publicznych, nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem pole-
cenia zgłosił pisemnie swojemu przełożonemu odpowiednie zastrzeżenie i (pomi-
mo tego zastrzeżenia) otrzymał pisemne potwierdzenie polecenia; w tym przy-
padku odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki lub inny przełożony pracow-
nika, który wydał takie polecenie. Pisemne polecenie nie zwalnia pracownika od 
odpowiedzialności w przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowi przestępstwo 
lub wykroczenie. 

                                                      
6  Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, 

ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, 
ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. z roku 
2001 nr 102, poz. 1116). 
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W celu umożliwienia właściwej oceny operacji finansowych główny księgowy 
żąda od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w for-
mie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostęp-
nienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wy-
jaśnień. Ponadto ma prawo składania wniosków do kierownika jednostki o okreś-
lenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organiza-
cyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finan-
sowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finan-
sowej. 

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych może nastąpić także poprzez za-
niedbanie przez kierownika jednostki lub innego przełożonego pracownika obo-
wiązków w zakresie nadzoru polegającego na dokonaniu wstępnej kontroli zgod-
ności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kom-
pletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finan-
sowych lub poprzez zaniedbanie w przedmiocie organizacji pracy i kierowania jed-
nostką. Nastąpić to może np. w przypadku zawarcia umowy, w której maksymalna 
wartość nominalna, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania 
transakcji (art. 51 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) lub zawarto umowę na 
kwotę wyższą niż określona w zatwierdzonym budżecie jednostki. 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest nieza-
leżna od innej odpowiedzialności określonej przepisami prawa. 

Wszczęcie postępowania karnego lub karnego skarbowego w związku z przes-
tępstwem stanowiącym równocześnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
zawiesza postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Natomiast 
prawomocne skazanie za przestępstwo stanowiące również naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych powoduje umorzenie wszczętego postępowania o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Karą za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych7 może być: 

− upomnienie, 
− nagana, 
− kara pieniężna8, 
− zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi9 na okres od roku do 5 lat10 od dnia uprawomocnie-
nia orzeczenia. 

                                                      
 7  Art. 147 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
 8  W wysokości od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego wynagrodzenia pracowniczego 

– art. 147 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z roku 1998 nr 155, poz. 
1014 z późn. zm.). 

 9  Kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego, członka zarządu, skarbnika, 
głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego, kierownika lub zastępcy kie-
rownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu lub planu fi-
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Okoliczności łagodzące – np. działanie z pobudek zasługujących na uwzględ-
nienie oraz obciążające – np. zaniechanie obowiązku szczególnej staranności za-
wodowej – zostały wymienione w art. 149 ustawy o finansach publicznych. 

Koszty postępowania – 10% kary pieniężnej – pokrywa w przypadku uniewin-
nienia obwinionego lub umorzenia postępowania Skarb Państwa, a w przeciwnym 
przypadku – uznany za winnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Podmioty, nie działające w sferze finansów publicznych, lecz zobligowane do 
stosowania ustawy nie podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych. Podlegają jednak odpowiedzialności karnej lub karnej 
skarbowej. 

                                                                                                                                       
nansowego jednostki sektora finansów publicznych – art. 147 ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z roku 1998 nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). 

10 Wyłącznie w przypadkach rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych – art. 
147 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z roku 1998 nr 155, poz. 1014 
z  późn. zm.). 



 
 
 

2. Komisja przetargowa 
 
 Pojęcie „komisji przetargowej” – jako wyspecjalizowanej komórki zama-
wiającego do przeprowadzenia wszystkich czynności doprowadzających do wybo-
ru dostawcy lub wykonawcy – zostało wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2001 r. 
o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych opublikowaną w Dz. U. z dnia       
9 października 2001 r. nr 113, poz. 1208. Przedmiotowa nowelizacja ustawy weszła 
w życie 10 stycznia 2002 r. 
 Dotychczas powoływane komisje przetargowe nie miały umocowania ustawo-
wego, a zamawiający, w zależności od swej formy organizacyjnej, powoływał je na 
podstawie ogólnych delegacji zawartych w przepisach szczególnych, np. art. 28a 
ust. 2 ustawy o finansach publicznych1, stanowiący, iż kierownik jednostki sektora 
finansów publicznych może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki 
finansowej pracownikom jednostki, czy też art. 33 lub art. 47 ustawy o samorzą-
dzie gminnym2, w przypadku gdy zamawiającym były odpowiednio gmina lub jed-
nostka organizacyjna gminy. Istniejące orzecznictwo NSA w zakresie, kto ma po-
woływać komisję przetargową, było w tym względzie jednoznaczne, jednak nie 
nakładało na zamawiającego obowiązku, a jedynie prawo do powoływania komisji 
przetargowej. 

[...] podejmowanie czynności wykonawczych dotyczących inwestycji i remontów, a co 
za tym idzie prowadzenie postępowania związanego z udzielaniem zamówień publicz-
nych, leży w gestii zarządu gminy, jako że są to czynności dotyczące gospodarowania 
mieniem gminy i wykonywania budżetu.    
[...] Powołanie komisji przetargowej jest jednym z elementów postępowania o zamó-
wienie publiczne pojmowanego jako ciąg czynności o charakterze cywilnoprawnym,     
a zatem leży w sferze uprawnień o charakterze wykonawczym. Tym samym organem 
upoważnionym do utworzenia komisji i powołania jej członków jest zarząd gminy. 
Do rady gminy należy natomiast kontrola prawidłowości tego postępowania poprzez 
właściwą do tego komisje rewizyjną [...] 

(wyrok NSA z dnia 25 października 1999 r. sygn. I SA/Ka 1628/99) 

 Nowa regulacja, zawarta w art. 20a ust. 1 znowelizowanej ustawy o zamówie-
niach publicznych, stanowi, iż w przypadku zamówień publicznych, których war-

                                                      
1  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 1998 nr 155,  

poz. 1014 z późn. zm.). 
2  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 13, 

poz. 74 z późn. zm.). 
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tość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 €, zamawiający 
jest obowiązany powołać komisję przetargową. 
 Ponadto, w sposób jednoznaczny określono, że członkami komisji przetargo-
wych mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego, a inne osoby mogą uczest-
niczyć w pracach komisji przetargowej jedynie w charakterze biegłych (art. 20a 
ust. 2). 
 Zamawiający powinien więc przeszkolić właściwą liczbę pracowników do 
udziału w pracy komisji przetargowej, która przygotowuje i przeprowadza postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje oceny, czy dostawcy lub 
wykonawcy spełniają wymagane warunki, ocenia oferty oraz w szczególności – 
proponuje wybór oferty najkorzystniejszej (art. 20a ust. 3). 
 Na podstawie delegacji ustawowej (art. 20a ust. 5 ustawy o zamówieniach 
publicznych) Rada Ministrów wydała w dniu 4 czerwca 2002 r. rozporządzenie     
w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz 
trybu jej pracy3, które ukazało się 22 czerwca 2002 r.  
 Komisja przetargowa, jako ustawowo ciało doradcze, nie wybiera oferty najko-
rzystniejszej, lecz proponuje ofertę najkorzystniejszą. Wyboru oferty najkorzyst-
niejszej dokonuje kierownik jednostki lub osoba upoważniona, zatwierdzając pro-
pozycje komisji przetargowej (art. 20a ust. 4). 
    Na uwagę zasługuje kilka zapisów znowelizowanej ustawy: 

• w ustawie o zamówieniach publicznych (a także w ustawach „Kodeks cy-
wilny” oraz „Kodeks pracy”) brakuje definicji „kierownika jednostki”        
i „osoby upoważnionej”, 

• w ustawie o zamówieniach publicznych brakuje jednoznacznego określe-
nia, kto upoważnia osobę do zatwierdzenia propozycji komisji przetargo-
wej i można przyjąć, że upoważnia kierownik jednostki, jednak ustawo-
dawca podałby wtedy sformułowanie: „kierownik jednostki lub upoważnio-
na przez niego osoba”, 

• użyte sformułowanie „osoba upoważniona” wcale nie określa jednoznacz-
nie, że musi to być pracownik zamawiającego, ponieważ gdyby tak miało 
być, to ustawodawca podałby sformułowanie: „kierownik jednostki lub 
upoważniony przez niego pracownik zamawiającego”. 

 Aby właściwie zinterpretować zapisy ustawowe odnoszące się do powyższych 
pojęć przydatne może okazać się zestawienie wyciągów z następujących ustaw: 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
       (Dz. U. z roku 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.) 

art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  

art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości pra-
wnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 

                                                      
3 Dz. U. z 2002 r. nr 82, poz. 743. 
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 W świetle regulacji prawa pracy, pracownikiem nie jest osoba zatrudniona na 
podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Dla 
osób wykonujących pracę w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego używa się po-
jęcia „zatrudniony”, które obejmuje także „pracowników” w rozumieniu Kodeksu 
pracy. 
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z dnia 27 marca 2002 r. nr 76, poz. 694) 

art. 3 ust 1: Ilekroć w ustawie jest mowa o [...] 

6) kierowniku jednostki − rozumie się przez to osobę lub organ jedno- lub wielo-
osobowy (zarząd), który − zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, sta-
tutem, umową lub na mocy prawa własności − uprawniony jest do zarządzania jed-
nostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku 
spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się − wspólników pro-
wadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej − wspólników prowa-
dzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki 
komandytowo-akcyjnej − komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przy-
padku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki 
uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne 
zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora lub syndyka, […]. 

 Pojęcie „kierownika jednostki” w świetle ustawy o rachunkowości jest jedno-
znaczne i wymaga jedynie komentarza w przypadku zarządu wieloosobowego.     
W tym przypadku zatwierdzenie pracy komisji następuje decyzją zarządu, który 
„uprawniony jest do zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustano-
wionych przez jednostkę”. 
 Szczegółowe zasady powoływania członków komisji przetargowej oraz tryb jej 
pracy określa, obowiązujące od 23 lipca 2002 r., wspomniane wcześniej rozporzą-
dzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków 
komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. 
 Powołanie i odwołanie członka komisji przetargowej jest decyzją kierownika 
jednostki, jednak odwołanie członka komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego może nastąpić szczególnie w sytuacji: 

1) naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykony-
wania powierzonych mu czynności, 

2) złożenia przez niego oświadczenia o zaistnieniu okoliczności uniemożli-
wiających mu występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykony-
wanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne 
albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, 

3) niezłożenia oświadczenia o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających 
mu występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czyn-
ności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, 

4) innej przeszkody uniemożliwiającej mu udział w pracach komisji przetar-
gowej. 
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 Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub może być powoływana do 
przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. Wskazane jest wypo-
sażenie powołanej komisji przetargowej w odpowiednie kompetencje oraz wytycz-
ne określające m.in. terminy oraz rodzaje dokumentów i pism, które zobowiązani 
są przedstawić komisji poszczególne działy (osoby) zamawiającego. Równie po-
trzebne jest określenie zależności służbowych pomiędzy członkami komisji a pozo-
stałymi pracownikami, i co jest szczególnie ważne – wzajemnych relacji pomiędzy 
komisją przetargową (ciałem wyłącznie doradczym) a kierownikiem jednostki lub 
osobą upoważnioną, do których należy ostateczna decyzja zatwierdzająca wyniki 
pracy komisji. Dokonać tego możemy tworząc, zatwierdzany przez kierownika 
jednostki „Regulamin pracy komisji przetargowej”. 
 Zamawiający (kierownik jednostki) powinien dodatkowo przeanalizować moż-
liwość upoważnienia określonej osoby4 do zatwierdzenia wyników pracy komisji. 
 Pewną niedogodnością w pracy komisji przetargowej może być brak ujednoli-
conych druków wypełnianych podczas jej pracy. Do 30 marca 2001 r.5 druki były 
znormalizowanymi, znanymi pod skrótowymi nazwami „Druk ZP”, dokumentami 
wprowadzonymi na podstawie zarządzenia Prezesa UZP z dnia 29 grudnia 1994 r. 
w sprawie określenia wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz 
dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (M.P. z 1995 r. nr 1, 
poz. 12). Obecnie, proponuje się – po wprowadzeniu niezbędnych poprawek – wy-
korzystanie dotychczasowych druków protokołu (ZP-1) wraz z jego załącznikami 
jako wzorów, które mogą uporządkować i ujednolicić pracę komisji. 
 Do zadań komisji przetargowej w zakresie przygotowania postępowania o u-
dzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności przygotowanie i prze-  
kazanie do zatwierdzenia przez kierownika jednostki: 

1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, 
2) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do 

udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania      
o cenę,  

3) propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze 
wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,  

4) ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie za-
mówienia, 

5) projektów innych dokumentów, w szczególności wniosków kierownika 
jednostki do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą, 

                                                      
4 Kierownik jednostki, pomimo powołania komisji przetargowej oraz upoważnienia osoby 

do zatwierdzania wyników przetargu, jest nadal odpowiedzialny za przeprowadzenie        
i wynik postępowania przetargowego. 

5 Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Ra-
dy Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, mini-
strów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 
2001 r. (M. P. z 2001 r. nr 47, poz. 782). 
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a w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowa-

nym dostawcom lub wykonawcom oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących 
jej treści, 

2) prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami, 
w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo 
rokowań, 

3) otwarcie ofert, 
4) ocena spełniania warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz 

wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych 
ustawą, 

5) odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą, 
6) ocena ofert nie podlegających odrzuceniu, 
7) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystą-

pienie o unieważnienie postępowania, 
8) przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem 

projektu odpowiedzi na protest. 
 Zgodnie z zapisami ustawowymi komisja przetargowa „proponuje”, a kierow-
nik jednostki lub osoba upoważniona „zatwierdza wybór najkorzystniejszej 
oferty”. Ważne jest zrozumienie, w jakich okolicznościach kierownik jednostki lub 
osoba upoważniona może odmówić zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej 
najkorzystniejszej oferty. Z pewnością tak być powinno w przypadku istotnego na-
ruszenia prawa przez członków komisji przetargowej, mogącego mieć wpływ na jej 
decyzję. Wątpliwe natomiast jest, aby wybór komisji dokonany zgodnie z prawem 
mógł być podważony przez kierownika jednostki (lub osobę upoważnioną) z in-
nych przyczyn, niż przyczyny będące podstawą unieważnienia postępowania wska-
zane w ustawie.  
 Art. 27b ust. 1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli:  

1) w postępowaniu prowadzonym w trybie innym, niż tryb zamówienia z wolnej 
ręki, wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa 
wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może prze-
znaczyć na finansowanie zamówienia,  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można by-
ło wcześniej przewidzieć, 

4) zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w „Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych” ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

 W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na podsta-
wie art. 27b ust. 1 pkt 3 lub 4 dostawcom lub wykonawcom, którzy założyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty 
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(art. 27b ust. 3). Nie jest tu nawet istotne, czy ewentualne roszczenia oferentów bę-
dą znaczne czy też niskie. Istotne jest w tym przypadku wydatkowanie przez za-
mawiającego środków publicznych w sposób niecelowy, wynikły z jego niedbałoś-
ci, czyli jaskrawo naruszający ustawę o finansach publicznych. 
 Jeżeli kierownik jednostki (osoba upoważniona) odmówi zatwierdzenia propo-
zycji komisji i unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 27b ust. 1 pkt 4 z tego powodu, że w postępowaniu doszło do mają-
cego wpływ na wynik postępowania naruszenia przepisów określonych w ustawie 
lub aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, to przygotowanie i prze-
prowadzenie nowego postępowania w tej samej sprawie powierza się komisji        
w zmienionym składzie. 
 Czynności podejmowane przez członków komisji przetargowej w ramach po-
stępowania odznaczają się dużą samodzielnością. Podważanie lub ingerowanie 
w decyzje członków komisji przetargowej przez kierownika jednostki kolido-
wałoby z celem ustanowienia przez ustawodawcę instytucji komisji – jako meryto-
rycznej grupy pracowników, których suwerenne decyzje są nadzorowane jedynie 
pod kątem zgodności z prawem. Inna interpretacja przepisów dopuszczająca szer-
szą ingerencję kierownika jednostki w decyzje komisji przetargowej mogłaby       
w określonych okolicznościach prowadzić do sytuacji patologicznych. W przy-
padku zaistnienia okoliczności określonych w art. 27b ust. 1 ustawy komisja wy-
stępuje do kierownika jednostki o unieważnienie postępowania. Pisemne uzasad-
nienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz oma-
wiać okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania. 
 Ciekawym, z punktu widzenia prawnego, wyjątkiem – gdy organ stanowiący 
ma ustawowo zagwarantowany wpływ (w tym wypadku decydujący) na postę-
powanie i wybór oferty najkorzystniejszej – jest wybór banku do obsługi budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego przewidziany w art. 134 ust. 1 ustawy z 26 lis-
topada 1998 r. o finansach publicznych6. Jest to jednocześnie wyjątek uszczupla-
jący kompetencje wykonawcze zarządu jednostki. 

Ustawa o finansach publicznych: art. 134 
1. Bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wy-
brany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach o za-
mówieniach publicznych. 
2. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między zarządem 
jednostki samorządu terytorialnego a bankiem. 
3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd danej 
jednostki do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 
bankach. 
4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może w granicach upoważnień zawartych 
w uchwale budżetowej zaciągać kredyty bankowe w wybranych przez siebie bankach. 

                                                      
6 Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 1998 nr 155, 

poz. 1014 z późn. zm.). 
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 Na pewno interesująca będzie realizacja powyższych zapisów ustawy o finan-
sach publicznych głównie w orzecznictwie i praktyce kontrolnej. Szczególnie cie-
kawe będą kary za nieprzestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych przy 
wyborze banku – wysokość kar, podstawa prawna stosowania oraz osoba, wobec 
której zostanie kara zastosowana. Można powiedzieć, że coś tu jest niejasne i wy-
maga interpretacji. Zapis „bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki” 
wskazuje, że wyboru dokonuje ciało nie posiadające ustawowo „kierownika jed-
nostki” oraz nie posiadające „pracowników” tworzących komisję przetargową (je-
żeli jest to przetarg o wartości powyżej 30 000 €, to powołanie komisji jest obo-
wiązkowe) i następnie zatwierdza prace tej dziwnej komisji decyzją nieistniejącego 
kierownika jednostki. I to wszystko „w trybie określonym w przepisach o zamówie-
niach publicznych”. 
 Innym przykładem, już czytelnym i bez konieczności interpretacji ustawy, jest 
wybór biegłego rewidenta w spółce komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z art. 146 § 1 
pkt 47 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – wybór 
biegłego rewidenta wymaga uchwały walnego zgromadzenia chyba, że statut prze-
widuje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej. W przypadku spółek z o.o. oraz 
akcyjnych tego typu zapisy już nie występują. 
 Ustanowienie formalnych podstaw ustawowych dla tworzenia komisji przetar-
gowych powinno mieć pozytywny wpływ na sprawność ich funkcjonowania. Jed-
nak wiele zależy od wyobraźni zamawiającego, który wyposaży członków komisji 
w odpowiednie kompetencje i narzędzia umożliwiające samodzielność działania aż 
do momentu wskazania oferty najkorzystniejszej. 

 

 

                                                      
7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z roku 2000 nr 94, 

poz. 1037). 



 

 
  
 

3. Czynności wstępne postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z ustawą komisja przetargowa zostaje powołana zawsze, jeżeli war-

tość zamówienia przekracza 30 000 €. Problemem dla kierownika jednostki pozo-
staje więc (a przypomnijmy, że z punktu widzenia ustawy o rachunkowości ponosi 
on zawsze pełną odpowiedzialność z tytułu całego postępowania o zamówienie pu-
bliczne) prawidłowość określenia wartości zamówienia przez poszczególne działy 
oraz możliwość niezamierzonego dzielenia zamówienia w przypadku usług i do-
staw. Działania takie mogą spowodować naruszenie ustawy, a w konsekwencji za-
warcie nieważnej umowy. 
 Biorąc pod uwagę, że komisja przetargowa jest wyłącznie ciałem doradczym, 
można więc na jej bazie stworzyć kompleksową strukturę podlegającą kierow-
nikowi jednostki, zajmującą się wszystkimi zamówieniami publicznymi zamawia-
jącego. Można także powoływać komisję przetargową doraźnie do przygotowania  
i przeprowadzenia określonych postępowań lub powołać w każdym dziale za-
mawiającego osobne komisje przetargowe. Jednak bez względu na usytuowanie    
w strukturze zamawiającego, komisja przetargowa powołana jest decyzją kierowni-
ka jednostki i powinna, dla realizacji swojego podstawowego celu – wskazania 
oferty najkorzystniejszej dla danego rodzaju zamówienia o określonej zgodnie       
z ustawą wartości zamówienia – posiadać odpowiednie kompetencje oraz jedno-
znaczne wytyczne dotyczące obiegu dokumentów. 
 Przygotowanie i przeprowadzenie przez członków komisji przetargowej po-    
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego można podzielić na etapy. 

 
3. 1. Kompletowanie materiałów   

i dokumentów wyjściowych 
  
 Podstawowym dokumentem komisji przetargowej jest zatwierdzony budżet ro-
czny jednostki (w części dotyczącej dostaw, usług i robót budowlanych) wraz z za-
łącznikami określającymi podstawy określenia cen dostaw, usług i robót budowla-
nych. W przypadku tych ostatnich – robót budowlanych – będą to kosztorysy in-
westorskie, sporządzone przez właściwe działy (osoby) odpowiedzialne za inwes-
tycje lub eksploatacje w jednostce, z jednoznacznym określeniem możliwości lub 
niemożliwości wariantowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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 Należy przyjąć, że w każdej jednostce, a w szczególności w jednostce zobo-
wiązanej do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, zatwierdzony budżet 
jest zasadniczym elementem działalności. Określa on podstawową treść zadań do 
realizacji (przedmiot zamówienia) w danym roku oraz zatwierdzone na ich reali-
zację środki finansowe. W przypadku doraźnego powołania komisji przetargowej – 
wyłącznie do określonego przetargu lub grupy przetargów – należy wyposażyć ją 
w możliwość weryfikacji przedmiotu zamówienia oraz zatwierdzonego w tym za-
kresie budżetu. Takie działanie umożliwi kierownikowi jednostki dodatkową kon-
trolę dyscypliny budżetowej i skuteczną reakcję już na etapie przygotowań do po-
stępowania o zamówienie publiczne. W przypadku sektora finansów publicznych 
jest to jednoznacznie określone w art. 28 ustawy o finansach publicznych: 

Art. 28. 1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych   
w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego             
i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 
2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 
3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów, 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

4. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług i robót bu-
dowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicz-
nych. 
5. Planowanie i dokonywanie wydatków na realizację każdego kolejnego etapu pro-
gramu wieloletniego poprzedzane jest analizą i oceną efektów uzyskanych w etapach 
poprzednich. 

 Na  tym etapie, polegającym na kompletowaniu oraz analizie podstawowych 
materiałów i dokumentów, należy zwrócić uwagę, aby unikać dzielenia usług i do-
staw oraz dokonać weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia dla robót budowla-
nych w przypadku zatwierdzenia mniejszych środków finansowych niż wynika to  
z kosztorysu inwestorskiego (w danym roku budżetowym może być na przykład 
zrealizowana tylko część zadania). Komisja przetargowa nie powinna w tym przy-
padku samodzielnie określać zmniejszonego zakresu robót budowlanych, powinna 
jednak zwrócić się do kierownika jednostki lub zgodnie ze swoimi kompetencjami 
bezpośrednio do właściwych działów (osób) odpowiedzialnych o zweryfikowanie 
przedmiotu zamówienia do wysokości zatwierdzonych środków finansowych. Nie 
bez znaczenia jest ustawowa konieczność (w przypadku jednostek sektora finan-
sów publicznych) dokonywania przez kierownika jednostki analizy i oceny efek-
tów uzyskanych w etapach poprzednich. 
 Należy zwrócić uwagę na niejednolitość kwalifikowania przez „Ustawę o za-
mówieniach publicznych” oraz „Ustawę o podatku od towarów i usług oraz o po-
datku akcyzowym” dostaw, usług i robót budowlanych. 
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 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
 (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) 

 Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
1) „robotach budowlanych” − należy przez to rozumieć roboty budowlane w ro-

zumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 
414; z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 i nr 146, poz. 680;  z 1997 r. nr 
88, poz. 554 i nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. nr 22, poz. 118 i nr 106, poz. 668), 

2) „dostawach” − należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie 
umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych 
umów o podobnym charakterze, 

3) „usługach” − należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przed-
miotem nie są roboty budowlane lub dostawy [...] 

 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym 

 (Dz. U. z dnia 15 lutego 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) 
Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) towarach − rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie 
energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności okreś-
lonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie 
przepisów o statystyce państwowej, 

2) usługach − rozumie się przez to: 
a) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów 

o statystyce państwowej, 
b) roboty budowlano-montażowe, 
c) sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów 

prawa własności przemysłowej, 
d) oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku 

towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności 
przemysłowej,  

e) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przenie-
sienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa au-
torskiego – w odniesieniu do programu komputerowego. 

 Pewnym problemem może być próba właściwego zakwalifikowania przedmio-
tu zamówienia do usług, dostaw lub robót budowlanych. 

Przykład 1: 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z powstałego 
utworu (zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na-
zywa się to licencją) jest umową o nabywanie praw, czyli – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy o zamówieniach publicznych – jest dostawą. 
Według ustawy o podatku VAT licencja to usługa. 

Przykład 2:  
Umowa o prace projektowe według określonych przez zamawiającego parametrów te-
chnicznych (określonych przedmiotem zamówienia) jest usługą mieszczącą się w jednej 
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z następujących kategorii 5 poziomu grupowania według Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Usług: 

74.20.1. Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych, inży-
nierskich itp. 
74.20.2. Usługi architektoniczne. 
74.20.4. Usługi inżynierskie kompleksowe dla projektów „pod klucz”. 
74.20.5. Usługi planowania urbanistycznego oraz architektonicznego 
kształtowania krajobrazu. 

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy i usługi, to do udzielenia tego za-
mówienia stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczące tego 
przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest naj-
większy (art. 3b ustawy o zamówieniach publicznych). 
Należy więc określić wartość zamówienia na usługę (projekt) oraz na dostawę (prze-
niesienie praw lub korzystanie z powstałego utworu) i zastosować te przepisy ustawy    
o zamówieniach publicznych, których wartościowy udział w danym zamówieniu jest 
największy. 
Jeżeli wartość przeniesienia praw lub korzystania z utworu jest większa od usługi i jed-
nocześnie przekracza 25 000 €, to wybór najkorzystniejszej oferty musi być poprze-
dzony konkursem (art. 13a ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych). 
Konsekwencją zakwalifikowania prac projektowych do dostawy i publikacja ogłosze-
nia w „Biuletynie Zamówień Publicznych” o dostawę na prace projektowe (wartość za-
mówienia powyżej 30 000 €) jest jednoznaczne z wcześniejszym przeprowadzeniem 
konkursu. 

 Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane, dostawy lub us-
ługi, to do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przed-
miotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest naj-
większy (art. 3b). 
 Zdarzające się na tym etapie nieprawidłowości mogą polegać na: 

• podziale usług lub dostaw na części o wartościach do 3 000 € w celu unik-
nięcia stosowania ustawy lub do 30 000 € w celu stosowania ustawy w in-
nych progach kwotowych, 

• sporządzeniu projektu budżetu robót budowlanych bez wcześniejszego 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

• błędnej kwalifikacji robót budowlanych do usług (np. usługi budowlane, 
elektryczne lub hydrauliczne, które w rzeczywistości są robotami budowla-
nymi) i rezygnacji przy tej kwalifikacji ze sporządzenia kosztorysu inwes-
torskiego, 

• zaniżeniu zakresu rzeczowego robót budowlanych, 
• sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego niezgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.      
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego1, 

                                                      
1 Dz. U. z 1999 r. nr 26, poz. 239. 
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• ogłoszenie dostawy robót projektowych (o wartości powyżej 25 000 €) bez 
wcześniejszego przeprowadzenia konkursu. 

 Zaniżenie ceny zamówienia, powodujące rozbieżność pomiędzy zatwierdzo-
nym zakresem rzeczowym i finansowym robót budowlanych lub dostaw i usług, 
może spowodować konieczność unieważnienia postępowania o zamówienie publi-
czne z tego powodu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, 
którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia (art. 27b ust. 1 
pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych). Przypadek taki może skutkować nie-
wykonaniem rzeczowym i finansowym budżetu za dany rok z winy kierownika 
jednostki. 

 
3. 2. Określenie parametrów zamówienia publicznego 
  
 Każde zamówienie publiczne można scharakteryzować przez podstawowe pa-
rametry, takie jak: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, możliwość zło-
żenia oferty wariantowej oraz stosowanie preferencji krajowych. Wyznaczenie pa-
rametrów jest niezbędne dla właściwych, dalszych działań komisji przetargowej. 
 

3. 2. 1. Przedmiot zamówienia publicznego 
 
 Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych w art. 17 nakładają na zamawia-
jącego, który przystępuje do udzielenia zamówienia publicznego, obowiązek do-
kładnego, zobiektywizowanego określenia przedmiotu zamówienia. Wątpliwe jest, 
czy przedmiot zamówienia powinna określać komisja przetargowa. Uzasadnione 
jest natomiast, aby przedmiot zamówienia został określony przez właściwy dział, 
który zgłasza konieczność wydatkowania określonych środków finansowych,         
a działania członków komisji przetargowej powinny w tym względzie ograniczyć 
się do sprawdzenia, czy nie zostały naruszone zapisy art. 17 ustawy. 
 Zgodnie z art. 17 ust. 1 przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiek-
tywnych cech technicznych i jakościowych, przy zastosowaniu Polskich Norm lub 
klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej2, a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które winny odpowiadać wy-
mogom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”3. 
 Polskie Normy wykorzystywane do opisu przedmiotu zamówienia są normami 
krajowymi, oznaczanymi symbolem „PN”, i określają wymagania, metody badań 
oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakre-
sie: 

                                                      
2 Dz. U. z  1995 r. nr 88, poz. 439 z późn. zm. 
3 Tekst jednolity Dz. U. z  2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm. 
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1) bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia 
i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, 

2) podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup 
wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materia-
łów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

3) głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i in-
nych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową     
i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, 

4) projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbio-
ru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, 

5) dokumentacji technicznej. 
 Polskie Normy określają również powszechnie używane pojęcia, nazwy, ozna-
czenia i symbole we wskazanym powyżej zakresie, a także metody prowadzenia 
działalności normalizacyjnej oraz badań i certyfikacji. 
 Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który 
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 17 ust. 2). Jeżeli jednak ze względów 
technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych zachodzi konieczność za-
chowania norm, parametrów lub standardów, jakimi charakteryzują się posiadane 
przez zamawiającego maszyny lub urządzenia, a zamawiający dopuszcza składanie 
ofert równoważnych, to nie jest utrudnieniem uczciwej konkurencji określenie 
przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub po-
chodzenia (art. 17 ust. 3 pkt 1). 
 Uzasadnione jest określenie wszystkich parametrów technicznych, jakościo-
wych, których spełnienia wymaga się od oferentów, a także zobowiązanie oferen-
tów do posiadania wymaganych innymi przepisami homologacji i atestów, dopusz-
czających dany towar na rynek krajowy. 

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. nr 55,   
poz. 250 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie sankcji ekonomicznych za wprowadzenie do ob-
rotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nieoznaczonych 
tym znakiem lub niespełniających innych wymagań, a także za wykonanie usług nie-
spełniających odpowiednich wymagań (Dz. U. z 2000 r. nr 55, poz. 661) nakłada obo-
wiązek na organ kontroli upoważniony do kontrolowania działalności przedsiębiorcy 
zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o stwierdzeniu takich uchybień. 

Natomiast nieuzasadnione jest mnożenie wymagań bez rzeczywistej potrzeby 
zamawiającego. Może to być utrudnieniem uczciwej konkurencji naruszającym art. 
16 oraz art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. 
 W przypadku znaków towarowych, które w myśl art. 17 ust. 3 nie stanowią 
utrudnienia uczciwej konkurencji, należy odróżnić znak towarowy od znaku firmy. 
Ustawa o znakach towarowych wskazuje, iż znakiem towarowym może być znak 
nadający się do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od 
towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Znakiem towa-
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rowym nie jest nazwa rodzajowa towaru, informacja o właściwości, jakości, licz-
bie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, 
składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź znak cechujący się innymi podob-
nymi oznaczeniami nie dającymi podstaw odróżniających pochodzenie towaru. 
 Tak więc znak nałożony na towar stanowi znak towarowy, natomiast znak 
występujący samodzielnie bez związania go z towarem – pełni funkcję firmy. 
 Nie jest więc możliwe zawarcie w specyfikacji postanowienia o treści: „złoże-
nie oferty proponującej rozwiązanie (urządzenie) inne niż opisane w tejże specy-
fikacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty”, ponieważ zapis taki narusza zasadę 
uczciwej konkurencji i tym samym uchybia przepisom ustawy o zamówieniach 
publicznych. 
 W świetle ustawy o zamówieniach publicznych umowa w sprawie zamówienia 
publicznego jest nieważna w całości, jeżeli w postępowaniu o zamówienie pu-
bliczne poprzedzającym jej zawarcie doszło do naruszenia przepisów określonych 
w ustawie (w tym m.in. przepisu art. 17) lub aktach wykonawczych wydanych na 
jej podstawie i jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego (art. 72 ust. 2). Umowa o zamówienie publiczne jest 
również nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zapro-
szeniu (art. 72 ust. 3). 
 W przypadkach tych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do 
sądu o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego w ca-
łości lub w części (art. 72 ust. 4). 

Sygn. akt: UZP/ZO/0-169/02. WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2002 r. 
W złożonym odwołaniu oferent PHU (…) podnosi zarzuty naruszenia przez Zama-
wiającego Gminę o statusie miejskim (…) przepisu art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 76, poz. 344 z późn. zm.) 
poprzez zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. III ust. 
4 i 7. Określają one warunki podmiotowe dla oferentów zatrudnienia na stałe przez ok-
res minimum 2 lata, siedmiu osób do oczyszczania ulic, placów, chodników i opróżnia-
nia koszy, trzech osób posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu mechanicznego 
oraz posiadania na terenie miasta (…) stałej bazy. Odwołujący podnosi, że żaden z tych 
zapisów nie ma wpływu na prawidłowe i rzetelne wykonywanie usługi. Ponadto utrud-
nia to dostęp do rynku firmom nowym lub przebranżowionym. Natomiast zawarcie za-
pisu o konieczności posiadania bazy preferuje firmy lokalne. W toku przeprowadzo-
nego postępowania Zamawiający podniósł zarzut nie wykazania przez Odwołującego 
się doznania uszczerbku interesu prawnego, który jest podstawą odwołania. Po prze-
prowadzonej rozprawie i analizie dokumentów Zespół Arbitrów uznał, iż odwołanie 
zasługuje na uwzględnienie. Nie uwzględniono formalnego zarzutu podniesionego 
przez Zamawiającego niewykazania braku uszczerbku interesu prawnego Odwołują-
cego się, albowiem każdy wykonawca, który jest lub zamierza zostać uczestnikiem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma interes prawny w tym, by jego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą. Ponadto Zespół Arbitrów nie stwierdza na-
ruszenia przez Zamawiającego art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych. Uznaje na-
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tomiast, iż w toku postępowania naruszono zapisy art. 17 ust. 2 w związku z ust. 3 us-
tawy o zamówieniach publicznych. Zawarte w SIWZ wymogi zatrudnienia 10 pracow-
ników przez okres dwóch lat oraz posiadania bazy na terenie miasta (…) utrudniają 
uczciwą konkurencję przy przyjęciu zasady wynikającej z art. 17 ust. 1 ustawy, że 
przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i jako-
ściowych. Wyjątkiem od tej zasady jest zapis ust. 3 art. 17 ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, który wyraźnie określa, co nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji. 
Zdaniem Zespołu Arbitrów wykonanie przedmiotu zamówienia nie uzasadnia zapisów 
SIWZ będących przedmiotem protestu i odwołania i brak jest do nich odniesienia w us-
tawie o zamówieniach publicznych. 

„Informator Urzędu Zamówień Publicznych" marzec 2002 r. 
http://www.uzp.gov.pl/informator/inf0302.html 

 
3. 2. 2. Oferta wariantowa 

 
 Jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, to 
można dopuścić możliwość złożenia oferty odmiennej (oferta wariantowa) od ok-
reślonego sposobu wykonania zamówienia (art. 17a ust. 1). 
 Należy w tym przypadku określić w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpo-
wiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do skła-
dania ofert minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich 
przedstawienia (art. 17a ust. 2). 
 Pozorna zgoda na składanie ofert równoważnych poprzez określenie przed-
miotu zamówienia cechami, które nie mają charakteru obiektywnego, a są opisem 
konkretnych rozwiązań technicznych, narusza art. 16 w związku z art. 17. 
 Sygn. akt: UZP/ZO/0 - 166/02. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 7 marca 2002 r. 

[...] Zespół Arbitrów ustalił: Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SIWZ po-
przez odesłanie do załącznika, który stanowił projekt techniczny. Ponieważ oferenci za-
rzucili Zamawiającemu, że określił przedmiot zamówienia niezgodnie z postanowienia-
mi art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych, Zamawiający zajął stanowisko wyrażo-
ne w kolejnych pismach (z 6.02 i 15.02.2002 r.), w których dopuścił składanie ofert 
równoważnych. Jednocześnie w piśmie z 6.02.2002 r. postawił warunek, że zastoso-
wane urządzenia powinny charakteryzować się parametrami wymienionymi w zał. nr 1 
do tego pisma. Załącznik nr 1 (w aktach sprawy) zawiera opis urządzeń, np. kotłów, 
palników, elementów sterowania, poprzez podanie ich cech takich, jak waga, objętość – 
palniki mają być trójstopniowe, a kotły trójciągowe. Odwołujący się określił te wyma-
gania jako skopiowane z powszechnie dostępnego katalogu firmy (…). Jednocześnie 
podniósł, popierając to załączonymi do akt sprawy opiniami biegłych, że większość 
wymienionych cech nie ma charakteru parametrów, a jedynie opisuje konkretne roz-
wiązania techniczne. Zespół Arbitrów zważył: Z art. 17 ustawy o zamówieniach pub-
licznych wynika jednoznacznie obowiązek Zamawiającego do określania przedmiotu 
zamówienia na podstawie obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Odstępst-
wa od tej zasady art. 17 ust. 3 ustawy uzależnia od dopuszczenia ofert równoważnych. 
W ocenie Zespołu Arbitrów, Zamawiający jedynie dla pozoru zgodził się na składanie 
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ofert równoważnych. W ust. 1 pkt 4 pisma z 6.02.2002 r. Zamawiający zastrzega, że 
urządzenia powinny charakteryzować się parametrami wymienionymi w zał. nr 1. Jed-
nak cechy, które podaje wskazany załącznik, nie mają charakteru parametrów tech-
nicznych, tylko są opisem konkretnych rozwiązań technicznych, takich jak trójcią-
gowość kotłów lub trójstopniowość palników. Suma powołanych cech wiedzie nieuch-
ronnie do wyeliminowania dostawców innych, niż ten, którego katalog ewidentnie sko-
piowano. 
 Na tej podstawie Zespół Arbitrów stwierdził naruszenie przez Zamawiającego art. 
16 w związku z art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych. Naruszenie to polega na 
tym, że nie zachowano zasady równego traktowania stron i uczciwej konkurencji, ok-
reślając przedmiot zamówienia cechami, które nie mają charakteru obiektywnego, a po-
nieważ Zamawiający nie wskazał żadnych okoliczności usprawiedliwiających takie od-
stępstwo, orzeczono jak w sentencji. [...] 

 Reasumując, można przyjąć, że określenie we wniosku właściwego działu za-
mawiającego warunków, jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposobu ich 
przedstawienia lub zastosowanie jako kryterium nie tylko ceny, jest jednoznaczne 
z możliwością składania oferty wariantowej. 
 Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej musi być zamieszczona 
w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert (art. 17a ust. 3). 

 
3. 2. 3. Wartość zamówienia – cena oferty 

  
 Podobnie jak w przypadku określenia przedmiotu zamówienia, tak i w tym 
przypadku praca komisji przetargowej powinna ograniczyć się do sprawdzenia 
prawidłowości określenia wartości zamówienia i porównania jej z zatwierdzonym 
planem gospodarczym jednostki. Przez wartość zamówienia należy rozumieć (art. 
2 ust. 1 pkt 9) wartość szacunkową zamówienia (bez podatku od towarów i usług 
VAT), ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością. 
 Cena oferty nie jest zdefiniowana w ustawie o zamówieniach publicznych. 
Definicję ceny znajdziemy w ustawie z 5 lipca 2001 r. o cenach4: 
 Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) cena − wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obo-
wiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odręb-
nych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od to-
warów i usług oraz podatkiem akcyzowym,  

2) cena jednostkowa towaru (usługi) − cenę ustaloną za jednostkę określonego 
towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w ro-
zumieniu przepisów o miarach, 

                                                      
4 Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050. 
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3) charakterystyka jakościowa towaru (usługi) − właściwości (cechy), skład, para-
metry techniczne towaru (usługi) oraz jego zgodność z określoną normą lub in-
nym dokumentem normatywnym w rozumieniu odrębnych przepisów, 
[...] 

9) towar − rzecz, jak również energię oraz prawa majątkowe zbywalne,  
10) usługa − czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wyda-

nych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. 
 Art. 3. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) cenie − rozumie się przez to również stawkę taryfową, 
2) marży handlowej − rozumie się przez to także prowizję [...] 

Cena oferty zawiera zawsze podatek od towarów i usług (VAT). 
Pojęć „cena netto” lub „brutto” często spotykanych w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia nie zaleca się stosować, ponieważ nie są zdefiniowane w us-
tawie o zamówieniach publicznych, ani w ustawie o cenach. 

 Zamawiający, prowadząc postępowanie zmierzające do wyboru oferty najko-
rzystniejszej (art. 27d ust. 1), tzn. z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzyst-
niejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (art. 2 ust. 1 pkt 8), musi uwzględniać 
zmiany w obowiązujących grupowaniach statystycznych. Właściwe zakwalifi-
kowanie statystyczne towarów i usług do odpowiedniego grupowania statystycz-
nego ma bezpośredni wpływ na wysokość stosowanej stawki podatku od towarów  
i usług (VAT), czyli na cenę oferty. 
 Organami uprawnionymi do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów   
i usług oraz zmian w tym zakresie są organy statystyczne. Wynika to bezpośrednio 
z art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym. 
 Opinia statystyczna, adresowana do zamawiającego, jest jednym z dowodów 
w sprawie podatkowej. Ostatecznym dowodem jest, uzyskana w trybie ordynacji 
podatkowej, opinia właściwego urzędu skarbowego lub innego organu skarbowego 
upoważnionego do interpretacji ustawy o podatku VAT, skierowana na piśmie do 
zamawiającego. Posiadanie takich pism może być użyte jako załącznik do protoko-
łu z postępowania (dokumentacji podstawowych czynności), określający nie tylko 
podstawę wysokości podatku VAT, lecz także uzupełniająca określenie przedmiotu 
zamówienia. Wykazana przez zamawiającego staranność na tym etapie postępowa-
nia ułatwi zamawiającemu ocenę, czy złożone w ofertach ceny nie zawierają błędu 
w ich obliczeniu, co w konsekwencji wykluczy je z postępowania. 
 Wszelkie wątpliwości i niejasności na etapie przygotowania postępowania, je-
żeli chodzi o wysokość stawki podatku VAT, należy traktować jako próbę pra-
widłowego określenia przedmiotu zamówienia i nie ogłaszać o postępowaniu przy-
najmniej do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.  
 Trudności w przeliczeniu ceny oferty na wartość zamówienia mogą wynikać 
także z zawiłości, częstości zmian prawa podatkowego oraz niejednoznaczności 
tego prawa powodującego konieczność interpretacji. 
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[...] Swoją drogą znamienne jest, że urzędnicy kontroli skarbowej bardzo szybko reagu-
ją na negatywne dla podatników zmiany w ustawach, a bardzo opieszale postępują      
w sytuacjach, gdy przepisy działają na korzyść kontrolowanego. Czyżbyśmy doczekali 
czasów, że inteligentna elita urzędników odeszła do spokojniejszej (lepszej?) pracy,      
a pozostali jedynie wyrobnicy? Ambitni, choć nie do końca kompetentni. […]. 

http://prawo.hoga.pl/poradnik/licencje_VAT.asp 
Jacek Krzysztof Pęczak (peczak@firma.hoga.pl) jest dyrektorem 

Kancelarii Ekonomiczno-Prawnej „Biegli Rewidenci” 

 Jako przykład można podać wątpliwości, jakie wzbudziły zmiany w ustawie 
o podatku VAT, które weszły w życie od 1 stycznia 2002 r.  w zakresie naliczania 
podatku VAT od usług projektowania budowlanego oraz rozszerzenia zakresu po-
jęcia usługi, przez którą od 26 marca 2002 r. jest między innymi: „sprzedaż praw 
lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności prze-
mysłowej”: 

Do 1 stycznia zerowa stawka VAT obejmowała wszystkie usługi projektowania budo-
wlanego, niezależnie od tego, kto je wykonywał. Po tej dacie obowiązywało rozpo-
rządzenie wykonawcze do ustawy o VAT, które nie przedłużyło tej preferencji. Po-
czątkowo wiele osób sądziło, że to przeoczenie ustawodawcy. Wątpliwości rozwiało 
rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 marca 2002 r. Z jego treści (par. 64) 
wynika, że zerowa stawka VAT obejmuje usługi projektowania budowlanego, technolo-
gicznego i urbanistycznego, ale tylko te, które są świadczone na rzecz nierezydentów 
(czyli firm nie mających siedziby w Polsce), nie będących podatnikami polskiego VAT, 
a należność za nie została przekazana na rachunek w polskim banku w ciągu 90 dni od 
wykonania usługi i podatnik ma na to dowód. Oznacza to, że firma zagraniczna bu-
dująca w Polsce mieszkania korzysta z zerowego VAT, a identyczna, tyle że polska, 
musi doliczyć do ceny swojej usługi 22% VAT. Ministerstwo Finansów zapytane          
o przyczyny preferowania firm zagranicznych nie udzieliło na razie odpowiedzi.  

Anna Grabowska „Rzeczpospolita” 5 kwietnia 2002 r. 
 

3. 2. 3. 1. Szacowanie wartości zamówienia 
 
 Obecnie brakuje jednoznacznego zapisu w sprawie zasad określenia wartości 
zamówienia dla dostaw i usług. W art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy określono, że zama-
wiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur 
udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na 
części oraz zaniżać wartości zamówienia. Następnie zgodnie z ustawową definicją 
„kategorii dostaw lub usług” zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 12 jest to piąty poziom gru-
powania dostaw lub usług stosowany w klasyfikacjach statystycznych wydawa-
nych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej5. 

Dnia 1 stycznia 2002 roku miał wejść w życie art. 3a, gdzie zgodnie z zapisem w ust. 5 
tego artykułu Rada Ministrów została zobligowana do określenia w drodze rozporzą-

                                                      
5 Dz. U. z 1995 r.  nr 88, poz. 439 z późn. zm. 
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dzenia sposobu obliczenia wartości zamówienia publicznego, z uwzględnieniem specy-
fiki robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia oraz czasu, 
na jaki ma być zawarta umowa. Po zmianie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 
21 grudnia 2001 r.6 wejście art. 3a zostało przełożone do 1 stycznia 2004 r. Odłożone  
w daleką przyszłość zapisy art. 3a jednoznacznie regulowały sposób określania podsta-
wy obliczenia wartości zamówienia na dostawy i usługi. Zgodnie z rządowym projek-
tem nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych – z grudnia 2002 roku – zapisy 
art. 3a zostają trwale usunięte z ustawy. Projekt nowelizacji dodaje art. 3d o treści: 

Art. 3d. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania war-
tości zamówienia publicznego, z uwzględnieniem charakteru robót budowlanych, 
dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia, czasu, na jaki ma być zawarta 
umowa oraz specyfiki działania zamawiających, których struktura organizacyjna 
przewiduje tworzenie wyodrębnionych jednostek posiadających samodzielność 
finansową". 

W uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji ustawy czytamy:  

Uproszczeniu i odbiurokratyzowaniu systemu ma służyć skreślenie przepisu o tzw. 
agregowaniu zamówień, z powodu rozbieżności Polskiej Klasyfikacji Wyrobów     
i Usług z tworzoną europejską klasyfikacją, która będzie obowiązywać Polskę po 
wstąpieniu do UE. Projekt zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania 
rozporządzenia w sprawie obliczania wartości zamówienia. Będzie ono uwzględ-
niać odpowiednie regulacje UE, charakter poszczególnych rodzajów zamówień, 
czas, na jaki ma być zawarta umowa, oraz różną strukturę organizacyjną zama-
wiających. 

Nie oznacza to jednoznacznie, że obecnie nie należy grupować usług i dostaw w celu 
określenia rzeczywistej ich wartości. Zapisy art. 3 us.t 2 określają, że zamawiający nie 
może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania za-
mówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać 
wartości zamówienia. 

 Rozsądną propozycją w tej sytuacji, przy obliczaniu wartości zamówienia na 
dostawy i usługi, jest przyjęcie łącznej wartości zamówień, których zamawiający 
zamierza udzielić w danym roku, albo sumę wartości zamówień tej samej kategorii 
udzielonych w poprzednim roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz 
prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów     
i usług konsumpcyjnych ogółem ustalanego w ustawie budżetowej. Problem jednak 
powstaje, jeżeli zamawiający musi określić wartość zamówienia dla dostaw lub 
usług, które do tej pory nie były przedmiotem zainteresowania zamawiającego,      
a których zamówienie staje się konieczne. W tym przypadku rozsądnym wydaje się 
być oszacowanie wartości zamówienia poprzez przeprowadzenie sondażu rynku. 
Zadanie to nie powinno należeć do komisji przetargowej, lecz do działu składa-
jącego wniosek do kierownika jednostki o przyjęcie danego przedmiotu zamówie-
nia do planu gospodarczego jednostki. 
                                                      
6 Dz. U. z 2001 r. nr 154, poz. 1802. 
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 Podstawą do określania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowla-
ne jest kosztorys inwestorski. Przy zamówieniach na roboty budowlane posiada on 
jednoznaczne umocowanie w ustawie o zamówieniach publicznych i to niezależnie 
od wartości zamówienia. 
 

3. 2. 3. 2. Kosztorys inwestorski 
 

 Wprowadzony zapis art. 35 ust. 2a w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z roku 
1997 nr 123, poz. 778), która weszła w życie z dniem 9 listopada 1997 r., pre-
cyzuje, że kosztorys inwestorski stanowi podstawę do określania wartości szacun-
kowej zamówienia na roboty budowlane. 
 Ponadto w art. 35 ust. 2 ustawy określono, że zamawiający obowiązany jest 
w odniesieniu do robót budowlanych posiadać dokumentację określającą przedmiot 
przetargu oraz kosztorys inwestorski. 
 Posiadanie kosztorysu inwestorskiego wymagane jest więc już na etapie przy-
gotowania postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i jest jedy-
nym dokumentem określającym wartość zamówienia na roboty budowlane. Okreś-
lenie, poprzez kosztorys inwestorski, szacunkowej wartości robót budowlanych jest 
niezbędne dla właściwego wyboru trybu udzielenia zamówień (przetargu, nego-
cjacji z zachowaniem konkurencji lub zamówienia z wolnej ręki) oraz spraw-
dzenie, czy wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza ustalonych w ustawie 
progów finansowych, powyżej których konieczne jest stosowanie odpowiednich 
procedur. Chodzi tu o konieczność publikacji ogłoszeń w „Biuletynie Zamówień 
Publicznych”, sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zacho-
wania terminów, określenia wysokości wadium i żądanie jego wniesienia, a także 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz konieczności stoso-
wania procedur odwoławczych. 
 Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, kosztorysowe 
normy nakładów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, zgodnie 
z delegacją art. 35 ust. 3 pkt 1 i pkt. 2, powinien określić Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.  
 Od 1 kwietnia 1999 r., stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 1 i art. 6 ustawy       
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej7, jest to minister 
właściwy do spraw administracji publicznej. 

                                                      
7 Od roku 1999 zmienianej już ponad 33 razy (Dz. U. z 1999 r. nr 82, poz. 928; z 2000 r.:  

nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 489, nr 48, poz. 550, nr 62, poz. 718, nr 70, poz. 816, nr 73, 
poz. 852, nr 109, poz. 1158 i nr 122, poz. 1314 i 1321; z 2001 r. nr 3, poz. 18, nr 5, poz. 
43 i 44 , nr 42, poz. 475, nr 63, poz. 634, nr 73, poz. 761, nr 76, poz. 811, nr 87, poz. 954, 
nr 102, poz. 1116, nr 113, poz. 1207, nr 115, poz. 1229, nr 123, poz. 1353, nr 125, poz. 
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 Realizacja delegacji ustawowej odbyła się: 
− w dniu 26 lutego 1999 r., kiedy Minister Spraw Wewnętrznych i Adminis-
tracji wydał rozporządzenie w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, które ukazało się w Dz. U. z roku 1999 nr 26, poz. 239, oraz 
− dnia 26 września 2000 r., a Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
(właściwy wtedy do spraw administracji publicznej) wydał rozporządzenie 
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, które ukazało się w Dz. U. nr 114 z roku 2000, poz. 
1195 ze zmianą opublikowaną w Dz. U. nr 3 z roku 2001, poz. 22. 

  
 Pierwszy z tych dokumentów – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskie-
go – określa m.in. podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
  
 Podstawą sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest: 
 1. Dokumentacja projektowa, która składa się z przedmiaru robót, czyli opisu 
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem licz-
by jednostek przedmiarowych robót oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych 
robót lub nakładów rzeczowych, tj. nr katalogu, tablicy i kolumny (należy przy tym 
zwrócić uwagę, że w przedmiarze liczba jednostek przedmiarowych robót musi 
wynikać z dokumentacji projektowej) oraz z: 
 – projektu budowlanego wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji 
robót, a w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami, lub 
 – opisu zawierającego określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonywania 
robót budowlanych. 
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, czyli 
opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, obejmujące w szczególności: 
 –  wymagania właściwości materiałów, 
      –  wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót, określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania, czyli dane techniczne, technolo-
giczne i organizacyjne, nie określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji te-
chnicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość 
wartości kosztorysowej oraz 
 4. w zależności od przyjętej metody kalkulacji: 

– dla metody kalkulacji uproszczonej – ceny jednostkowe robót, 

                                                                                                                                       
1371,  nr 126, poz. 1382, nr 129, poz. 1441, nr 130, poz. 1450 i nr 154, poz. 1800 oraz      
z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365 i nr 71, poz. 655. 



 
 

39 

– dla metody kalkulacji szczegółowej – jednostkowe nakłady rzeczowe oraz 
stawki i ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) 
oraz wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego. 

 Ceny jednostkowe robót, nakłady rzeczowe, ceny czynników produkcji (robo-
cizny, materiałów, pracy sprzętu) zgodnie z delegacją art. 35 ust. 3 pkt 2 powinien 
określić Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i w związku ze zmianą us-
tawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Realizacja dele-
gacji ustawowej odbyła się w dniu 26 września 2000 r., kiedy Minister Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa (właściwy wtedy do spraw administracji publicznej) 
wydał rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego. Rozporządzenie ukazało się w Dz. U. nr 114 
z roku 2000 poz. 1195 ze zmianą opublikowaną w Dz. U. nr 3 z roku 2001 poz. 22. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem jedyną podstawą sporządzenia kosztorysu in-
westorskiego metodą szczegółową są kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
(KNNR). 
 Natomiast: 
 – wskaźnik narzutu zysku kalkulacyjnego dla metody kalkulacji szczegółowej, 
 – wykaz wskaźników kosztów pośrednich w zależności od rodzaju robót 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji      
z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu in-
westorskiego, które ukazało się w Dz. U. z roku 1999, nr 26, poz. 239 odpowiednio 
w § 2 ust. 7 (w wysokości 5% liczonej od sumy kosztów pośrednich oraz kosztów 
robocizny, materiałów i pracy sprzętu odniesionej do jednostki przedmiarowej ro-
bót) i załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
 W rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych oraz rozporządzenia         
w sprawie metod kosztorysowania dokumentacja projektowa ma służyć zamawia-
jącemu do określenia szacunkowej wartości zamówienia w kosztorysie inwestor-
skim. Przedmiar robót jest integralną częścią dokumentacji projektowej. 
 Tak rozumiana „dokumentacja projektowa” jest pojęciem węższym od sformu-
łowań „projekt” lub „dokumentacja” zawartych w Prawie budowlanym, Kodeksie 
Cywilnym lub rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
 Ustawa „Prawo budowlane” 

Art. 1. Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obej-
mującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Art. 3 pkt 13 – przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
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częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu, 

 Ustawa „Kodeks cywilny” 
Art. 647. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właś-
ciwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 
przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. 

 Art. 648. § 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. 
§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową 
umowy. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stano-
wiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i nie ogranicza zakresu 
opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowla-
nego, wykonywanych równocześnie (np. projekt technologiczny) oraz na potrzeby 
związane z wykonywaniem robót budowlanych. 

 Dokumentacja projektowa dla celów ustawy o zamówieniach publicznych po-
winna odpowiedzieć zamawiającemu na następujące pytania: 
 – co, czyli jaki jest przedmiot zamówienia? – i to znajdziemy w części graficz-
nej oraz opisowej dokumentacji projektowej, 
 – ile, czyli jaka jest ilość przedmiotu zamówienia. 
Ponadto dokumentacja projektowa musi zawierać przedmiar robót. Jest to nowy 
element dla jednostek projektowych, które powinny zawsze ujmować w tych przy-
padkach koszty sporządzenia przedmiaru robót nawet w przypadku braku takiego 
zapisu w umowie. 
 Podstawą techniczną sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest przedmiar 
robót. Przedmiar robót wskazuje podstawy do ustalenia cen jednostkowych lub na-
kładów rzeczowych, co po zmianie „Rozporządzenia w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego” ozna-
cza, że musi wystąpić powołanie się na numer katalogu, tablicy oraz kolumny          
z Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) – bez możliwości stoso-
wania innej podstawy opisu robót. 
 Takie podejście ustawodawcy powoduje, że autor przedmiaru robót będzie 
rozstrzygał o doborze sprzętu i technologii wykonania robót budowlanych. Z kolei 
przekazanie takiego przedmiaru robót oferentom, z jednoczesnym żądaniem opra-
cowania na jego podstawie kosztorysu ofertowego, spowoduje ograniczenie kon-
kurencji w doborze technologii wykonania robót. Jeżeli zamawiający przekaże ofe-
rentom przedmiar robót z kosztorysu inwestorskiego ze wskazaniem numeru kata-
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logu, tablicy i kolumny, a nie chce dać podstaw do protestu poprzez narzucenie 
oferentom określonej technologii wykonania robót (ograniczenie konkurencji), 
powinien w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieścić zapis, że po-
wyższe przywołanie numeru katalogu, tablicy i kolumny ma jedynie charakter in-
formacyjny w odniesieniu do opisu robót i nie wskazuje żądanej podstawy kal-
kulacji. 
 Praktyka pokazuje, że przedmiar robót to podstawowy element kosztorysu in-
westorskiego, który decyduje o prawidłowości lub wadliwości całego kosztorysu 
oraz osiągnięcia celu, jakiemu kosztorys miał służyć, czyli określeniu wartości za-
mówienia publicznego dla robót budowlanych. 
 Przy obecnej bazie normatywnej kosztorysowania niemożliwe jest opracowa-
nie kosztorysu inwestorskiego wyłącznie na bazie projektu budowlanego. W szcze-
gólności dotyczy to budownictwa kubaturowego. Przedmiary robót oraz kosztorysy 
inwestorskie są bardzo obszerne, rozdrobnione na wiele pozycji, a dla pozycji zag-
regowanych brakuje odpowiednio opisanych wymagań jakościowych. Wynika to 
między innymi z: 
 – wad aktów normatywnych, tj. niestabilność ustaw, częste braki aktów wyko-
nawczych oraz nadmierna możliwość nadinterpretacji aktów prawnych, przy jed-
noczesnej konieczności znajomości bardzo szczegółowych zapisów sporządzonych 
w znacznie rozdrobnionym układzie katalogowym, oraz przeniesienie zasad przed-
miarowania i kosztorysowania, odnoszących się z dawnego projektu technicznego 
(PT) do obecnych regulacji dotyczących projektu budowlanego, który nie wymaga 
już takiego uszczegółowienia, oraz 
 – obniżającej się kulturze technicznej naszego społeczeństwa, wynikłej głów-
nie z braku właściwych kierunków nauczania w zakresie umiejętności kosztory-
sowania przez projektantów, braku możliwości odbywania praktyk zawodowych 
przez absolwentów szkół średnich i studiów wyższych oraz ogólnego odczucia ma-
lejących kwalifikacji wśród osób – tak po stronie zamawiającego, jak i oferenta – 
zajmujących się zamówieniami publicznymi, szczególnie przy wycenie robót bu-
dowlanych. 
 W efekcie powyższego bardzo często występuje znaczna rozbieżność pomię-
dzy przedmiarem robót a częścią techniczną dokumentacji projektowej. Przenosi 
się to na późniejsze wady procesu inwestycyjnego. Istotne jest więc – niestosowane 
obecnie – sprawdzanie przedmiaru robót, które powinno być trójstopniowe: 
 – w firmie projektowej wykonującej dokumentacje projektową dla potrzeb pos-
tępowania o zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych – celem będzie 
uniknięcie niezgodności i wyeliminowanie niekorzystnych dla jednostki projekto-
wej skutków prawnych, jak i prestiż jednostki projektującej, 
 – przez zamawiającego, w szczególności, jeżeli zamawiający zamierza trakto-
wać przedmiar robót jako dokument będący częścią specyfikacji lub w przypadku 
ryczałtowego rozliczenia robót budowlanych przy określeniu zakresu robót przed-
miarem robót – celem będzie utrzymanie zgodności dokumentacji projektowej 
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przekazywanej oferentom w celu uniknięcia nieprawidłowego określenia przed-
miotu zamówienia, nadmiaru pytań z tym związanych, ewentualnych protestów 
oraz późniejszych trudności z realizacją robót budowlanych, 
 – przez oferenta – celem porównania zakresu rzeczowego wynikającego 
z przedmiaru robót z dokumentacją projektową, co jest szczególnie ważne dla 
określenia przez oferenta realnej ceny ofertowej, umożliwiającej pokrycie kosztów 
dla realizacji robót budowlanych określonych przedmiotem zamówienia oraz uzys-
kaniem planowanego zysku. 
 Każdy z uczestników postępowania powinien więc sprawdzić przedmiar robót 
bez domyślnego przyjmowania, że zrobił to ktoś inny. Sprawdzenie zgodności 
przedmiaru robót objętych przedmiotem zamówienia z dokumentacją projektową 
wymagane jest w aspekcie: 

− zestawienia wszystkich wymaganych rodzajów robót, 
− ilości przewidywanych dokumentacją projektową robót, 
− opisu wymaganych do realizacji robót. 

 Zestawienie wszystkich wymaganych rodzajów robót rzadko budzi wątpliwoś-
ci i jest przyczyną błędów przedmiaru. 
 Ilość przewidywanych dokumentacją projektową robót wyliczana jest najczę-
ściej metodą bezpośrednią z dokumentacji projektowej przez projektanta lub kosz-
torysanta. Zdarza się wykonywanie wyliczeń ilości robót automatycznie przez 
komputer, przy wykorzystaniu w trakcie projektowania odpowiednich programów 
do projektowania architektonicznego, które posiadają funkcje tworzące zestawienia 
elementów, obliczające długości, powierzchnie lub objętości. Niestety dalsza ob-
róbka tak sporządzonych wyliczeń może napotkać na błędy wynikające ze złożo-
ności rodzimej bazy normatywnej Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych 
(KNNR) lub braku stosownej agregacji elementów rozliczeniowych. Ponadto ist-
niejąca baza normatywna nie ujmuje nowych materiałów i technologii oraz stoso-
wanego sprzętu. 
 Ilość robót w przedmiarze może zostać zawyżona, co skutkować będzie zawy-
żeniem ceny oferty, a w przypadku granicznym – spowodowanie, że cena najko-
rzystniejszej oferty będzie wyższa od możliwości finansowych zamawiającego, co 
skutkować będzie koniecznością unieważnienia postępowania 

Art. 27b. 1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli: […]  
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przez-
naczyć na finansowanie zamówienia […] 

lub zaniżona, co może zmusić zamawiającego do uznania udokumentowanych 
przez wykonawcę żądań zwiększenia zakresu robót, a co za tym idzie, zmiany 
umowy oraz zlecania robót dodatkowych – często z pominięciem procedur ustawy 
o zamówieniach publicznych. W przypadkach granicznych może to doprowadzić 
nawet do zerwania umowy z powodu niemożliwości jej dalszego finansowania. 
 Przy określaniu odpowiedzialności za wadliwe sporządzenie dokumentacji pro-
jektowej można posiłkować się zapisami art. 20 ustawy „Prawo budowlane”: 
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 Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy: […] 
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. […] 
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budo-
wlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi          
i obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budo-
wlanego […] 
i zapewnić sobie w umowie o prace projektowe zastrzeżenia, że za udział ewentual-
nych podwykonawców jednostka projektowania odpowiada jak za działania własne. 
 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
  
 Założenia wyjściowe do kosztorysowania powinny rozstrzygać szczegółowe 
warianty technologiczne i materiałowe występujące w dokumentacji projektowej 
lub tablicach katalogów w celu ustalenia technologii oraz odpowiadających tej te-
chnologii materiałów, będących podstawą ustalenia wartości zamówienia. 
Osoba sporządzająca przedmiar robót powinna przeprowadzić wizję terenową pla-
cu budowy w celu ustalenia danych technicznych, technologicznych i organizacyj-
nych, nieokreślonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robót budowlanych, a mających wpływ na wysokość wartości 
kosztorysowej. 
 Przykładem mogą być: 
 – ewentualne zobowiązania inwestorskie z tytułu porozumień, umów lub party-
cypacji, 
 – konieczność utrzymania ruchu, jego ograniczenia lub zamknięcia w okresie 
budowy, 
 – wskazanie miejsca składowania humusu oraz ewentualnego nadmiaru mas 
ziemnych z wykopu lub ich poboru (przy bilansie ujemnym) oraz miejsca wysy-
pisk śmieci i gruzu, 
 – lokalizacji i uwarunkowań dla placu budowy lub uzupełniającego planu bu-
dowy, w przypadku niewystarczającego miejsca na palcu budowy, 
 – warunki dojazdu do placu budowy, 
warunki doprowadzenia mediów na plac budowy i in. 

3. 2. 4. Preferencje krajowe 

 Stosowanie preferencji krajowych, polegające na przeliczaniu ceny dla porów-
nania i oceny ofert, jest obowiązkowe (§ 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów    
z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzie-
laniu zamówień publicznych – Dz. U. z dnia 31 grudnia 1994 r. nr 140, poz. 776 – 
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na podstawie art. 18 ustawy)8 w postępowaniu o udzielanie zamówienia pu-
blicznego, bez względu na wartość zamówienia. Przy postępowaniach na roboty 
budowlane, szczególnie o wartości do 30 000 €, zdarzają się przypadki rozpatry-
wania ofert, które ze względu na brak oświadczenia o przysługujących oferentowi 
preferencji krajowych powinny być bezwzględnie odrzucone. 
 Wyjaśnienia wymaga pojęcie „surowców i produktów krajowych”. Zgodnie      
z ustawą o zamówieniach publicznych, przez „surowce i produkty krajowe” należy 
rozumieć (art. 2 ust. 1 pkt 10) towary pochodzące z Polski, zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie „Kodeks celny”. 
 Poniższe przykłady pozwolą lepiej zrozumieć zagadnienie: 

Przykład 1 – surowce pochodzą w całości z Polski (np. miedź), następnie na tej 
bazie wytwarzany jest określony towar (np. kabel energetyczny) za granicą 
i sprzedawany w Polsce – towar jest uznawany za pochodzący z zagranicy. 
Przykład 2 – wszystkie surowce sprowadzane są z zagranicy (np. części kom-
puterowe), w kraju podlegają złożeniu w przedsiębiorstwie przystosowanym do 
tego celu, w wyniku czego powstaje towar (komputer) oferowany i sprzedawa-
ny w Polsce – towar jest uznawany za krajowy. 

Wyciąg z ustawy „Kodeks celny” 
 Art. 16. § 1. Towarami pochodzącymi z danego kraju są towary całkowicie tam 
uzyskane lub wyprodukowane. 
 § 2. Towarami całkowicie uzyskanymi lub wyprodukowanymi w danym kraju są: 

1) produkty mineralne tam wydobyte, 
2) rośliny lub produkty roślinne tam zebrane, 
3) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane, 
4) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych, 
5) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo na jego terytorium, 
6) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdują-

cych się poza morzami terytorialnymi danego kraju, dokonywanego przez 
statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą, 

7) towary wytworzone na pokładach statków przetwórni z produktów, o których 
mowa w pkt. 6, pochodzących z tego kraju, o ile statki przetwórnie zostały 
zarejestrowane w danym kraju i pływają pod jego banderą, 

8) produkty wydobyte z dna morskiego i z wnętrza ziemi pod nim, znajdującym 
się poza morzami terytorialnymi, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do 
eksploatacji dna lub wnętrza ziemi pod nim, 

9) odpady i pozostałości powstałe w danym kraju w wyniku procesów produk-
cyjnych i towary zużyte, jeśli nadają się wyłącznie do odzyskiwania surow-
ców, 

10) towary wytworzone w danym kraju wyłącznie z towarów, o których mowa   
w pkt. 1−9 lub z ich pochodnych na dowolnym etapie przetworzenia. 

                                                      
8 § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania   

preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych – Dz. U. z dnia 31 grudnia 
1994 r. nr 140, poz. 776 – na podstawie art. 18 ustawy. 
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 § 3. Określenie „kraj” w rozumieniu § 2 obejmuje również morza terytorialne 
kraju. 
 Art. 17. Towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest 
uznawany za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej istotnej, ekonomicznie 
uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowały wytworzenie nowego 
produktu lub stanowiły istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym 
do tego celu. 
 Art. 18. Nie uznaje się towarów za pochodzące z kraju, w którym podlegały ob-
róbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 17, jeżeli z ustalonych faktów wynika, że 
jedynym celem obróbki lub przetworzenia było obejście przepisów dotyczących pocho-
dzenia towarów. 
 Art. 19. § 1. Ustalenie pochodzenia towarów, o których mowa w art. 16 i art. 17, 
dokonywane jest przez organ celny na podstawie dowodu pochodzenia towarów. 
 § 2. W wypadku wątpliwości, co do pochodzenia towarów, organ celny może za-
żądać dodatkowych dowodów potwierdzających pochodzenie towarów. 

 Zamawiający rozpoczynając postępowanie o udzieleniu zamówienia publicz-
nego informuje dostawców i wykonawców o stosowaniu lub braku stosowania      
w postępowaniu preferencji krajowych. Oświadczenie w sprawie preferencji nie 
może zostać później zmienione. Zastosowanie przez zamawiającego preferencji 
krajowych nie podlega postępowaniu odwoławczemu (art. 79 ust. 2 pkt 2). 
 Stosując preferencje krajowe, cenę oferty złożonej przez dostawcę lub wyko-
nawcę krajowego oblicza się w ten sposób, że od oceny przedstawionej w ofercie 
odejmuje się 20% ceny oferty i tak uzyskaną cenę przyjmuje się do oceny (porów-
nania) złożonej oferty. 
 Komisja przetargowa powinna otrzymać, na etapie kompletowania wstępnego 
materiałów i dokumentów, informację na temat planowanego odstąpienia od prefe-
rencji krajowych. Spowodowane to jest koniecznością stosownego wystąpienia do 
Prezesa UZP z wnioskiem o uzyskanie decyzji umożliwiającej odstąpienie i dopie-
ro po otrzymaniu decyzji administracyjnej Prezesa UZP zamawiający może odstą-
pić od preferencji krajowych. Przyjąć należy, że nie jest to formalność, lecz zło-
żone postępowanie, w którym wniosek zamawiającego musi być właściwie uza-
sadniony. 
 Zamawiający może ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego wyłącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz zagra-
nicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli wartość za-
mówienia nie przekracza kwoty 30 000 €. 
 Bez względu na wartość zamówienia, w przypadku zamówienia na usługi lub 
roboty budowlane na obszarze Polski, zamawiający może wymagać, aby całość 
prac objętych zamówieniem była wykonana przy wykorzystaniu podmiotów, su-
rowców i produktów krajowych. Ograniczeniem jest w tym przypadku równo-
wartość kwoty 200 000 €, kiedy stosowanie preferencji krajowych, polegających 
na obowiązku wykonania całości prac objętych zamówieniem przy udziale pod-
miotów i wykorzystaniu surowców i produktów krajowych, wymaga zgody Preze-
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sa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku uzyskania takiej zgody zama-
wiający odrzuca te oferty, w których oferent nie zobowiąże się i nie wykaże, że 
całość prac objętych zamówieniem wykonana będzie przy udziale podmiotów         
i wykorzystaniu surowców i produktów krajowych (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji kra-
jowych przy udzielaniu zamówień publicznych9. 
 Decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na odstąpienie od stosowania prefe-
rencji krajowych albo obniżenia udziału surowców lub produktów krajowych        
w niektórych dostawach wydaje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dokonuje 
tego w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku wraz      
z uzasadnieniem. 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stoso-
wania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych10 wydane na 
podstawie art. 18 ust. 6 ustawy o zamówieniach publicznych można przedstawić 
tabelarycznie: 
 

DOSTAWY 

Dostawcy, którzy do wykonania 
zamówienia użyją nie mniej niż 50% 
(≥ 50%) wartości surowców lub 
produktów krajowych  

Dostawcy, którzy do wykonania 
zamówienia użyją mniej niż 50% 
(< 50%) wartości surowców lub 
produktów krajowych  

oferent krajowy11 80% ceny oferty 

oferent zagraniczny 100% ceny oferty 

100% ceny oferty 

USŁUGI 

zastosowanie do wykonania 
zamówienia nie mniej niż 50% 
(≥ 50%) wartości surowców               
i produktów krajowych 

zastosowanie do wykonania 
zamówienia mniej niż 50% 
(< 50%) wartości surowców           
i produktów krajowych 

oferent krajowy 80% ceny oferty 

oferent zagraniczny 100% ceny oferty 

odrzucona 

                                                      
 9 Dz. U. z dnia 31 grudnia 1994 r. nr 140, poz. 776. 
10 Dz. U. z 1994 r. nr 140, poz. 776. 
11 Art. 2 ust. 1 pkt 6 „krajowych dostawcach i wykonawcach” – należy przez to rozumieć 

osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa 
polskiego, mające siedzibę w kraju, a także podmioty te występujące wspólnie, jeżeli 
każdy z nich ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju. 
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ROBOTY BUDOWLANE 

użycie do wykonania 
zamówienia nie mniej niż 
50% (≥ 50%) wartości 
surowców i produktów 
krajowych 

użycie do wykonania 
zamówienia mniej niż 
50% (< 50%) wartości 
surowców i produktów 
krajowych 

oferent krajowy12 

użycie do wykonania 
zamówienia nie mniej 
niż 50% (≥ 50%) 
udziału podmiotów 
krajowych w wyko-
naniu zamówienia 

80% ceny oferty 

oferent krajowy 

użycie do wykonania 
zamówienia mniej niż 
50% udziału podmio-
tów krajowych w wy-
konaniu zamówienia 

odrzucona 

oferent 
zagraniczny 

użycie do wykonania 
zamówienia nie mniej 
niż 50% udziału pod-
miotów krajowych     
w wykonaniu 
zamówienia 

100% ceny oferty 

oferent 
zagraniczny 

użycie do wykonania 
zamówienia mniej niż 
50% udziału podmio-
tów krajowych w wy-
konaniu zamówienia 

odrzucona 

odrzucona 

 
 Stosując preferencje krajowe, należy uwzględnić zobowiązania wynikające       
z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską. Członkowie 
komisji przetargowej powinni określić możliwość wystąpienia sytuacji, w której 
podpisane umowy międzynarodowe dopuszczają dostawców i wykonawców zagra-
nicznych do przetargu i na jakich zasadach dokonywana będzie ocena ich oferty. 
 Jako przykład można podać umowy zawarte z państwami członkowskimi 
Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. nr 111 z 1994 r., poz. 38), państwami Europej-
skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Dz. U. nr 129 z 1994 r., poz. 639), 
tj. Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Lichtenstein, Środkowoeuropejską umowę 
o wolnym handlu CEFTA (Dz. U. nr 129 z 1994 r., poz. 637) oraz umowy z Litwą, 
Estonią, Łotwą, Izraelem i Turcją, według których to umów należy dla dostaw 
o określonej wartości traktować dostawców z tych krajów, jak dostawców 
krajowych. 

 

                                                      
12  Jak przypis 11. 
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3. 3. Określenie warunków, jakie muszą spełnić 
dostawcy i wykonawcy 

  
 W postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę 30 000 € 
(art. 15 ust. 113), zamawiający żąda (art. 22 ust. 4) potwierdzenia spełniania wa-
runków, że dostawca lub wykonawca: 

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wyma-
ganiami ustawowymi, 

2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czyn-
ności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem eko-
nomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania 
danego zamówienia, 

4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19. 

 Dokumenty, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy      
w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postę-
powaniu o zamówienie publiczne, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji14 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne, tj.: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia     
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

2) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, 
3) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek po-

siadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospo-
darczej w zakresie objętym zamówieniem, 

4) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówie-
nie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

                                                      
13 Art. 15. 1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza 

równowartości kwoty 30 000 € lub, w którego finansowaniu udział środków publicznych 
nie przekracza równowartości 30 000 €, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograni-
czonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczącej publikacji ogłoszeń w „Biuletynie 
Zamówień Publicznych”, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań. 

14 Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r. nr 91, poz. 817. 
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5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że prawomocnie nie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-
lenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przes-
tępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych osoby fi-
zycznej lub urzędujących członków władz, wystawionej nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6) zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że do-
stawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzys-
kał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat-
ności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
– wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu skła-
dania ofert. 

 Jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez dostawców lub wy-
konawców warunków, że dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także 
potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wyko-
nywania danego zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, zamawiający żąda (a przy zamówieniach do 30 000 € – 
może żądać) jednego lub kilku spośród następujących dokumentów: 

1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz li-
czebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, jeżeli 
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, 

2) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jaki-
mi dysponuje dostawca lub wykonawca, 

3) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich 
kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wy-
konywanych przez nich czynności, 

4) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, od-
powiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stano-
wiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miej-
sca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty 
te zostały wykonane z należytą starannością, 

5) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw lub usług, z po-
daniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, 

6) bilansów oraz rachunków zysków i strat, a w przypadku dostawców lub 
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji 
określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności − za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy − za ten okres, 



 
 

50 

7) informacji banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową dostawcy lub wykonawcy, 

8) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że dostaw-
ca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej        
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 Żądanie powyższych dokumentów nie może wykraczać poza zakres przed-
miotu zamówienia i związanych z nim warunków wymaganych od dostawców lub 
wykonawców15. 
 Określając warunki wymagane od dostawców i wykonawców, musimy określić 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Istotne jest więc, któ-
rymi z podanych wyżej, a określonymi w rozporządzeniu, dokumentami będziemy 
wymagane warunki weryfikować. 
 Jednakże próba wykorzystania wymaganych warunków do kwalifikacji wyko-
nawców lub dostawców może być przyczyną uzasadnionych protestów. 

[...] Badanie zgodności warunków stawianych dostawcom przez zamawiającego z zasa-
dami udzielania zamówień publicznych było ostatnio przedmiotem kontroli Urzędu Za-
mówień Publicznych przeprowadzonej w oparciu o art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o za-
mówieniach publicznych. Przedmiotem zamówienia publicznego w kontrolowanym 
postępowaniu była dostawa o wartości szacunkowej kilkuset tysięcy złotych. Z doku-
mentacji przesłanej przez Zamawiającego wynikało, że zainteresowanie realizacją tego 
zamówienia wykazało kilkadziesiąt firm. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia zawarte zostały warunki dla oferentów ubiegających się o przedmiotowe zamó-
wienie. Jednym z wymienionych tam warunków był wymóg osiągnięcia przez firmę    
w ostatnich latach obrotów w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Ostatecznie 
w postępowaniu złożono dwie oferty, z których jedna została uznana z najkorzystniej-
szą. Z wybranym oferentem zawarto umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 
Analiza materiałów omawianego postępowania pozwoliła na uznanie, iż działaniem 
swym Zamawiający naruszył w toku postępowania zasady wynikające z przepisów art. 
16 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. 
U. z 1998 r. nr 119 z późn. zm.). Stosownie do postanowień art. 16 ustawy o za-
mówieniach publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do traktowania na równych 
prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej 
konkurencji, a stosownie do postanowień art. 17 ust. 2 tej ustawy przedmiotu i warun-
ków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą kon-
kurencję. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, wprowadzenie przez Zamawia-
jącego wymogu obrotu w tak wysokiej kwocie, jako warunku umożliwiającego sku-
teczne złożenie oferty, naruszyło zasady określone w przepisach art. 16 i 17 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych. Wskazywana przez Zamawiającego argumen-

                                                      
15 § 2 ust. 2 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerw-

ca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wy-
konawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w pos-
tępowaniu o zamówienie publiczne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r. nr 91, poz. 817). 
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tacja, iż ten warunek dawał gwarancje realizacji zamówienia przez dostawcę „o uz-
nanej marce” nie mógł stanowić usprawiedliwienia dla zasadności takiego warunku, 
który jak wynika z ustaleń, w sposób nieuzasadniony ograniczył dostęp oferentów do 
ubiegania się o to zamówienie. Podobnie nie można było uznać argumentacji, iż usta-
lona wielkość sprzedaży jako warunek udziału w tym postępowaniu gwarantowała 
„stabilność ekonomiczną na rynku krajowym” danej firmy, jak również gwarantowała 
serwis „na odpowiednim poziomie technicznym”. Wreszcie utożsamianie przez Zama-
wiającego „wysokości obrotów” z „kondycją firmy” i popularnością wyrobów firmy na 
rynku było w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych bezpodstawne.  
Jak ustalono zatem, wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wy-
móg bezpodstawnie ograniczył krąg podmiotów mogących zrealizować przedmiotowe 
zamówienie, tj. jednorazową dostawę o wartości szacunkowej kilkuset tysięcy złotych, 
o czym świadczy fakt, iż spośród kilkudziesięciu podmiotów, które pobrały egzem-
plarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tylko 2 firmy złożyły oferty.      
W oparciu o powyższe ustalenia Urząd Zamówień Publicznych skierował do właś-
ciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o naruszeniu dys-
cypliny finansów publicznych polegającym na udzieleniu zamówienia publicznego        
z naruszeniem zasad wymienionych w art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach 
publicznych.  

„Informator Urzędu Zamówień Publicznych”, luty 2002 r. 
Wymagania stawiane dostawcom lub wykonawcom,         

Elżbieta Wielgus, St. Specjalista w DKAS 

 W spółkach giełdowych dokumenty finansowe – bilans i rachunek zysków        
i strat – podlegają szczególnym obowiązkom informacyjnym wynikłym z ustawy    
z dnia 21 sierpnia 1997 r. – „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi”16. Dokładnie precyzuje je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez remitentów papierów wartościowych17. Zgodnie z nim każdy remitent jest 
zobowiązany do przekazywania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd rapor-
tów okresowych: kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. 
 Raport roczny obejmuje rok obrachunkowy spółki i zawiera roczne sprawoz-
danie finansowe, które zgodnie ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowoś-
ci18 (art. 45 ust. 2) składa się z: 

− bilansu, 
− rachunku zysków i strat, 
− informacji dodatkowej 

oraz opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego o bada-
nym sprawozdaniu finansowym oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego z badania rocznego sprawozdania finansowego. 

                                                      
16 Dz. U. z roku 2002 nr 49, poz. 447. 
17 Dz. U. z roku 2001 nr 139, poz. 1569 z późn. zm. 
18 Dz. U. z roku 2002 nr 76, poz. 694. 
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Przed przekazaniem powyższych informacji (bieżących i okresowych) dla Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd remitent lub wprowadzający może przekazywać 
informacje określone w tych przepisach (art. 83 ust. 1 ustawy „Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartościowymi”) wyłącznie osobom lub podmiotom świad-
czącym na jego rzecz usługi doradztwa finansowego, ekonomicznego, podatko-
wego lub prawnego, jak również tym, z którymi prowadzi negocjacje, oraz osobom 
lub podmiotom upoważnionym do tego na podstawie właściwych przepisów. 
 Osoby i podmioty, o których mowa, obowiązane są zachować poufność otrzy-
manych informacji (art. 83 ust. 2 ustawy „Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi”). 
 Zarządy spółek powinny więc dostosować się do wymogów Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia i uszczegółowić wymogi zamawiającego w kwestii 
żądanych dokumentów finansowych na etapie zadawania pytań w postępowaniu 
(art. 36), a zamawiający winien wykazać się elastycznością w żądaniu składników 
sprawozdania finansowego i bezwzględnie – do czasu jego zatwierdzenia przez 
organ Spółki i przekazania ich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – zacho-
wać poufność otrzymanych informacji. 

 
3. 4. Kwotowe progi ustawy 

  
 Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 września określić 
obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego wysokość kwot, z którymi usta-
wa wiąże stosowanie odpowiednich przepisów (art. 15 ust. 3). 
 

do 3000 € 
art. 6 ust. 1 pkt 7 Nie stosuje się przepisów ustawy. 

do 30 000 € 
art. 15 ust. 119 Nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. Nie stosuje się 

przepisów ustawy dotyczącej publikacji ogłoszeń w „Biuletynie Zamówień 
Publicznych”, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań. 

                                                      
19 Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 1 nie jest obowiązkowy tryb przetargu 

nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczącej publikacji ogłoszeń           
w „Biuletynie Zamówień Publicznych” protokołu postępowania, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań w postępowaniu o za-
mówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 €, lub        
w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza równowartości       
30 000 €. Zapisem tym ustawodawca praktycznie wyłączył konieczność stosowania za-
sadniczych rygorów ustawy przez podmioty nie posiadające środków publicznych (np. 
przedsiębiorstwa wodociągowe, kanalizacyjne lub energetyki cieplnej) i to bez względu 
na wartość zamówienia. Oczywiście jest to tylko interpretacja. Jednak praktyka 
pokazuje, że istnieją przedsiębiorstwa, które z niej korzystają. 
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art. 18 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia wyłącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz 
zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce. 

art. 20a ust. 1 Zamawiający może powołać komisję przetargową. 
art. 22 ust. 3 Zamawiający może żądać od dostawców lub wykonawców potwierdzenia 

spełniania warunków, że: 
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wyma-

ganiami ustawowymi, 
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, 

3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 
ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wyko-
nywania danego zamówienia, 

4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19. 

art. 29 ust. 2 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, ograniczonym (art. 52g) lub 
dwustopniowym (art. 55) zamieszczane jest w siedzibie zamawiającego,           
w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej, co najmniej   
na 7 dni przed terminem składania ofert. 

art. 41 ust. 3 Zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy wniesienia wadium. 
Kwotę wadium w wysokości od 0,5% do 3% wartości zamówienia określa 
zamawiający. 

powyżej 20 000 € 
art. 71 ust. 1a Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia przez 

Prezesa Urzędu. 
powyżej 25 000 € 

art. 13a ust. 3 Udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe poprzedza 
się konkursem. 

powyżej 30 000 € 
art. 14a ust. 1 Ogłoszenie o zamówieniach publicznych ogłasza się w „Biuletynie 

Zamówień Publicznych” wydawanym przez Prezesa Urzędu. 
art. 20a ust. 1 Zamawiający jest zobowiązany powołać komisję przetargową. 
art. 22 ust. 4 Zamawiający żąda potwierdzenia, że dostawca lub wykonawca: 

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wy-
maganiami ustawowymi, 

2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czyn-
ności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem eko-
nomicznym i  technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonywa-
nia danego zamówienia, 

4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19. 

art. 22 ust. 5 Zamawiający wzywa dostawców lub wykonawców do złożenia oświadcze-
nia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami 
po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu. 

art. 29 ust. 1−3 
art. 52g 
art. 55 

Zamawiający obowiązany jest zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograni-
czonym ograniczonym i dwustopniowym za pośrednictwem Prezesa Urzędu 
w „Biuletynie Zamówień Publicznych”. Od dnia publikacji ogłoszenia         
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w „Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zaprasza do udziału  
w przetargu nieograniczonym ograniczonym i dwustopniowym zamieszcza-
jąc ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz (po 
10 października 2002 r.) na stronie internetowej. 

art. 41 ust. 1 Dostawca lub wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium. Kwotę wadium 
w wysokości od 0,5% do 3% wartości zamówienia określa zamawiający. 

art. 69 ust. 4 Przy zapytaniu o cenę zamawiający zawiadamia niezwłocznie o wyborze 
oferty pozostałych oferentów, wskazując nazwę i siedzibę tego, którego 
ofertę wybrano, oraz cenę. 

do 130 000 € 
art. 38 ust. 3 

pkt 2 
Zamawiający może w przypadku usług lub dostaw wyznaczyć termin 
składania ofert krótszy niż 6 tygodni, jednakże nie krótszy niż 3 tygodnie, 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a)  wyznaczenie terminu 6 tygodni uniemożliwiłoby wykonanie zamówie-

nia w danym roku budżetowym lub mogłoby spowodować powstanie 
szkody w znacznych rozmiarach, 

b)  uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej 
sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy, 

c)  przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne 
dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach. 

art. 68 ust. 1 Gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie 
dostępne o ustalonych standardach jakościowych, to może być stosowane 
zapytanie o cenę. 

do 200 000 € 
art. 6 ust. 1 pkt 8 Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień o wartości od ponad 3000 € 

do 200 000 € przez placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej na 
towary i usługi wykonywane poza granicami kraju, określonych w przepisach 
o służbie zagranicznej komentarz na końcu tabeli 

powyżej 200 000 € 
art. 14 ust. 3 Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony wymaga zatwierdze-

nia przez Prezesa Urzędu. Zatwierdzenie trybu następuje w formie decyzji 
administracyjnej. 

powyżej 400 000 € dla dostaw i usług 
lub powyżej 5 000 000 € dla robót budowlanych 

art. 4a ust. 3 
pkt. 1 

Do stosowania ustawy są obowiązane podmioty, jeżeli udzielane przez nie 
zamówienie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez te podmioty 
co najmniej jednym z następujących rodzajów działalności: 
1) poszukiwaniem, rozpoznawaniem miejsc występowania lub wydoby-

waniem gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochod-
nych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych, 

2) zarządzaniem lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udo-
stępnianiem ich przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym, 

3) tworzeniem stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych 
usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, 
energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczaniem wody 
pitnej, energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub 
kierowaniem takimi sieciami, 

4) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kole-
jowego, tramwajowego, trolejbusowego lub kolei linowej, 

5) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu 
autobusowego. 
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powyżej 500 000 € 
art. 14c Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu 

finansowego − jeżeli jest jednostką sektora finansów publicznych − albo do 
dnia 31 marca roku kalendarzowego − jeżeli jest inną jednostką obowiązaną 
do stosowania przepisów ustawy − przekazać do publikacji w „Biuletynie 
Zamówień Publicznych” ogłoszenie o planowanych w danym roku 
kalendarzowym zamówieniach publicznych. 

powyżej 600 000 € dla usług i dostaw 
lub powyżej 5 000 000 € dla robót budowlanych 

art. 4a ust. 3 
pkt. 2 

Do stosowania ustawy są obowiązane podmioty, jeżeli udzielane przez nie 
zamówienie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez te podmioty 
udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej, albo 
świadczeniem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za 
pomocą takiej sieci. 

do 5 000 000 € 
art. 38 ust. 3 

pkt 2 
Zamawiający może − w przypadku robót budowlanych − wyznaczyć termin 
składania ofert krótszy niż 6 tygodni, jednakże nie krótszy niż 3 tygodnie, 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1. wyznaczenie terminu 6 tygodni uniemożliwiłoby wykonanie 

zamówienia w danym roku budżetowym, 
2. wyznaczenie terminu 6 tygodni mogłoby spowodować powstanie szkody 

w znacznych rozmiarach, 
3. uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej 

sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy, 
4. przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne 

dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach. 
 
 W obowiązującym od 10 maja 2002 r. art. 6 ust 1 pkt 8 ustawy określono, że ustawy 
nie stosuje się do: udzielania zamówień o wartości od ponad 3000 do 200 000 € przez 
placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej na towary i usługi wykonywane poza 
granicami kraju, określonych w przepisach o służbie zagranicznej. 

Zapis ten jest ciekawy dla rozważań o kondycji naszego prawodawstwa. Przepis 
wprowadzający powyższą zmianę do ustawy o zamówieniach publicznych – zapisany 
w ustawie z dnia 27.07.2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 
1403) w art. 47 ust. 2 – brzmi: 

art. 47. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych [...]       
w art. 6 w ust. 1: 

  1) w pkt. 7 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem; 
  2) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

 „8) udzielania zamówień o wartości od ponad 3000 € do            
200 000 € przez placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej 
na towary i usługi wykonywane poza granicami kraju, określonych 
w przepisach o służbie zagranicznej”. 

Proszę zauważyć, że ustawa o zamówieniach publicznych definiuje dostawy, usługi      
i roboty budowlane. Definicja „towaru” znajduje się w ustawie o rachunkowości – i nie 
jest to usługa oraz robota budowlana – czyli, w rozumieniu ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, jest to dostawa. Można więc rozumieć, że ustawa o zamówieniach pu-
blicznych nie ma zastosowania tylko do usług o wartości od 3000 do 200 000 € wyko-
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nywanych poza granicami kraju, a udzielanych przez placówkę zagraniczną Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W przypadku robót budowlanych i dostawy o wartości od 3000 do 
200 000 € wykonywanych poza granicami kraju, a udzielanych przez placówkę zagra-
niczną Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o zamówieniach publicznych stosuje się. Inny 
problem, to zapis art. 43 ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej, w którym określa się, że: 

art. 43 ust. 1. Zamówienia publiczne, o wartości od ponad 3000 do 200 000 € 
składane przez placówkę zagraniczną na roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonywane poza granicami kraju, wymagają uprzedniej zgody dyrektora general-
nego służby zagranicznej, która określa również zakres uprawnień kierującego 
placówką zagraniczną przy udzielaniu zamówienia. 

Reasumując dochodzimy do wniosku, że przy zamówieniach publicznych na towary     
i usługi dokonywanych przez placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej wyko-
nywanych poza granicami kraju o wartości od kwoty ponad 3000 do kwoty 200 000 € 
ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się. Należy jednak uprzednio uzyskać 
zgodę dyrektora generalnego służby zagranicznej. Natomiast na roboty budowlane        
i dostawy, ustawę o zamówieniach publicznych stosujemy oraz dodatkowo jesteśmy 
zobligowani do uzyskania uprzedniej zgody dyrektora generalnego służby zagranicznej 
na ten rodzaj zamówienia publicznego. Są to oczywiście akademickie rozważania. 
Zastanawia jednak możliwość takiej interpretacji. 

 Nie jest to obowiązek zamawiającego, jednak należy zauważyć pewien ustawo-
wy obowiązek nałożony na Prezesa UZP w sprawie zamówień powyżej 500 000 €. 
Do zakresu działania Prezesa UZP należy publikowanie w „Biuletynie Zamówień 
Publicznych”, na podstawie otrzymanych ogłoszeń, informacji zbiorczych o dos-
tawcach lub wykonawcach, którym w poprzednim roku udzielone zostało zamó-
wienie publiczne o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych rów-
nowartość kwoty 500 000 € (art. 9. ust. 1 pkt 11). 

 
3. 5. Tryby zamówienia publicznego 

 
3. 5. 1. Kwalifikacje wstępne 

  
 Kwalifikacje wstępne wydają się być niedoceniane w praktyce zamówień pu-
blicznych. 
 Zgodnie z zapisami art. 23 ustawy zamawiający może, przed ogłoszeniem prze-
targu lub zaproszeniem do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne, prze-
prowadzić wstępną kwalifikację dostawców lub wykonawców, zgodnie z warun-
kami wskazanymi w art. 22 ust. 2. Jest to jedyny ustawowy sposób do selekcji dos-
tawców i wykonawców w ogłoszeniu o postępowaniu, a inne próby wykorzystywa-
nia warunków art. 22 ust. 2 do selekcjonowania oferentów kończą się często sku-
tecznymi protestami. 
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Sygn. akt: UZP/ZO/0-300/02; Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 17 kwietnia 2002 r. 
[...] Uzasadnienie: [...] Odwołujący się, podobnie jak w proteście, kwestionuje dopu-
szczalność wprowadzenia do SIWZ wymogu przedstawienia przez uczestników postę-
powania referencji potwierdzających wykonanie w przeszłości przynajmniej trzech za-
mówień o charakterze podobnym z przedmiotem zamówienia o wartości robót netto 
minimum 600 000 zł każda, przy czym wartości poszczególnych zamówień nie będą 
sumowane. Na tle tego zapisu Odwołujący się podnosi, że wymóg ten w powiązaniu    
z zawartą w rozstrzygnięciu protestu informacją, iż nie przedstawienie tego rodzaju 
referencji będzie dla Zamawiającego przesłanką uzasadniającą wykluczenie takiego 
oferenta, jest sprzeczny z wyrażoną w art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych 
(uzp) zasadą prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w spo-
sób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, a także narusza określone w art. 
28 ust. 2 uzp uprawnienie do udziału w przetargu nieograniczonym wszystkich dos-
tawców lub wykonawców, którzy chcą wziąć w nim udział, jeżeli tego dostępu do 
udziału w przetargu nie ograniczono wstępną kwalifikacją, o której mowa w art. 23 
uzp. W konsekwencji wprowadzony do SIWZ zapis, ograniczający w swoim ostatecz-
nym brzmieniu krąg uczestników przetargu, narusza w ocenie Odwołującego się jego 
interes prawny, poprzez uniemożliwienie mu ubiegania się o zamówienie publiczne, 
którego SIWZ dotyczy. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, że 
wprowadzenie wymogu legitymowania się przez uczestników postępowania referen-
cjami wykonania robót o określonej wartości miało na celu weryfikację ich zdolności 
do wykonania zamówienia, w związku z tym zapis taki nie narusza wskazanych przez 
Odwołującego się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. […] 

 Zespół Arbitrów zważył, co następuje: […] w świetle przepisu § 1 ust. 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od 
dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających 
do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z dnia 13 listopada 2001 r. (Dz. U. 
nr 133, poz. 1484), zamawiający, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia postę-
powania, może żądać poza dokumentami, o których mowa we wcześniejszych postano-
wieniach cyt. rozporządzenia, wyłącznie dokumentów wymienionych w ust. 2, w tym 
m.in. wykazu wszystkich lub wskazanego przez Zamawiającego rodzaju wykonanych 
w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
robót. Przepis ten nie upoważnia jednak Zamawiającego do wykluczenia spośród robót 
wykonywanych przez wykonawców w przeszłości i nie uwzględnienia w przedsta-
wionym przez wykonawców ich wykazie, robót o określonej przez Zamawiającego niż-
szej lub wyższej wartości. 

 Jeszcze bardziej nieuprawnione jest, w ocenie Zespołu Arbitrów, wykluczenie        
z udziału w przetargu nieograniczonym, nie poprzedzonym procedurą wstępnej kwali-
fikacji wykonawców, o której mowa w art. 23 uzp, tych spośród potencjalnych wyko-
nawców, którzy nie przedstawili referencji, o określonych przez Zamawiającego para-
metrach wartościowych. Podkreślić bowiem trzeba, że w świetle cyt. rozporządzenia 
Rady Ministrów Zamawiający może domagać się przedstawienia wykazu wszystkich 
lub wskazanego rodzaju robót, lecz nie może uzależniać spełnienia tego warunku          
i kwalifikować oferty jako zgodnej lub sprzecznej ze SIWZ, od wskazanej przez siebie 
wartości tych robót. 
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 Wskazać ponadto trzeba, że tego rodzaju praktyka umożliwiałaby w istocie rzeczy 
obchodzenie sformułowanego w art. 27d ust. 2 uzp zakazu uzależnienia wyboru naj-
korzystniejszej oferty od kryteriów podmiotowych, tj. od właściwości dostawcy lub 
wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub fi-
nansowej. […]. 

Źródło własne 

 Kwalifikacje wstępne mogą w szczególności wyselekcjonować oferentów, któ-
rzy posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynnoś-
ci, dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym 
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia, 
a także znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Informację o wstępnej kwalifikacji należy ogłosić w „Biuletynie Zamówień Pub-
licznych” albo wysłać, stosownie do przepisów określających tryb zaproszenia, do 
dostawców lub wykonawców nie później niż miesiąc przed publikacją ogłoszenia   
o przetargu (art. 23 ust. 2). 
 Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym, nie później niż na 14 
dni przed terminem składania wniosków o wstępną kwalifikację, informacje          
o wstępnej kwalifikacji zawierającą: 

1) nazwę i adres zamawiającego, 
2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw, a w odniesieniu do robót budo-

wlanych rodzaj, zakres i lokalizację budowy, 
3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego, 
4) określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców, 
5) określenie sposobu uzyskania formularza wstępnej kwalifikacji, 
6) miejsce i termin składania wniosków o wstępną kwalifikację, 

oraz następujące dane (określone w art. 23 ust. 4): 
1) opis sposobu przygotowywania wniosków o wstępną kwalifikację, 
2) opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wy-

maganych od dostawców i wykonawców, 
3) informację o dokumentach, jakich mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy 

w celu wykazania, że spełniają wymagane warunki, 
4) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pra-

cownikami zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowa-
nia się z dostawcami wykonawcami. 

 Do dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczeni są 
wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani we wstępnej 
kwalifikacji. Lista dopuszczonych do dalszego postępowania jest jawna, a zama-
wiający zawiadamia niezwłocznie każdego dostawcę lub wykonawcę o wynikach 
wstępnej kwalifikacji. Wydłuża to tryb przetargu nieograniczonego, o co najmniej 
miesiąc, ograniczając jednak postępowanie wyłącznie do zakwalifikowanych firm. 
 Kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonaw-
ców nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
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3. 5. 2. Przetarg nieograniczony 
 
 Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówienia 
publicznego. Oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonawcy, którzy chcą 
wziąć w nim udział, z zastrzeżeniem, że wcześniej nie przeprowadzono kwalifi-
kacji wstępnych. 
 Zasadą w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego jest wyznaczanie 
przez zamawiającego terminu składania ofert nie krótszego niż 6 tygodni od dnia 
ogłoszenia o przetargu, z tym że w sytuacjach określonych w art. 38 ust. 3 zama-
wiający może wyznaczyć termin krótszy – nie krótszy jednak niż 3 tygodnie. 
 Udzielenie zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg nieograniczo-
ny jest możliwe wyłącznie w okolicznościach określonych w ustawie i wymaga 
uzasadnienia. Ustalenie przesłanki oraz jej uzasadnienie jest niezależne od faktu, 
czy decyzję w tej sprawie podejmuje samodzielnie zamawiający czy też po uzyska-
niu zgody Prezesa UZP. 
 Obecnie zgoda Prezesa UZP na wybór innego trybu niż przetarg nieograni-
czony wymagana jest przy trybach innych niż przetarg nieograniczony, jeśli war-
tość zamówienia przekracza 200 000 € lub – w przypadku zamówienia z wolnej 
ręki – 20 000 €. 
 Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 2 zamówienia publiczne na usługi hotelowe i res-
tauracyjne, w zakresie transportu kolejowego, w zakresie transportu morskiego       
i żeglugi śródlądowej, prawnicze, w zakresie doradztwa personalnego, w zakresie 
ochrony, w zakresie szkolenia, zdrowotne i socjalne, w zakresie kultury oraz w za-
kresie sportu i rekreacji nie wymagają stosowania przepisów ustawy dotyczących 
przesłanek wyboru trybu w przypadku udzielenia zamówienia publicznego w try-
bie przetargu ograniczonego, dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konku-
rencji lub zapytania o cenę oraz obowiązku zatwierdzenia w tych przypadkach 
trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także zakazu ustalania kry-
teriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. Powyższe zwolnienie 
nie ma zastosowania do zamówienia z wolnej ręki. Należy jednak zwrócić uwagę 
na zapis umożliwiający uproszczenie procedur, a nie całkowite zwolnienie z rygo-
rów ustawy w przypadku ww. usług. Dodatkowo zwraca uwagę brak wymienio-
nych usług transportu lotniczego. 

 
3. 5. 3. Przetarg ograniczony 

 
 Wykazanie, że nastąpiła sytuacja umożliwiająca zastosowanie trybu przetargu 
ograniczonego należy do zamawiającego. W przypadku gdy wartość przedmiotu 
zamówienia przekracza 200 000 €, zastosowanie trybu przetargu ograniczonego 
wymaga zgody Prezesa UZP. 
 Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć wyłącznie dostawcy lub 
wykonawcy dopuszczeni do udziału w tym przetargu i zaproszeni przez zamawia-
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jącego do składania ofert. Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego jest moż-
liwe, gdy: 

1) wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty    
30 000 €, lub 

2) specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę 
dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie. 

Przy specjalistycznym charakterze zamówienia (bez względu na jego wartość – 
przy konieczności uzyskania zgody Prezesa UZP, jeżeli wartość przekroczy        
200 000 €) może ono dotyczyć wyłącznie usług i robót budowlanych i nie może 
zostać zastosowane do dostaw (np. umowy przeniesienia praw autorskich). 
 Przetarg ograniczony składa się z następujących elementów: 

1. Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym. 
 Zamawiający zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w przetargu ograniczonym do 30 000 € przez zamieszczenie ogłoszenia w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej (obowiązuje od 10 października 2002 r.), za-
wierającego co najmniej elementy zawarte w art. 52c ust. 1, tj.: 

− nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego, 
− określenie ilości i rodzaju zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu 

do robót budowlanych – rodzaju, zakresu i lokalizacji budowy, 
− określenie terminu wykonania zamówienia publicznego, 
− określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców doty-

czących wyłącznie okoliczności określonych w art. 22 ust. 2, 
− określenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w prze-

targu ograniczonym. 
 Przy specjalistycznym charakterze zamówienia publicznego o wartości powy-
żej 30 000 €, który ogranicza liczbę wykonawców mogących wykonać dane zamó-
wienie, ogłoszenie o przetargu ograniczonym należy zamieścić w „Biuletynie Za-
mówień Publicznych” oraz od dnia publikacji w „Biuletynie” – w siedzibie zama-
wiającego, w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej od dnia pu-
blikacji ogłoszenia w „Biuletynie” do dnia składania ofert. Przy wartości zamó-
wienia do 30 000 € ogłoszenie o przetargu ograniczonym należy zamieścić, co naj-
mniej na 7 dni przed terminem składania ofert, w siedzibie zamawiającego,           
w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej. 
 W ogłoszeniu zamawiający może określić liczbę wykonawców lub dostawców, 
których zaprosi do składania ofert, nie mniejszą niż 5 i większą niż 20.  
 Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od 
dnia publikacji ogłoszenia, jednak zamawiający może samodzielnie skrócić termin 
do nie mniej niż 2 tygodni w okolicznościach, o których jest mowa w art. 38 ust. 3, 
tj.: 
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− jeżeli wartość zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych 
nie przekracza równowartości kwoty 5 000 000 €, a w przypadku usług lub 
dostaw 130 000 €, a zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
a) wyznaczenie terminu czterotygodniowego uniemożliwiłoby wykona-

nie zamówienia w danym roku budżetowym, 
b) wyznaczenie terminu czterotygodniowego mogłoby spowodować po-

wstanie szkody w znacznych rozmiarach, 
c) uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej 

sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy, 
d) przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy, usługi lub roboty 

budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach; 
− przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy, usługi lub roboty budo-

wlane, o których zamawiający co najmniej dwa miesiące wcześniej opubli-
kował ogłoszenie na zasadach określonych w art.14 c ustawy. 

2. Analiza wniosków. 
 Zamawiający ocenia spełnienie warunków wymaganych od dostawców i wyko-
nawców, a określonych w zaproszeniu do składania ofert. Jeżeli okaże się, że liczba 
wykonawców spełniających wymagane warunki jest mniejsza niż 5, zamawiający 
zaprasza wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 
 Przepisy ustawy nie stanowią, co należy zrobić, jeżeli wpłynie więcej niż, speł-
niających oczekiwania zamawiającego, wniosków o dopuszczenie do postępowa-
nia. 

W materiałach informacyjnych UZP („Informator Urzędu Zamówień Publicz-
nych” – czerwiec 2001 r.) można znaleźć racjonalne rozwiązanie tego problemu, 
polegające na zastosowaniu kolejności wpływu poszczególnych wniosków. Odrzu-
ceniu podlegają wtedy wnioski tych oferentów spełniających postawione warunki, 
które przekraczają planowaną przez zamawiającego liczbę wniosków do rozpatrze-
nia. Zastosowanie innego sposobu jest dopuszczalne, jednak proponuje się podanie 
tego sposobu już na etapie ogłoszenia o postępowaniu. 

3. Zaproszenie do składania ofert. 
 Zamawiający zaprasza do składania ofert nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20 
wykonawców lub dostawców. Zaproszenie do składania ofert powinno zawierać co 
najmniej: 

− nazwę (firmę) i adres (siedzibę), pod który można zwrócić się o specyfi-
kację istotnych warunków zamówienia publicznego oraz określenie termi-
nu zgłaszania takich wniosków, a także informację o cenie, jaką trzeba uiś-
cić za wydanie tych dokumentów, 

− określenie miejsca i terminu składania ofert, 
− informację o dacie i miejscu opublikowania ogłoszenia, 
− opis warunków, które powinni spełniać wykonawcy oraz sposób dokony-

wania oceny spełnienia tych warunków, 
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− informację o dokumentach, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wyka-
zania, że spełnia wymagane warunki, 

− określenie kwoty wadium. 
 Termin składania ofert nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wy-
słania zaproszenia, z możliwością podjęcia samodzielnej decyzji jego skrócenia do 
4 tygodni (jeżeli zamawiający opublikował ogłoszenie na zasadach określonych 
w art. 14c) oraz nie mniej niż 2 tygodnie (jeżeli występuje szczególna pilność 
udzielenia zamówienia publicznego). 
 Stosując tryb przetargu ograniczonego, zamawiający zobowiązany jest zgodnie 
z art. 52g ustawy odpowiednio stosować przepisy dotyczące: 

− ogłoszenia o przetargu, 
− sporządzenia pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
− wyjaśnień i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
− złożenia oferty, 
− terminu składania ofert ostatecznych, 
− przedłużenia terminu składania ofert, 
− okresu związania ofertą, 
− wadium, 
− otwarciu ofert, 
− ogłoszenie o wyniku przetargu, 
− zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

 W przypadku gdy wartości zamówienia nie przekracza 30 000 €, mniej pra-
cochłonny jest przetarg nieograniczony. Należy także zauważyć, że w wielu przy-
padkach tryb przetargu ograniczonego traktowany jest przez zamawiających, jak 
negocjacje z zachowaniem konkurencji. 
 Z kolei, w przypadku specjalistycznego charakteru zamówienia publicznego, 
jest to godny polecenia tryb efektywnego i konkurencyjnego wyboru wykonawcy. 
Nie możemy jednak zastosować tego trybu przetargowego, gdy wartości zamówie-
nia przekracza 30 000 €, a przedmiotem postępowania są dostawy. 

 
3. 5. 4. Przetarg dwustopniowy 

  
 Wykazanie, że nastąpiła sytuacja umożliwiająca zastosowanie trybu przetargu 
dwustopniowego, należy do zamawiającego. W przypadku gdy wartość przedmiotu 
zamówienia przekracza 200 000 €, zastosowanie trybu przetargu dwustopniowego 
wymaga zgody Prezesa UZP. 
 W obowiązującym do 26 października 2001 r. stanie prawnym przetarg dwu-
stopniowy stosowany był obligatoryjne, gdy spełnione były warunki wyszczegól-
nione w art. 54. Od 26 października 2001 r. wyrazy „stosuje się” zastąpiono wyra-
zami „może być stosowany”, przez co tryb ten jest fakultatywny, a decyzja o jego 
stosowaniu należy do zamawiającego. 
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 Tryb ten może być stosowany do dostaw, usług i robót budowlanych, jeżeli      
w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzu-
cone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 
Natomiast samodzielnie, tzn. bez wcześniejszych trybów przetargowych, może być 
stosowany do usług i robót budowlanych, a do dostaw wyłącznie w celach badaw-
czych, doświadczalnych lub rozwojowych, lecz nie w celu zapewnienia zysku lub 
pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju. 

Przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu przetargu dwustopniowego: 
1) w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczo-

nego lub ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 
zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób 
zmienione [...] 

Przyczyną niewpłynięcia lub odrzucenia wszystkich ofert może być nieprecyzyjne ok-
reślenie przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające oferentom sporządzenie ofert zgod-
nych z oczekiwaniami zamawiającego. Z kolei za istotne zmiany warunków zamó-
wienia publicznego uważa się m.in. zmianę warunków finansowania, warunków i ter-
minu wykonania, technologii wykonania (parametrów technicznych, ilości użytych su-
rowców i materiałów itp.). 

2) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki 
sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty [...], 

3) przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy lub roboty budowlane 
prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, 
a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub roz-
woju [...], 

4) przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budo-
wlanych [...] 

Przesłanka ta obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej, a po tym terminie zostaje skreślona. 

5) w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ze względu na charakter usług lub robót 
budowlanych lub związanych z nimi ryzyka, nie ma możliwości dokonania wcześ-
niejszej ich wyceny [...] 

Jako ciekawostkę można dodać, że w ustawie brakuje definicji „wyceny”. Można więc 
zaproponować przyjęcie zapisu – poprawiającego nieczytelności ustawy – że „nie ma 
możliwości wcześniejszego określenia wartości zamówienia dla tych usług lub robót 
budowlanych”, gdzie definicja „wartości zamówienia” określona jest w art. 2 ust. 1     
pkt 9 ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Tryb przetargu dwustopniowego wymaga przygotowania pełnej specyfikacji is-
totnych warunków zamówienia (art. 35 ust. 1 w związku z art. 55). Jednak w przy-
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padku robót budowlanych zamawiający nie musi posiadać dokumentacji projekto-
wej oraz kosztorysu inwestorskiego. 

Przetarg dwustopniowy składa się z dwóch etapów. 
Pierwszy etap: 

Pierwszy etap rozpoczyna się od ogłoszenia o przetargu zamieszczonego zgod-
nie z zapisami art. 29 ustawy. Przygotowane przez komisję ogłoszenie zawiera (art. 
56 ust. 1): 

1) nazwę i adres zamawiającego, 
2) opis przedmiotu zamówienia, w tym wymaganych parametrów technicz-

nych i innych, a w przypadku robót budowlanych – ich rodzaj i lokaliza-
cję,  

3) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, 

4) termin i miejsce złożenia oferty wstępnej. 
Termin złożenia oferty wstępnej nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty pu-
blikacji ogłoszenia. 
 Ze względu na szczególną pilność w realizacji zamówienia, jeżeli niemożliwe 
jest wyznaczenie terminu 6 tygodni, komisja przetargowa, po uzyskaniu zgody 
kierownika jednostki lub samodzielnie, jeżeli posiada takie kompetencje, może 
skrócić termin składania ofert wstępnych, jednak nie mniej niż do 2 tygodni (art. 
57 ust. 2). Wskazana szczególna pilność realizacji zamówienia musi wynikać         
z obiektywnych okoliczności i udowodnienie tego ciąży na zamawiającym. 
 Dostawcy lub wykonawcy mogą w terminie do 6 dni przed terminem do skła-
dania i otwarcia ofert wstępnych składać zapytania do specyfikacji. 
 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę wstępną. Oferty wstępne nie za-
wierają ceny (art. 53). Zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców 
przedstawienia w ofercie parametrów przedmiotu zamówienia, co ma na celu okre-
ślenie zakresu i dokładnego kształtu technicznego i organizacyjnego danego zamó-
wienia oraz umożliwia zamawiającemu dokładne rozeznanie się w dostępnych na 
rynku technologiach i produktach. 
 Zamawiający – po analizie i ocenie treści ofert wstępnych – może: 

1) przejść bezpośrednio do drugiego etapu (wystosowanie zaproszeń do skła-
dania ofert ostatecznych), jeżeli na podstawie ofert wstępnych uzna, że 
możliwe już jest odpowiednie i jednoznaczne sprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przystąpić (bez limitu czasu i zakresu) do negocjacji z oferentami. Nego-
cjacje nie powinny dotyczyć ceny (art. 44 w zw. z art. 61 mówi o niemoż-
liwości zmiany ceny, jednak oferta wstępna z zapisów samej ustawy nie 
może zawierać ceny, która podawana jest dopiero w ofercie ostatecznej). 
Zamawiający (członkowie komisji przetargowej) zachowuje w tajemnicy 
treść prowadzonych negocjacji (art. 58). 
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 Podsumowując pierwszy etap, należy stwierdzić, że zamawiający nie ma obo-
wiązku przeprowadzania negocjacji z oferentami. Przystępując do negocjacji z ofe-
rentami samodzielnie podejmuje decyzje, z którymi oferentami i w jakim zakresie 
oferty wstępnej je przeprowadzić. Prowadząc negocjacje z danym oferentem nie 
jest zobowiązany do zaproszenia go do złożenia oferty ostatecznej. 
 Natomiast oferent nie jest związany ofertą wstępną, nie ma obowiązku uczest-
niczenia w negocjacjach, po uprzednim zaproszeniu, nie ma obowiązku składania 
ofert ostatecznych. 
 Drugi etap – wybór dostawcy lub wykonawcy: 

 Po analizie ofert wstępnych można dokonać zmian w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wyłącznie w zakresie wymagań technicznych i jakościo-
wych, a także zmienić kryteria oceny ofert. O zmianach tych zamawiający infor-
muje w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych (art. 60). Można na tym etapie 
wykorzystać druk według wzoru ZP-31. Wystosowanie zaproszeń do składania 
ofert ostatecznych rozpoczyna formalnie drugi etap postępowania, który jest prze-
targiem ograniczonym do wybranych oferentów. 
 Do drugiego etapu należy zakwalifikować wszystkich, którzy choćby w mini-
malnym stopniu spełniają warunki określone w specyfikacji wstępnej. 
 Termin złożenia ofert ostatecznych nie może być krótszy niż 6 tygodni (art. 38 
ust. 2 pkt 1 w związku z art. 55) z zastrzeżeniem, że może zostać skrócony do nie 
mniej niż 3 tygodnie w przypadkach określonych w art. 38 ust. 3. 
 Oferty ostateczne muszą zawierać cenę, a z momentem ich złożenia na oferen-
cie ciąży obowiązek opłacenia wadium. 
 Stosując tryb przetargu dwustopniowego, zamawiający zobowiązany jest odpo-
wiednio stosować przepisy dotyczące ogłoszenia o przetargu, sporządzenia specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień i zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, złożenia oferty, terminu składania ofert ostatecznych, prze-
dłużenia terminu składania ofert, okresu związania ofertą, wadium, otwarciu ofert, 
ogłoszenia o wyniku przetargu, zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

 
3. 5. 5. Negocjacje z zachowaniem konkurencji 

  
 Wykazanie, że nastąpiła sytuacja umożliwiająca zastosowanie trybu negocjacji 
z zachowaniem konkurencji, należy do zamawiającego. Zastosowanie trybu zamó-
wienia negocjacji z zachowaniem konkurencji w wypadku, kiedy wartość zamó-
wienia przekracza równowartość kwoty 200 000 €, wymaga zgody Prezesa UZP    
w formie decyzji administracyjnej. 
 Liczbę oferentów po nowelizacji ustawy określa się na nie mniej niż 3, chyba 
że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko 2 oferentów mo-
gących je wykonać. Wyboru najkorzystniejszej oferty nie zawsze dokonamy przy 
trzech oferentach. Doboru kandydatów dokonujemy na podstawie obiektywnych 



 
 

66 

kryteriów oceny wiarygodności kandydatów, a nie w sposób dowolny i arbitralny. 
Z drugiej strony mając na względzie również sprawny przebieg postępowania, za-
mawiający powinien racjonalnie określić liczbę zaproszonych oferentów do udzia-
łu w postępowaniu. Dlatego też wybór trybu negocjacji z zachowaniem konkuren-
cji wymusza na zamawiającym aktywne zbadanie rynku przed rozpoczęciem pos-
tępowania. 
 Terminów dla składania ofert tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji nie 
posiada. Zamawiający ma jednak obowiązek prowadzić postępowanie w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 
 Ogłoszenia o trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji powinno zawierać 
elementy wymienione w art. 30 ustawy (art. 66 ust. 4). 
 Przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu negocjacji z zachowaniem kon-
kurencji: 

1) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
lub ograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, 
a pierwotne warunki zamówienia publicznego nie zostaną w istotny sposób zmie-
nione 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu co najmniej tych oferentów, którzy 
złożyli oferty w unieważnionym przetargu. (art. 65 ust. 2). 
Przyczyną niewpłynięcia lub odrzucenia wszystkich ofert może być nieprecyzyjne 
określenie przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające oferentom sporządzenie ofert 
zgodnych z oczekiwaniami zamawiającego. Z kolei za istotne zmiany warunków za-
mówienia publicznego uważa się m.in. zmianę warunków finansowania, warunków      
i  terminu wykonania, technologii wykonania (parametrów technicznych, ilości użytych 
surowców i materiałów). 

2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 13a, w wyniku któ-
rego zakwalifikowano do postępowania co najmniej dwóch wykonawców 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu co najmniej tych oferentów, którzy 
zostali zakwalifikowani do postępowania w wyniku konkursu, o którym mowa w art. 
13a. Powyżej 25 000 € przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe jest 
obowiązkowe. 

3) przedmiot dostawy jest wytwarzany wyłącznie w celach badawczych, doś-
wiadczalnych lub rozwojowych, przy czym nie dotyczy to produkcji seryjnej, ma-
jącej na celu udowodnienie zdolności rynkowych lub pokrycie kosztów badań lub 
rozwoju, 
 4) dane roboty budowlane służą wyłącznie do celów badawczych, doświadczal-
nych lub rozwojowych, a nie do zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych ko-
sztów badań lub rozwoju, 

5) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, której wcześ-
niej nie można było przewidzieć, a nie wynika ona z winy zamawiającego 
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Wszystkie elementy, tj. pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której nie można było 
przewidzieć i która nie wynika z winy zamawiającego wystąpiły łącznie. 
Jeżeli choć jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, zastosowanie tego trybu nie 
jest możliwe. Zamawiający musi udowodnić, iż pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
nie wynika z przyczyn leżących po jego stronie. Chodzi tutaj nie tylko winę umyślną 
zamawiającego, ale również winę nieumyślną w postaci lekkomyślności i niedbalstwa. 
Obowiązkiem zamawiającego jest również wykazanie, iż przy zachowaniu należytej 
staranności nie mógł wcześniej przewidzieć zaistnienia określonej sytuacji. Możliwość 
nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego nie jest postawą do powołania się na 
przedmiotową okoliczność. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje możli-
wość nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a zamawiający przystępując do 
organizacji postępowania przetargowego, musi przewidzieć także taką ewentualność. 

 W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji przepisów ustawy, dotyczą-
cych publikacji ogłoszeń o planowanych zamówieniach, terminów, wadiów, przes-
łanek wyboru trybu, a także zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie 
właściwości wykonawcy, nie stosuje się do usług hotelowych i restauracyjnych, 
prawniczych, zdrowotnych i socjalnych lub w zakresie doradztwa personalnego, 
ochrony, szkolenia, kultury, sportu i rekreacji lub transportu kolejowego, morskie-
go, żeglugi śródlądowej. 
 Po złożeniu ofert wstępnych zamawiający może dokonać zmiany wymagań 
technicznych i jakościowych, określonych w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert (art. 59 w związku z art. 66 ust. 3). 
 Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiający zwraca się do wszystkich oferen-
tów o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę i wybiera ofertę najkorzyst-
niejszą. 
 Dopuszcza się złożenie przez oferenta wyłącznie jednej oferty (art. 37 w związ-
ku z art. 66 ust. 3). 
 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu o za-
mówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego 
dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę (art. 50 ust. 1 w zwią-
zku z art. 66 ust. 3). 
 Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze oferty niezwłocznie zamieszcza 
się w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego oraz wysyła do 
uczestników postępowania (art. 50 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 3). 
 Zawiadomienie oferenta, którego ofertę wybrano, zawiera ponadto określenie 
miejsca i terminu zawarcia umowy (art. 50 ust. 4 w związku z art. 66 ust. 3). 
 Po wyborze oferty, jeżeli nastąpiła ona zgodnie z przepisami ustawy, zama-
wiający obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od 
dnia ogłoszenia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą (art. 51 ust. 1 w związku z art. 66 ust. 3). 
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3. 5. 6. Zapytanie o cenę 
  
 Wykazanie, że nastąpiła sytuacja umożliwiająca zastosowanie trybu zapytania 
o cenę należy do zamawiającego. Zastosowanie trybu zapytania o cenę, w wypad-
ku kiedy wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 200 000 €, wymaga 
zgody Prezesa UZP w formie decyzji administracyjnej. 
 Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym 
zamawiający kieruje pytania o cenę dostawy rzeczy lub usług do nie mniej niż       
4 dostawców i wykonawców. Brak jest przesłanek do zastosowania trybu zapytania   
o cenę do robót budowlanych. 
 Dokładna lektura zapisów art. 67 ustawy wskazuje ponadto, że ustawodawca 
ograniczył ten tryb także w części dostaw. Zgodnie z definicją legalną ustawy (art. 
2 ust. 1 lit. 2), przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podsta-
wie umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych 
umów o podobnym charakterze. W art. 67 wymieniono z tego bogatego zbioru je-
dynie dostawy rzeczy. 
 Liczbę oferentów zapewniającą konkurencję określa ustawa jako nie mniejszą 
niż 4. 
 Terminów dla składania ofert tryb zapytania o cenę nie posiada. Zamawiający 
ma jednak obowiązek prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie 
uczciwej konkurencji. 
 Tryb zapytania o cenę można stosować wyłącznie wtedy, gdy zachodzą łącznie 
następujące przesłanki (art. 68 ust. 1): 

− przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy rzeczy lub usługi pow-
szechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych oraz 

− wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 €. 
W tym miejscu należy wspomnieć o nowym sposobie szacowania wartości zamó-
wienia oraz wynikających z tego konsekwencjach dla możliwości zastosowania 
trybu zamówienia zapytania o cenę. 
Jeżeli w skali roku udzielamy kilku lub kilkunastu zamówień na dostawy rzeczy 
lub usługi należące do tej samej kategorii dostaw lub usług zdefiniowanych w art. 
2 pkt 12 ustawy, jako piąty poziom grupowania dostaw lub usług stosowany         
w klasyfikacjach statystycznych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej20, mamy obowiązek udzielić każdego         
z tych zamówień w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości przedmiotu 
zamówienia równej ich łącznej wartości. 
Oczywiście, wobec wprowadzenia w życie art. 3a od dnia 1 stycznia 2004 r., 
działanie takie może wydawać się przedwczesne, to jednak ustawę należy czytać 
łącznie, a w art. 3 ust. 2  jest zapisany zakaz dzielenia zamówienia, i po drugie      
w druku ZP-110 istnieje obowiązek zapisania w pkt 5a odpowiedniego PKWiU. 

                                                      
20 Dz. U. z 1996 r. nr 88, poz. 439 z późn. zm. 
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 W trybie zapytania o cenę przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń 
o planowanych zamówieniach, terminów, wadiów, przesłanek wyboru trybu, a tak-
że zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy 
nie stosuje się do usług hotelowych i restauracyjnych, prawniczych, zdrowotnych    
i socjalnych lub w zakresie doradztwa personalnego, ochrony, szkolenia, kultury 
sportu i rekreacji lub transportu kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej. 
 Zamawiający ma więc możliwość zdecydować się na wybór trybu zapytania    
o cenę w przypadku udzielania zamówienia na ww. usługi (wymienione w art. 6 
ust. 2 pkt 1−10), nawet w przypadku gdy wartość usługi przekroczy równowartość             
130 000 €. 
 Zapytanie o cenę, którego wartość przekracza kwotę 30 000 € powinno za-
wierać (art. 68 ust. 2): 

1) określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszel-
kich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy, 

2) informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-
twierdzenia spełnienia wymaganych warunków, 

3) określenie terminu wykonania umowy, 
4) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie 

ofert częściowych, 
5) określenie miejsca i terminu składania ofert, 
6) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawia-

jący wymaga jego wniesienia. 
 Przy wartości powyżej 30 000 € zamawiający zawiadamia niezwłocznie o wy-
borze oferty pozostałych oferentów, wskazując nazwę i siedzibę tego, którego 
ofertę wybrano, oraz cenę (art. 69 ust. 4). 
 Zamówienie w trybie zapytania o cenę jest udzielone z chwilą zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, a przy wartości zamówienia powyżej 30 000 € 
zawrzeć umowę można nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ogłoszenia o wyniku 
postępowania. 

 
3. 5. 7. Zamówienie z wolnej ręki 

  
 Wykazanie, że nastąpiła sytuacja umożliwiająca zastosowanie trybu zamówie-
nia z wolnej ręki należy do zamawiającego, jednak kiedy wartość zamówienia 
przekracza równowartość kwoty 20 000 €, wymaga zgody Prezesa Urzędu Zamó-
wień Publicznych w formie decyzji administracyjnej (art. 71 ust. 1a). 
 Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki po rokowaniach tylko z jed-
nym dostawcą lub wykonawcą. Tryb zamówienia z wolnej ręki nie posiada ter-
minów. 

Przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 
71, ust. 1): 
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1)  z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia publicz-
nego na prace z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury    
i sztuki, a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających 
z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być wykonane 
tylko przez jednego dostawcę lub wykonawcę, 

2)  został przeprowadzony konkurs i stosownie do jego postanowień zamówie-
nie musi być udzielone wykonawcy, którego praca została oceniona jako najlepsza, 

3)  ze względu na wyjątkową sytuację, nie wynikającą z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natych-
miastowe wykonanie zamówienia publicznego, a nie można zachować terminów 
określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

Udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie omawianego – znowe-
lizowanego art. 71 ust. 1 pkt. 3 – jest dopuszczalne wyłącznie, gdy nie można zacho-
wać terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.  

 4) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne 
warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na 
szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać od jed-
nego dostawcy lub wykonawcy, 
 5) udziela się temu samemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, 
nie przekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześ-
niej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia 
dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego 

Dopuszczalność powołania się na przesłankę uzależniona jest od zaistnienia wszystkich 
wymienionych pięciu warunków jednocześnie. 
− Warunkiem pierwszym jest konieczność powierzenia realizacji zamówienia temu 

samemu wykonawcy. Proszę zwrócić uwagę, że przesłanka odnosi się tylko do 
wykonawców, czyli do usług i robót budowlanych. Zapis przesłanki jednoznacz-
nie wyklucza możliwość zastosowania jej do dostaw (art. 2 ust. 1  pkt  6). 

− Warunkiem drugim jest, że jest to zamówienie dodatkowe. Wyjaśnienia wymaga 
posiadanie przez dane zamówienie charakteru zamówienia dodatkowego. Poprzez 
prace dodatkowe należy rozumieć prace, przy których istnieje konieczność 
zachowania tych samych norm, parametrów czy standardów. Przy wykonywaniu 
np. remontu dachu nie można uznać za zamówienie dodatkowe prac polegających 
na wymianie wykładziny dywanowej, wykonaniu furtki w ogrodzeniu, wymianie 
drzwi itd. Charakter takich prac odbiega od robót dekarskich, które były przed-
miotem pierwotnego zamówienia publicznego (remont dachu). 

− Warunkiem trzecim jest, że wartość zamówienia dodatkowego (o tych samych 
normach, parametrach i standardach co zamówienie podstawowe) nie może prze-
kroczyć łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego. 
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− Warunkiem czwartym jest zaistnienie sytuacji, której nie można było wcześniej 
przewidzieć, a z której wynika konieczność wykonania tego zamówienia dodat-
kowego. Nieprzewidywalność sytuacji, z której zaistnieniem związana jest ko-
nieczność wykonania zamówienia dodatkowego, powinna mieć charakter obiek-
tywny i bezwzględny. Podkreślić w tym miejscu należy, iż nie mieszczą się w ka-
tegorii robót dodatkowych roboty, które powinny być uwzględnione przez zama-
wiającego w umowie podstawowej. W takiej sytuacji nie może być mowy o nie-
przewidywalności robót dodatkowych, zaś następstwa wadliwie zorganizowa-
nego procesu inwestycyjnego nie mogą stać się podstawą do zastosowania trybu 
zamówienia z wolnej ręki. 

− Warunkiem piątym jest wystąpienie przyczyn technicznych lub gospodarczych, 
przez które zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia pod-
stawowego. 

 6) przedmiotem zamówienia publicznego jest nabycie, najem, dzierżawa lub 
leasing nieruchomości, a ze względu na szczególne okoliczności można ją uzyskać 
od jednego oferenta 

Definicję umowy najmu określa art. 659 k.c., dzierżawy art. 693 k.c., leasingu art. 709 
k.c. W praktycznym zastosowaniu analizowanego przepisu wątpliwości budzi pojęcie 
„szczególnych okoliczności”. Spełnienie tej przesłanki będzie miało miejsce, gdy na 
rynku lokalnym istnieje monopol lub specyficzne cechy nieruchomości powodują, że 
oferta tylko jednego oferenta spełnia wymagania stawiane przez zamawiającego.        
W praktyce zamawiający często wskazują, że poczynili znaczne nakłady finansowe 
związane z modernizacją lub adaptacją nieruchomości, a przeniesienie siedziby wiąza-
łoby się z szeregiem dodatkowych wydatków i nie byłoby zasadne pod względem eko-
nomicznym. 

 

Innym przykładem sytuacji, w której dopuszczalne jest udzielenie zamówienia z wolnej 
ręki, jest szczególne usytuowanie nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w sąsie-
dztwie siedziby zamawiającego lub określonym punkcie miasta, co ze względu na za-
dania, które wykonuje, uzasadnia jej nabycie, najem, dzierżawę czy leasing. Zama-
wiający przygotowując się do nabycia, najmu, dzierżawy czy leasingu nieruchomości 
powinien określić w sposób obiektywny podstawowe cechy, jakimi powinna się ona 
charakteryzować. Należy tu wymienić chociażby: pożądaną powierzchnię, położenie, 
jak również cechy techniczne, funkcjonalne i cenę. 

Przy wyborze nieruchomości zamawiający zobowiązany jest dokładnie przeanalizować 
własne potrzeby i przeprowadzić rozeznanie rynku. Z przeprowadzonego rozeznania 
zamawiający powinien przedstawić dokumenty, które pozwoliłyby stwierdzić istnienie 
faktycznego monopolu. Rozeznanie wyłącznie na podstawie rozmów telefonicznych 
bez zachowania formy pisemnej nie pozwala na zweryfikowanie twierdzeń zama-
wiającego dotyczących monopolu na lokalnym rynku. 

Podkreślić w tym miejscu należy, że obowiązek wykazania istnienia „szczególnych” 
okoliczności, które pozwalają na zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki w opar-
ciu o art. 71 ust 1 pkt.6, ciąży w każdym wypadku na zamawiającym. 
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3. 6. Warunki zamówienia publicznego 
  
 Istotne warunki zamówienia przy wartości zamówienia powyżej 30 000 € ok-
reśla się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która winna za-
wierać elementy określone w art. 35 ust. 1 art. 17a oraz art. 25 ust. 2. 
 Formularz zawierający specyfikację zamawiający przesyła nie później niż       
w ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku o przesłanie formularza (art. 34.     
ust. 1). 

Art. 34. 1. Zamawiający przesyła dostawcy lub wykonawcy formularz zawierający spe-
cyfikację istotnych warunków zamówienia, nie później niż w ciągu tygodnia od dnia 
zgłoszenia wniosku o przesłanie formularza. 

 Należy zwrócić uwagę na precyzyjność zapisów ustawy: „Zamawiający 
przesyła”, a nie przekazuje lub daje. Następnie, powyższe „przesłanie” następuje    
w ciągu tygodnia od wcześniejszego, pisemnego „zgłoszenia wniosku” przez 
oferenta, a nie natychmiast na jego żądanie. Nawet, jeżeli oferent zgłosi wniosek za 
pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu, to i tak musi „niezwłocznie” 
potwierdzić treść wniosku na piśmie (art. 21). 
 Niestety, bardzo często, sposób pozyskiwania przez oferentów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia jest niezgodny z ustawą. Zamawiający drukuje 
„na zapas” odpowiednią liczbę specyfikacji (najczęściej na własnym ksero) lub 
doraźnie w chwili, gdy oferent ustnie zgłosi chęć zakupu specyfikacji i przekazuje 
ją oferentowi niezwłocznie po sprawdzeniu wpłaty odpowiedniej kwoty. Proszę, 
dodatkowo, zwrócić uwagę na fakt „niecelowego” wydatkowania przez zamawia-
jącego środków finansowych w przypadku „nadprodukcji” specyfikacji oraz tech-
niczną niemożliwość określenia ceny druku specyfikacji. Przy własnej „produkcji” 
należałoby do ceny druku zaliczyć nie tylko cenę materiałów bezpośrednich, lecz 
także m.in. ewentualną amortyzację urządzenia oraz czas pracy i wynagrodzenie 
wynikłe z umowy o pracę pracownika dokonującego kserowania. 
 Proponowany, wzorcowy sposób przekazywania specyfikacji powinien wyglą-
dać następująco: 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia – sporządzoną w jednym 
egzemplarzu – przekazuje się do kierownika jednostki w celu zatwier-
dzenia. 

2. Po zatwierdzeniu specyfikacja wraca do komisji przetargowej (organiza-
tora postępowania). 

3. Osoba, wyznaczona z nazwiska oraz stanowiska służbowego do bezpo-    
średniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami, informuje ofe-
rentów, że specyfikację przesyła się po złożeniu wniosku (dopuszczalny 
jest faks, telefaks oraz poczta elektroniczna, jednak wymaga niezwłocz-
nego potwierdzenia na piśmie – art. 21) w terminie tygodnia od otrzy-
mania wniosku. 
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4. Po otrzymaniu pisemnego wniosku (załącznik do protokołu) zamawiający 
zleca druk specyfikacji (otrzymuje za to fakturę będącą bezdyskusyjnym 
kosztem druku) i przesyła ją (za zaliczeniem pocztowym i zwrotnym pot-
wierdzeniem odbioru) oferentowi. Otrzymane potwierdzenie odbioru (ko-
lejny załącznik do tworzonego protokołu) jest datą powzięcia informacji, 
od której liczymy 7 dni na złożenie ewentualnego protestu. 

 Jeżeli przeprowadzono wstępną kwalifikację, to specyfikację przesyła się 
wszystkim zakwalifikowanym dostawcom lub wykonawcom (art. 34. ust. 3) bez 
oczekiwania na wniosek o jej otrzymanie. 
 Za formularz zawierający specyfikację wolno żądać ceny, która pokrywa jedy-
nie koszty jego druku oraz przesłania (art. 34. ust. 4). 

Cena formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia może jedynie pokrywać 
koszty druku tego formularza oraz przesłania go do podmiotów zainteresowanych 
udziałem w postępowaniu. Zamawiający muszą pamiętać, że nie jest kosztem druku: 
− merytoryczne opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
− wynagrodzenie pracowników etatowych za jakiekolwiek czynności związane ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
− koszt publikacji ogłoszenia w prasie,  
− rezerwa, narzuty, koszty wydziałowe itd. 
Należy zauważyć, iż zamawiający sporządzając specyfikację istotnych warunków za-
mówienia, powinni wykazywać najwyższą staranność, tak aby zapisy specyfikacji były 
jasne i nie budziły wątpliwości, zatem np. koszty potencjalnej korespondencji z oferen-
tami nie mogą wpływać na ceną formularza specyfikacji. 

Cena wynikająca z art. 34 ust. 4 dotyczy wyłącznie jednego egzemplarza formularza 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nie np. 10, jak w przypadku postę-
powania, w którym zamawiający całymi kosztami druku i przesłania formularza obar-
czał każdego z zainteresowanych dostawców/wykonawców.  
Naruszenie art. 34 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych może prowadzić do 
wniesienia przez potencjalnych dostawców lub wykonawców skutecznego protestu       
i w efekcie odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jednocześnie należy 
zauważyć, iż naruszenie wskazanego przepisu ustawy może skutkować naruszeniem 
jednej z fundamentalnych zasad obowiązujących w postępowaniu o zamówienie pub-
liczne − zasady powszechności, co w konsekwencji może prowadzić do naruszenia art. 
138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych21 i odpowiedzialności z tytułu 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Na tym etapie kontroli prowadzonej 
przez Prezesa UZP, konsekwencją tejże jest przesłanie do zamawiających, którzy na-
ruszyli postanowienia art. 34 ust. 4 ustawy, pisma treści ogólnej lub indywidualnej 
zwracające uwagę na ujawnione uchybienia. 

Źródło informacji: http://www.uzp.gov.pl/; „Informator UZP”−  sierpień 1999 
Anita Wichniak-Olczak, Wojciech Michalski 

                                                      
21 Ustawa o finansach publicznych – art. 138 ust. 1 pkt 12: Naruszeniem dyscypliny finan-

sów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na naruszeniu zasady, formy lub 
trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego. 
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3. 6. 1. Zawartość specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

  
 1) określenie przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby również za pomocą 
planów, rysunków lub projektów), łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodat-
kowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy 

Określenie przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla ważności postępowania 
przetargowego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, 
gdy zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z zasadami ok-
reślonymi w ustawie (art. 27b). Unieważnienie postępowania w sytuacji błędnego 
określenia przedmiotu zamówienia jest więc obligatoryjne. 

 2) pożądany lub wymagany termin wykonania umowy, 
 3) opis sposobu przygotowywania ofert 

Opis sposobu przygotowania oferty powinien być jasny i dokładny, podkreślający brak 
możliwości odstępstwa od wymogów sprecyzowanych w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, ponieważ oferta sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków za-
mówienia, sporządzona wadliwie pod względem formalnym, podlega odrzuceniu (art. 
27a  ust. 1 pkt 1). Proponuje się wprowadzenie do specyfikacji zapisu, aby oferty skła-
dane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a w przypadku robót budo-
wlanych – nawet w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Przy obecnej jawności 
postępowania jeden egzemplarz oferty będzie cały czas w dyspozycji komisji, drugi – 
będzie udostępniany przez zamawiającego do wglądu dla wszystkich, którzy zgłoszą 
wnioski o wgląd w oferty. Dodatkowo, w przypadku udzielania zamówienia na roboty 
budowlane, zamawiający będzie posiadał gotowy, trzeci egzemplarz oferty w celu 
przekazania go do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 25 ust. 2) w ter-
minie 7 dni od podpisania umowy22. 

 4) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie 
ofert częściowych 

W sytuacji gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, opis 
odpowiednich części zamówienia również musi stanowić fragment specyfikacji. 
W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, kwoty wadium 
ustala się odpowiednio do wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia. 

„Nie sposób zakwestionować poprawności argumentacji organu rozstrzygającego 
w zakresie takiego skonstruowania przedmiotowego zamówienia publicznego, aby 
spełnić wskazania ustawy zawarte w przepisach art. 16 i 17 ust.2, a mianowicie, że 
zamawiający obowiązany jest prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji i nie może 
określać ani przedmiotu, ani warunków zamówienia w ten sposób, który uczciwą 

                                                      
22 § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 

1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych    
z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najko-
rzystniejszej. (Dz. U. nr 43 z 1998 r., poz. 260). 
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konkurencję mógłby utrudniać. Zasada konkurencyjności jest fundamentalną zasa-
dą systemu zamówień publicznych. Jednym z instrumentów prawnych służących 
realizacji zasady konkurencyjności jest możliwość podziału przedmiotu zamó-
wienia na pakiety, w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, celem uzyskania ofert częściowych (art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy o za-
mówieniach publicznych).” 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
z dnia 1 października 2001 r. – Sygn. akt II SA 2802/00 

 5) informację o niedopuszczeniu do złożenia oferty wariantowej (art. 17a     
ust. 3) lub w przypadku dopuszczenia możliwości złożenia oferty wariantowej (je-
żeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – art. 17a 
ust. 1 i 2) minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich 
przedstawienia, 
 6) opis wszelkich kryteriów (cena oferty jest zawsze kryterium), którymi za-
mawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów 

Kryteria powinny być opisane zrozumiale, bez wieloznaczności. Oferta najkorzystniej-
sza zostaje wybrana wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 27d ust. 1). Kryteria oceny ofert nie 
mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekono-
micznej, technicznej lub finansowej (art. 27d ust. 2). Kryteria, poza ceną, mogą odnosić 
się – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 – do kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, 
funkcjonalności oraz terminu wykonania. Kryteriów nie można zmieniać w toku pos-
tępowania (art. 27d ust. 3). 

Na zamawiającym spoczywa obowiązek wskazania elementów, które będą porów-
nywane podczas oceny ofert, zatem konieczne jest przedstawienie wszystkich kry-
teriów decydujących o wyborze najkorzystniejszej oferty. Stosowanie innych, niż opi-
sane w specyfikacji, kryteriów stanowi naruszenie art. 16 ustawy poprzez nierówne 
traktowania wszystkich oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne i do 
prowadzenia postępowania w sposób nie gwarantujący zachowanie uczciwej kon-
kurencji. Inne niż cena kryteria mogą dotyczyć, określonych przedmiotem zamówienia, 
właściwości eksploatacyjnych, np. zawartość siarki w spalinach, sprawność pompy dla 
określonej przedmiotem zamówienia nominalnej wydajności i wysokości podnoszenia; 
właściwości technicznych, np. rozdzielczość monitora, współczynnik przenikania cie-
pła materiału itp. 

Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia 
publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (art. 2 ust. 1 pkt 8 i art. 27d ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych – Dz. U.            
z 2002 r. nr 72, poz. 664). 

Wyrok III CZP 52/02 z dnia 18 września 2002 r. 

Przy kryterium – termin płatności – należy mieć na względzie art. 2 ustawy z 6 wrześ-
nia 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. nr 129, poz. 1443), 
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która ma zastosowanie do umów, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie to-
warów lub świadczenie usług przez małego przedsiębiorcę: 

Art. 2. 1. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 
wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po 
spełnieniu swego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury 
lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego. 

2. Nie można przez czynność prawną wyłączyć lub ograniczyć roszczenia, o któ-
rym mowa w ust. 1. 

Przez małego przedsiębiorcę należy rozumieć – w myśl ustawy „Prawo działalności 
gospodarczej” – przedsiębiorcę, który w poprzednim roku kalendarzowym zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął przychód netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 7 milionów Euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów 
Euro. 

 7) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy   
w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków oraz sposób dokonywa-
nia oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców 

Poniżej 30 000 € zamawiający może żądać od dostawców lub wykonawców potwier-
dzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2. Powyżej 30 000 € 
zamawiający żąda od dostawców lub wykonawców potwierdzenia spełniania warun-
ków, o których mowa w art. 22 ust. 2, oraz żąda złożenia oświadczenia, czy pozostają 
w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – 
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z innymi uczestnikami postę-
powania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział 
w postępowaniu (art. 22 ust. 5). 
Zamieszczenie w specyfikacji informacji o wymogu złożenia oświadczenia z art. 22 
ust. 5 nie zwalnia zamawiającego od obowiązku skierowania odrębnego wezwania do 
oferentów zawierającego wykaz osób po stronie zamawiającego, biorących udział       
w postępowaniu. 

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 20 sierpnia 1998 r., sygn. Akt UZP/ZO/0-643/98 
Żądanie, aby dostawca lub wykonawca dostarczył referencje z dostaw, usług lub robót 
budowlanych realizowanych wyłącznie w Polsce narusza art. 18 ust. 1 ustawy. 

Art. 18 ust. 1. Dostawcy i wykonawcy krajowi oraz zagraniczni uczestniczą w po-
stępowaniu o zamówienie publiczne na równych zasadach, stosownie do przepisów 
ustawy.  

Wezwanie zamawiającego zawiera wykaz uczestników postępowania oraz osób po 
stronie zamawiającego biorących udział w postępowaniu. W przypadku np. kiedy księ-
gowa wyjaśnia komisji przetargowej znaczenie rubryk w bilansie oraz czytanie wyni-
ków finansowych, jest osobą biorącą udział w postępowaniu i należy ją umieścić         
w wykazie uczestników postępowania po stronie zamawiającego. 
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Od dnia 6 grudnia 2001 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów, 
jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie pu-
bliczne23. 
Brak lub wadliwy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaga-
nych od dostawców lub wykonawców może być przyczyną skutecznych protestów. 
Jeżeli żądamy określonego dokumentu, to musimy dokładnie opisać, jak będziemy go 
oceniać, czy spełnia nasze oczekiwania. Zgodnie z zapisem art. 44 ust. 1 w toku doko-
nywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie może jednak rozszerzać 
żądań o dostarczenie dalszych dokumentów nie ujętych w specyfikacji. 

 8) opis sposobu obliczenia ceny oferty 
Błąd w obliczeniu ceny oferty odrzuca ofertę (art. 27a ust. 1 pkt 5). Błąd w obliczeniu 
ceny nie jest oczywistą omyłką w rozumieniu art. 44 ust. 3, a może być – po popra-
wieniu ceny po otwarcia ofert – potraktowany jako prowadzenie negocjacji między za-
mawiającym a oferentem dotyczące ceny, tj. naruszenie art. 44 ust. 2. 

 9) w przetargach o charakterze międzynarodowym informacje dotyczące walut 
obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a dos-
tawcą lub wykonawcą 

Cena oferty może być wyrażona w walucie obcej, jednak zobowiązania pieniężne na 
obszarze Polski mogą być wyrażane tylko w walucie polskiej, należy więc do zawarcia 
umowy przeliczyć cenę podaną w walucie obcej na walutę polską. 

art. 358. § 1 k.c. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobo-
wiązania pieniężne na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mogą być wy-
rażone tylko w pieniądzu polskim. 

Jeśli przewiduje się możliwość udziału w postępowaniu podmiotów zainteresowanych 
wyrażeniem ceny oferty w walucie obcej, należy określić sposób obliczania ceny takiej 
oferty, wskazując według jakiego kursu i z jakiej daty będzie następowało przeliczenie. 
Umowa określając kwotę w walucie obcej, jako sprzeczna z art. 358 §1 k. c. jest nie-
ważna, a więc nie może wywoływać skutku prawnego. 

 10) wszelkie wymagania, a w szczególności kwotę dotyczącą wadium oraz za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wadium (art. 41 ust. 1) powinno mieścić się w granicach 0,5–3% wartości zamówienia, 
natomiast wysokość zabezpieczenia (art. 75 ust. 4) nie może przekraczać 10% ceny 
ofertowej. Jeżeli wartość robót budowlanych lub usług będących przedmiotem zamó-
wienia publicznego przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 €, to zamawia-
jący żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
od 3 do 5% ceny ofertowej, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi, a w przypadku 
robót budowlanych – w wysokości od 3 do 5% ceny ofertowej, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane o wartości przekraczającej równowartość w złotych 

                                                      
23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 133, 

poz. 1484. 
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kwoty 130 000 € lub w wysokości od 5 do 10% ceny ofertowej, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartość w zło-
tych kwoty 130 000 €. W przypadku dostaw ustawa o zamówieniach publicznych nie 
jest podstawą do stosowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 11) wskazania miejsca i terminu składania ofert  
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzia-
nego na wniesienie protestu (art. 38 ust. 1). 

 12) opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać ze-
branie dostawców i wykonawców 

Dostawca lub wykonawca może wystąpić o wyjaśnienie nie później niż 6 dni przed ter-
minem otwarcia ofert (art. 36 ust. 1) i nie należy pod żadnym pretekstem udzielać wy-
jaśnień oferentom, którzy nie dotrzymają tego terminu, chyba że chcemy przesunąć 
termin do składania ofert. Oświadczenie o zamiarze zwołania, lub nie, zebrania dos-
tawców i wykonawców jest konieczne. 

 13) termin, do którego dostawca lub wykonawca będzie związany złożoną 
ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez czas określony w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert (art. 40 ust. 1). W uzasadnionych przypadkach, 
przed upływem terminu związania złożoną ofertą, zamawiający może tylko jeden raz 
zwrócić się do dostawców lub wykonawców o przedłużenie tego terminu o kolejne 45 
dni (art. 40 ust. 2). 

 14) wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 
Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Otwarcie 
ofert jest jawne. Po nowelizacji ustawy, termin złożenia ofert jest terminem ich ot-
warcia. Z praktycznego punktu widzenia wskazane jest, aby od złożenia do otwarcia 
ofert nie zmuszać oferentów do ponad godzinnego oczekiwania. Może to powodować 
bałagan. Organizacyjnie, czas około 30 minut jest wystarczający dla oznakowania ofert 
i przeniesienia ich w miejsce, gdzie będą otwierane. 
 

 15) informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wy-
konawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności 
zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania (art. 
43 ust. 3). Jeżeli nie wymagaliśmy, aby w ofertach zawarte były informacje, np. doty-
czące warunków płatności, to po stwierdzeniu braku takiej informacji w ofercie należy 
do protokołu wpisać np. zdanie: nie dotyczy. 
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 16) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracow-
nikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dos-
tawcami i wykonawcami 

Pracownicy zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z ofe-
rentami, powinni być poinstruowani, że jedynymi informacjami, jakie mogą prze-
kazywać oferentom, są informacje z ogłoszenia o postępowaniu oraz wynikające z za-
pisów ustawy, tj.: 
art. 21 ust. 1 – […] Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawia-
jących i dostawców lub wykonawców wymagają formy pisemnej […]. 
art. 21 ust. 2 – […] Treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwier-
dzona na piśmie […]. 
art. 21 ust. 3 – […] Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, 
poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na 
piśmie przez przekazującego […]. 
art. 25 ust. 2 – […] Wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie pos-
tępowania są jawne […]. 
art. 36 ust. 1 – […] Dostawca, wykonawca lub organizacje, o których mowa w art. 79b, 
mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że 
prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
terminem otwarcia ofert […]. 

 17) istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, 

 18) wszelkie przyszłe zobowiązania dostawcy lub wykonawcy związane          
z umową w sprawie zamówienia publicznego, 

 19) informację o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po 
zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy, 

 20) ogólne warunki umowy, wzór umowy albo regulamin, jeżeli zamawiający 
wymaga od oferenta, by zawarł z nim umowę na takich warunkach, 

 21) pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wyko-
nawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Środkami odwoławczymi są protest i skarga. Pouczenie powinno zawierać informację, 
kto może wnieść protest, co nie podlega postępowaniu odwoławczemu, termin wniesie-
nia protestu i odwołania, zachowanie się oferenta w przypadku otrzymania informacji   
o wniesionym proteście oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w rozdziale         
8 ustawy 

oraz dla uniknięcia późniejszych nieporozumień wskazane jest dodanie do SIWZ: 
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 22) zastrzeżenie dostawcy lub wykonawcy, które informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom pos-
tępowania (art. 25 ust. 2). 
 Od 10 stycznia 2002 r. zamawiający ma prawo do żądania w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wskazania tej części zamówienia, której wy-
konanie zamierza wykonawca lub dostawca powierzyć osobie trzeciej (art. 35     
ust. 1a). 

 
3. 6. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

  
 Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy wartość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy nie może przekroczyć 10% ceny ofertowej. Wydane na podstawie delega-
cji ustawowej art. 75 ust. 7 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o zamówienie publiczne24 określa rodzaje oraz wartość zamówień, co do 
których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wysokość 
zabezpieczenia, a także sposób jego wnoszenia i zwrotu. 
 Zgodnie z zapisami rozporządzenia zabezpieczenie należy stosować do usług 
i robót budowlanych o wartości zamówienia powyżej 30 000 €. Wysokość zabez-
pieczenia zależy od rodzaju zamówienia i ustalana jest w stosunku procentowym 
do ceny ofertowej: 

− jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi − zabezpieczenie ustala się 
w wysokości od 3 do 5% ceny ofertowej, 

− dla robót budowlanych zabezpieczenie różnicuje się w zależności od war-
tości zamówienia i tak, jeżeli wartość robót budowlanych nie przekracza 
równowartość w złotych kwoty 130 000 € − zabezpieczenie ustala się 
w wysokości od 5 do 10% ceny ofertowej, z kolei jeżeli przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane o wartości przekraczającej równo-
wartości w złotych kwoty 130 000 € − zabezpieczenie ustala się w wyso-
kości od 3 do 5% ceny ofertowej. 

Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwa-
rancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych (art. 75 ust. 3). Zama-
wiający dysponuje możliwością wyboru formy wnoszenia zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy. 

Jeżeli Zamawiający dopuści taką możliwość, to uznaną formą wniesienia zabezpie-
czenia może być również weksel z poręczeniem wekslowym banku oraz ustanowienie 
zastawu rejestrowego. Dopuszcza się także wniesienie zabezpieczenia w jednej lub 
kilku formach oraz, na wniosek wykonawcy, zmianę formy zabezpieczenia w sposób 
zachowujący ciągłość i wartość zabezpieczenia. W przypadku wniesienia zabezpie-

                                                      
24 Dz. U. z dnia 24 lipca 2002 r. nr 115, poz. 1002. 
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czenia w pieniądzu, zamawiający wskazuje oferentowi rachunek bankowy dla jego 
wniesienia. 

 Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi o cenie ofer-
towej powyżej 130 000 € (łącznie z podatkiem VAT) i jednocześnie wystąpią nas-
tępujące przesłanki: 

− okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, 
− zabezpieczenie wnoszone jest w pieniądzu, 

to za zgodą zamawiającego, w dniu zawarcia umowy, wykonawca wnosi w pie-
niądzu co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia – gdy przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane, lub co najmniej 10% kwoty zabezpieczenia – gdy przedmiotem 
zamówienia są usługi. 
 Pozostałą część zabezpieczenia zamawiający wpłaca z potrącenia z faktur za 
częściowo wykonane usługi lub roboty budowlane na rachunek bankowy w tym sa-
mym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Nie jest określona wysokość po-
trąceń, jednak wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić póź-
niej niż w ciągu roku od dnia zawarcia umowy. 
 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z od-
setkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy w terminie: 

1) 14 dni od dnia uznania należytego wykonania usługi, 
2) 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przy-

jęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych. 
 Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia 
pozostać może kwota ustalona przez strony w umowie, nie wyższa niż 30% 
wysokości ustalonego zabezpieczenia. Zwracana jest ona najpóźniej w 14 dniu po 
upływie terminu rękojmi. 
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pie-
niężna należy zwrócić wnoszącemu zabezpieczenie po upływie okresu, na jaki 
wniesione zostało zabezpieczenie, wyłącznie na jego żądanie, pozostawiając w do-
kumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
 W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wątpliwości budzą 
następujące zapisy ustawy i przedmiotowego rozporządzenia: 

1. Po pierwsze − w ustawie o zamówieniach publicznych nie ma definicji 
„ceny oferty”, do której odwołuje się art. 75 ust. 4 ustawy – Zabezpie-
czenie należytego wykonania umowy nie może przekraczać 10% ceny ofer-
towej – oraz § 3 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia – Wysokość zabez-
pieczenia, jakiego zamawiający żąda od wykonawcy zamówienia, ustala 
się w stosunku procentowym do ceny ofertowej. 

 „Cena ofertowa” jest zwyczajowo utożsamiana jako wartość szacunkowa za-
mówienia z podatkiem od towarów i usług (VAT). Zdarzają się jednak postępo-
wania o zamówienie publiczne, gdzie określoną w specyfikacji „ceną ofertową” 
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jest „jednostkowa cena ofertowa” i takie ceny jednostkowe porównuje się dla wy-
boru oferty najkorzystniejszej. 
 Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego przy np. umowie o dzieło lub umowie 
o roboty budowlane występuje pojęcie „zapłaty umówionego wynagrodzenia”. 
Tym samym w postępowaniu, w którym porównuje się ceny ofertowe „jednost-
kowe” (np. ocieplanie lub tynkowanie elewacji, pokrycie dachu papą itp. w prze-
liczeniu na 1 m2 elewacji lub dachu) w celu wyboru oferty najkorzystniejszej po-
winniśmy określić liczbę jednostek i jednoznacznie podać w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, że cena ofertowa wynika z przemnożenia ceny jednost-
kowej przez liczbę jednostek i jest to zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Po drugie − obowiązująca obecnie ustawa o zamówieniach publicznych 
oraz przedmiotowe rozporządzenie nie określają jednoznacznie terminu 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, 
kiedy cena ofertowa nie przekracza 130 000 €, a okres realizacji zamó-
wienia jest krótszy niż rok. 

 Jeżeli więc zamierzamy skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy wnoszonego bez potrąceń z faktur za częściowo wykonane roboty, to 
powinniśmy określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin,        
w którym zabezpieczenie należy wnieść. 

3. Po trzecie – brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być, 
zgodnie z art. 27c ustawy, przyczyną wyboru następnej oferty bez jed-
noznacznego określenia, że jest to równoznaczne z odrzuceniem oferty 
pozbawionej zabezpieczenia. 
Art. 27c. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe 
dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, 
która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożono tylko dwie ważne 
oferty lub upłynął termin, o którym mowa w art. 40 ust. 1. 

 Najrozsądniej byłoby zapisać ten artykuł w sposób jednoznaczny np.: „[...] za-
mawiający odrzuca taką ofertę i wybiera tę spośród pozostałych ofert, która jest 
najkorzystniejsza [...]”. Można to oczywiście nazwać akademickimi rozważania-
mi, jednak jednoznaczność zapisów ustawowych sprzyja ich stosowaniu. 

 
3. 6. 3. Wadium 

 
 Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza równowartość kwoty        
30 000 €, to oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium 
(art. 41 ust. 1). Kwotę wadium określa zamawiający, jednak musi się ona mieścić 
w granicach od 0,5 do 3% wartości zamówienia. 
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 Zamawiający ma prawo wystąpić do Prezesa UZP  o wyrażenie zgody na od-
stąpienie od obowiązku wnoszenia wadium przez oferentów przystępujących do 
danego przetargu, gdy koszty zorganizowania przetargu nie są znaczne  
 Dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 € 
zamawiający może żądać wniesienia wadium. 
 Wadium można wnosić w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach banko-
wych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym ban-
ku, a za zgodą zamawiającego również w czekach potwierdzonych. W przypadku 
wniesienia wadium w pieniądzu – na zamawiającym ciąży obowiązek przechowy-
wania go na rachunku bankowym. 
 Wadium wymaga komentarza: 

 W rozdziale 4 ustawy – Przetarg nieograniczony – zapis art. 41 ust. 1 
mówi, że obowiązany wnieść wadium jest ten dostawca lub wykonawca, 
który przystępuje do przetargu o wartości zamówienia powyżej 30 000 €. 
 Cel wniesienia wadium związany jest z kosztami postępowania, co 
potwierdza zapis art. 41 ust. 2 mówiący o możliwości złożenia przez za-
mawiającego wniosku do Prezesa UZP o wyrażenie zgody na odstąpienie 
od obowiązku wnoszenia wadium przez dostawców lub wykonawców 
przystępujących do danego przetargu, gdy koszty zorganizowania przetargu 
nie są znaczne. Tak, więc słuszna wydaje się interpretacja, że obowiązek 
wniesienia wadium jest ustawowo ograniczony do trybów przetargowych. 
 Jeżeli zaś chodzi o zależność obowiązku wniesienia wadium od war-
tości zamówienia, to występuje tutaj ustawowa niejednoznaczność. 
 Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy, przy wartości zamówienia 
publicznego do 30 000 € (zapis nie określa, czy przeprowadzonego w try-
bie przetargowym lub nieprzetargowym) zamawiający może żądać od dos-
tawcy lub wykonawcy wniesienia wadium. Wszystko byłoby czytelne, gdy-
by nie zapis art. 15 ust. 1 ustawy mówiący, że przy wartości zamówienia do 
30 000 € nie stosuje się przepisów ustawy dotyczącej publikacji ogłoszeń w 
„Biuletynie Zamówień Publicznych”, protokołu postępowania, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, terminów (np. terminów składania ofert 
w postępowaniach przetargowych), wadium (a więc art. 41 i 42 ustawy) 
oraz protestów i odwołań. 
 Możliwa jest więc interpretacja, że obowiązek wniesienia wadium ist-
nieje wyłącznie dla trybów przetargowych (przetarg nieograniczony, ogra-
niczony lub dwustopniowy) o wartości zamówienia powyżej 30 000 €,       
a zamawiający – w przypadku gdy koszty zorganizowania przetargu są 
nieznaczne – może wystąpić do Prezesa Urzędu – na mocy art. 41 ust. 2 –  
z wnioskiem o uzyskanie zgody na odstąpienie od obowiązku wnoszenia 
wadium przez dostawców lub wykonawców. 

 



 
 
 

4. Wszczęcie i przebieg postępowania 
 
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie prze-

targowym (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub przetarg dwustopnio-
wy) rozpoczyna się publikacją ogłoszenia (art. 29, art. 52g, art. 55). 

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna     
w trybie: 

− negocjacji z zachowaniem konkurencji – wysłanie zaproszenia (art. 65), 
− zapytania o cenę – skierowanie pytania o cenę dostawy rzeczy lub usługi 

(art. 67), 
− zamówienia z wolnej ręki – rozpoczęcie rokowań (art. 70). 
„Należy zaś przyjąć, że wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w przetargu nieograniczonym następuje z dniem ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym, w tym wypadku – w „Biuletynie Zamówień Publicznych” z dnia […], 
zgodnie z przepisami o zasadach udzielania zamówień publicznych zawartymi w us-
tawie o zamówieniach publicznych (art. 14a w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy). W ten spo-
sób właśnie w sprawie niniejszej zamawiający zaprosił do udziału w przetargu nieo-
graniczonym (art. 29 ust 1 cyt. ustawy), a zatem przejawił swoją wolę na zewnątrz po 
zakończeniu czynności wstępnych, także o charakterze organizacyjnym, do których na-
leżało również wskazane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku powołanie komisji 
przetargowej...” 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2002 r.  
 − Sygn. akt V Ca 246/02 

 
4. 1. Ogłoszenie o przetargu 

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym oraz 

przetargu dwustopniowym zamawiający zamieszcza (art. 29) w zależności od war-
tości zamówienia: 

− jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 30 000 €: 
a) w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym, 
b) na stronie internetowej, co najmniej na 7 dni przed terminem składa-

nia ofert (art. 29 ust. 2); 
− 2) jeżeli wartość zamówienia przekracza 30 000 €: 

a) w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym, 
b) na stronie internetowej, od dnia publikacji ogłoszenia w „Biuletynie 

Zamówień Publicznych” do dnia składania ofert. 
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Istnieje możliwość ogłoszenia o organizacji przetargu w prasie (art. 29 ust. 4) – 
jednak nie wcześniej niż w dniu publikacji w „Biuletynie Zamówień Publicznych”. 

Koszty ogłoszenia w prasie rozsądniej ulokować w utworzeniu własnego ser-
wisu internetowego. Roczna opłata za własny serwis w wersji minimum (często     
z domeną globalną) kształtuje się w granicach od 140 zł do 740 zł w zależności od 
naszych potrzeb (php, MySQL itp.). 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w uzasadnionych przypadkach, może 
wyrazić zgodę na publikację w „Biuletynie Zamówień Publicznych” ogłoszeń        
o wartość zamówienia do 30 000 € (art. 14a ust. 5a). 

W „Informatorze UZP” (sierpień 2001) przedstawiono przykładowe okolicz-
ności „uzasadnionych przypadków”, są to: 

− konieczność poszerzenia kręgu podmiotów zdolnych do wykonania zamó-
wienia publicznego ze względu na brak podmiotów zdolnych do wyko-
nania przedmiotowego zamówienia na lokalnym rynku, 

− przypuszczenie, że nastąpi unieważnienie postępowania przetargowego     
z uwagi na brak wystarczającej liczby ważnych ofert, 

− firmy działające na lokalnym rynku nie konkurują ze sobą, celowo dążą do 
unieważnienia przetargu, 

− specjalistyczny charakter zamówienia, 
− koszt ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym przewyższa wartość 

zamówienia, 
− w przypadku omawianego art. 3c, ust. 1, gdy istnieją firmy krajowe zdolne 

do wykonania zamówienia. 
Art. 3c. 1. Jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków zagranicz-
nych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne 
niż ustawa procedury udzielania zamówienia, zamawiający stosuje procedury okre-
ślone w umowie międzynarodowej. 

Zawartość ogłoszenia została określona w art. 30 (10 punktów) oraz art. 17a 
(informacja o dopuszczeniu składania oferty wariantowej). 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawiera, co najmniej: 
1) nazwę i adres zamawiającego, 
2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do 

robót budowlanych − rodzaj, zakres i lokalizację budowy, 
3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego, 
4) informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców, 
5) oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych, 
6) określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istot-

nych warunków zamówienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostęp-
nienie jest odpłatne, 

7) miejsce i termin składania ofert, 
8) miejsce i termin otwarcia ofert, 
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9) kryteria oceny ofert, 
10) kwotę wadium, 
11) informacja o dopuszczeniu składania oferty wariantowej. 
Wzór ogłoszenia jest znormalizowanym drukiem oznaczonym symbolem ZP-  

-10, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówie-
niach publicznych publikowanych w „Biuletynie Zamówień Publicznych” oraz do-
datkowych informacji zawartych w ogłoszeniach (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r. 
nr 91, poz. 816). 

 
4. 2. Otwarcie ofert 

 
Otwarcie ofert następuje po upływie terminu do składania ofert, przy czym 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 43, 
ust. 1a). Dotychczasowy zapis mówiący o możliwej obecności oferenta podczas 
otwarcia ofert jest zastąpiony jednoznacznym zapisem, że otwarcie ofert jest jawne 
(art. 43, ust. 2). 

Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa, jednak ilu jej członków powin-
no uczestniczyć przy tej czynności zależy wyłącznie od wewnętrznych rozwiązań 
zamawiającego. Z praktycznego punktu widzenia oraz sprawności działania komi-
sji wydaje się, że podczas otwarcia ofert powinno uczestniczyć przynajmniej 
dwóch jej członków. 

Ustawowy zakres informacji podawanej po otwarciu oferty (art. 43 ust. 1), to: 
a) imię i nazwisko, nazwę (firmę), 
b) adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierania, 
c) cena oferty, 
d) termin wykonania zamówienia publicznego, 
e) okres gwarancji, 
f) warunki płatności. 
Podczas otwarcia ofert proponuje się – jako wzór – wykorzystać własny druk, 

ujednolicony dla wszystkich postępowań, na bazie druków ZP-41 i ZP-42. 
Próby składania ustnych oświadczeń lub zaświadczeń podczas otwarcia ofert 

należy uznać za niedopuszczalne. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składa-
ne przez zamawiających i dostawców lub wykonawców wymagają formy pisemnej 
(art. 21, ust. 1). 

W przypadkach, gdy któryś z uczestników jawnego otwarcia zechce coś dodać, 
to należy zażądać niezwłocznego potwierdzenia tego faktu na piśmie (art. 21, ust. 
2) i skierować pismo składającego do właściwych w strukturze organizacyjnej za-
mawiającego służb. Przyjmowanie, przez członków komisji, korespondencji pod-
czas otwierania ofert należy przyjąć za niedopuszczalne. Ustawa wymienia jed-
noznacznie, jakie czynności wykonuje się podczas otwarcia ofert. Natomiast przyj-
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mowanie korespondencji, potwierdzanie tego faktu oraz nadawanie otrzymanej ko-
respondencji odpowiedniej procedury nie jest czynnością przewidzianą ustawą. 
Ponadto ustawa nie określa obowiązku niezwłocznego podjęcia stanowiska, czy też 
w ogóle o obowiązku podejmowania jakiegokolwiek stanowiska komisji przetar-
gowej względem oświadczeń składanych podczas otwarcia ofert. Nie ma także us-
tawowego obowiązku osobnego informowania zgłaszającego oświadczenie pod-
czas otwarcia ofert o stanowisku komisji przetargowej. Należy zaznaczyć, że pro-
tokół jest jawny, a wszelkie oświadczenia (nie tylko te składane podczas otwarcia 
ofert) składane przez zamawiającego oraz dostawców lub wykonawców stanowią 
załącznik do protokołu. 

Po otwarciu ofert zamawiający może żądać na podstawie art. 44 udzielenia 
przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez 
nich ofert. Wszelkie oświadczenia oferentów, nie będące wyjaśnieniami skła-
danymi w trybie art. 44 oraz nie będące protestami, należy dołączyć do protokołu 
postępowania (dokumentacji podstawowych czynności) pozostawiając je bez 
biegu. 

Badając oferty, zamawiający ma prawo poprawić oczywiste omyłki w tekście 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta (art. 44, ust. 3). Fakt taki 
proponuje się odnotować na wzorze druku ZP-43 – „Stwierdzone w ofertach oczy-
wiste omyłki”. Zaleca się w kolumnie 3 wzoru druku ZP-43 uzyskać podpis dos-
tawcy lub wykonawcy potwierdzający lub odrzucający sprostowanie. 

Oczywistą omyłką nie jest błąd w obliczeniu ceny. Zamawiający zobowiązany 
jest odrzucić ofertę, jeżeli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny (art. 27a. ust. 1 
pkt 5). O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje dostawcę lub 
wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

Przy zamówieniach powyżej 30 000 € otwarcie ofert kończy się ostatecznym 
sporządzeniem listy uczestników postępowania i wezwaniem dostawców lub wy-
konawców uczestniczących w postępowaniu do złożenia oświadczenia, czy pozo-
stają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. − Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi − z innymi 
uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawia-
jącego, biorącymi udział w postępowaniu (art. 22, ust. 5). Termin złożenia oświad-
czenia wyznacza zamawiający w wezwaniu. 

Bez względu na wartość zamówienia, zgodnie z zapisami art. 20, ust. 1 w pos-
tępowaniu nie mogą występować w imieniu zamawiających ani też wykonywać 
czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, a także być bieg-
łymi osoby, które: 

1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli         
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z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania pozostawały     
w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz 
osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3) pozostają z dostawcą lub wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fak-
tycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstron-
ności.  

Osoby występujące w imieniu zamawiającego, a będące członkami komisji 
przetargowej, składają stosowne oświadczenia, na które można wykorzystać, prak-
tycznie bez żadnych zmian, znormalizowany druk ZP-21 – „Oświadczenie członka 
komisji przetargowej”. 

Pozostałe osoby występujące w imieniu zamawiającego mogą złożyć podpis na 
identycznym druku – jeżeli chodzi o treść – jednak z nagłówkiem „Oświadczenie 
Osoby występujące w imieniu zamawiającego”. W przypadku zaistnienia okolicz-
ności wymienionych w oświadczeniu należy wyłączyć daną osobę z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 20, ust. 3). 

 
4. 3. Badanie ofert 

 
Przed przystąpieniem do badania ofert wskazane jest, aby członkowie komisji 

otrzymali komplet druków umożliwiających sprawniejszą ich pracę. Wszystkie 
potrzebne druki powinna przygotować osoba odpowiedzialna, spośród członków 
komisji przetargowej, za druki (np. sekretarz komisji) i rozdać członkom komisji 
przetargowej. 

Badanie ofert rozpoczynamy od ustalenia wystąpienia błędów formalnych po-
wodujących ich nieważność. Proponuje się członkom komisji przetargowej wy-
korzystanie druku według wzoru ZP-44.  

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę z powodu błędów formalnych, 
jeżeli: 

− jest sprzeczna z ustawą (np. nie zostało wpłacone wadium) lub specyfikac-
ją istotnych warunków zamówienia (np. oferta jest sporządzona niezgodnie 
z instrukcją zawartą w specyfikacji) – art. 27a ust. 1 pkt 1, 

− jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – art. 27a ust. 1 pkt 3, 
− jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art. 27a ust. 1 pkt 4, 
− oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny – art. 27a ust. 1 pkt 5. 
Na szczególną uwagę zasługuje zapis ustawy mówiący o konieczności odrzu-

cenia przez zamawiającego oferty, jeżeli stwierdzi on, że jej złożenie stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji. Na zamawiającym ciąży obowiązek dokładnego zbadania 
ofert po ich otworzeniu, czy przypadkiem nie stanowią one czynu nieuczciwej kon-
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kurencji, bez możliwości wskazania w SIWZ automatycznego odrzucenia ofert, 
które np. posiadają cenę niższą niż określona przez zamawiającego. 

Niewątpliwym czynem nieuczciwej konkurencji jest – zgodnie z art. 15 pkt 1 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 – sprzedaż towarów lub usług poni-
żej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów 
zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. 

Art. 15. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dos-
tępu do rynku, w szczególności przez: 

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadcze-
nia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych 
przedsiębiorców, 

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo 
nie dokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, 

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów. [...] 

Art. 18a. Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na to-
warach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na 
osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem    
w błąd. [...] 

Sygn. akt: UZP/ZO/0 - 719/98 
WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 września 1998 r. 

Zamawiający […] w postępowaniu o zamówienie publiczne na […] prowadzonym      
w trybie przetargu nieograniczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zastrzegł, że oferta z ceną o 30% niższą od wartości kosztorysu inwestorskiego 
zostanie odrzucona. Zdaniem Zespołu Arbitrów warunek ten zawarty w specyfikacji 
utrudnia zachowanie uczciwej konkurencji, a więc stanowi naruszenie art. 16 i art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 76, 
poz. 344 z późn. zm.). Zamawiający nie przedstawił żadnych przekonywujących argu-
mentów świadczących o tym, aby ta różnica wartości wpływała na możliwość przy-
pisania oferentowi, który zaproponował cenę za wykonanie robót odbiegających ponad 
30% od wartości kosztorysu inwestorskiego, działania stanowiącego czyn nieuczciwej 
konkurencji. Ponadto, z brzmienia art. 27a pkt 3 wynika, że Zamawiający zobowiązany 
jest odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a więc 
oferta ta winna być przedmiotem merytorycznej analizy poszczególnych elementów 
ceny i dopiero wtedy Zamawiający winien stwierdzić, czy postępowanie oferenta wy-
pełnia dyspozycje przepisów określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211). Zatem formalne 
ustalenie Zamawiającego, iż oferta zawierająca cenę niższą o 30% od wartości koszto-

                                                      
1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z roku 

1993 nr 47, poz. 211 ze zmianą Dz. U. z 1996 r. nr 106, poz. 496, Dz. U. z 1997 r. nr  88, 
poz. 554, Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 668, Dz. U. z 2000 r. nr 29, poz. 356, nr 93, poz. 
1027). 
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rysu inwestorskiego jest, jak to nazywa Zamawiający „ofertą dumpingową”, nie ma 
żadnego uzasadnienia faktycznego, ani prawnego. […] 

„Urząd Zamówień Publicznych. Warszawa 1999. Orzecznictwo Zespołu Arbitrów. 
Przegląd wybranych wyroków wydanych w okresie sierpień−grudzień 1998 r.” 

Następnie, badając oferty nieodrzucone z przyczyn formalnych, należy spisać 
na drukach sporządzonych według wzoru własnego lub według wzoru druku: 

− ZP-45 − „Zestaw dokumentów wymaganych od dostawców/wykonawców 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, 
− ZP-46 − „Informacja o spełnieniu warunków wymaganych od dostawców/ 
/wykonawców”, 
− ZP-51 − „Kryteria oceny ofert i ich znaczenie”. 

W tym momencie członkowie komisji przetargowej mogą otrzymać druk według 
wzoru ZP-52 „Karta indywidualnej oceny oferty” i dalszy sposób postępowania za-
leży już wyłącznie od indywidualnego rozwiązania zamawiającego. W celu umoż-
liwienia wypełnienie druków, komisja przetargowa może pracować zespołowo lub 
indywidualnie.  

Kolejnym etapem będzie podsumowanie indywidualnych ocen na zbiorczym 
druku, np. wzoru druku ZP-53 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”, 
który zakończy wybór najkorzystniejszej oferty i umożliwi kierownikowi jednostki 
lub osobie upoważnionej zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty podpisa-
niem protokołu postępowania. 

W miarę postępu pracy komisji wypełnia się „Protokół postępowania” – wzór 
druku ZP-1. W protokole zamieszcza się informacje określone w art. 25 ustawy. 

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
postępowania są jawne (art. 25 ust. 2a). Wyjątkiem są informacje stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, a oferent składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 

Przy wartości zamówienia do 30 000 € protokół postępowania należy zastąpić 
protokołem podstawowych czynności, który zawiera (art. 26 ust. 1): 

− opis przedmiotu zamówienia, 
− nazwisko lub firmę (nazwę), 
− adresy dostawców i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamó-

wienia, 
− cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert, 
− streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, 
− powody zastosowania przez zamawiającego trybu dokonywania zamó-

wienia   
− innego niż przetarg nieograniczony oraz 
− wskazanie wybranej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru. 
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Wskazane jest, aby zamawiający posiadał opracowane jednolite wzory druków dla 
wszystkich postępowań. Odpowiedzialnym za ich sporządzenie oraz aktualizację 
może być wyznaczony dział, pracownik zamawiającego lub jeden z wyznaczonych 
członków komisji przetargowej. 



 
 
 

5. Zakończenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
Po wyborze oferty na zamawiającym ciążą następujące obowiązki: 
a) zawiadomienie o wyniku przetargu wszystkich oferentów, wskazując fir-

mę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano, oraz ocenę (art. 50 ust. 1), 
b) zawiadomienie o wyniku przetargu oferenta, którego ofertę wybrano, 

wskazując firmę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano, cenę oraz okreś-
lenie miejsca i terminu zawarcia umowy (art. 50 ust. 4), 

c) wywieszenie ogłoszenia o wyniku przetargu w miejscu publicznie dostęp-
nym w siedzibie zamawiającego (art. 50 ust. 2), 

d) wysłanie ogłoszenia do uczestników postępowania (art. 50 ust. 2), 
e) doręczenie wybranemu oferentowi zawiadomienia o wyborze oferty okre-

ślające termin zawarcia umowy (art. 51 ust. 2). 
Postępowanie kończy się zawarciem umowy. Zawarcie umowy następuje        

w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia (art. 51 ust. 1) w miejscu pu-
blicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego oraz wysyłaniu do uczestników 
postępowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie później jednak, 
niż przed upływem terminu związania ofertą. 

Po zawarciu umowy zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do prze-
słania ogłoszenia do publikacji w „Biuletynie Zamówień Publicznych” (art. 14d 
ust. 1), zawierającego nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego, określenie 
wartości zamówienia publicznego, określenie przedmiotu zamówienia publicznego, 
określenie liczby złożonych ofert, w tym liczby ofert odrzuconych, informację       
o opublikowaniu ogłoszenia w „Biuletynie Zamówień Publicznych”, określenie 
najniższej i najwyższej ceny przedstawianej w złożonych ofertach, imię i nazwisko 
lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
cenę. 

Dodatkowo, w przypadku udzielania zamówienia na roboty budowlane, zama-
wiający przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje 
cenowe z postępowania oraz kopie oferty najkorzystniejszej (art. 25 ust. 4). 

Dokładnie reguluje to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji    
z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania infor-
macji cenowych postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz ko-
pii oferty najkorzystniejszej. (Dz. U. nr 43 z 1998 r., poz. 260), które określa, że doko-
nuje się tego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na znormalizowanym druku 
będącym załącznikiem do rozporządzenia. 
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Przez okres 3 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego zamawiający zobowiązany jest przechowywać oferty oraz protokół w spo-
sób gwarantujący ich nienaruszalność (art. 26a). 

Przy postępowaniu o wartości do 30 000 € dokumentacja podstawowych czyn-
ności (art. 26 ust. 1) zawiera opis powodów zastosowania przez zamawiającego 
trybu dokonywania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony (jeżeli zastoso-
wano inny tryb zamówienia) oraz: 

a) opis przedmiotu zamówienia, 
b) nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adresy dostawców i wykonawców ubie-

gających się o udzielenie zamówienia, 
c) cenę oferty, 
d) inne istotne elementy każdej z ofert, 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (art. 26 ust. 1). 

Tak sporządzona dokumentacja podstawowych czynności oraz wszystkie złożone 
oferty zamawiający zobowiązany jest przechowywać w sposób gwarantujący ich 
nienaruszalność przez okres 3 lat od zakończenia postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego (art. 26a). Przez cały ten okres są one jawne dla dostawców 
i wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (art. 26 ust. 2). 



 
 
 

6. Czynności komisji przetargowej  
po wniesieniu protestu 

 
Tryb rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku postępowania         

o udzielenie zamówienia publicznego określa ustawa o zamówieniach publicznych. 
Zasady ogólne: 
− wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy         

w sprawie zamówienia publicznego (art. 82 ust. 2), 
− protest wniesiony po terminie należy bezwzględnie odrzucić (art. 82       

ust. 3), 
− postępowaniu protestacyjnemu nie podlega wybór trybu postępowania 

oraz zastosowanie preferencji krajowych (art. 79 ust. 2). 
Protest może wnieść: 
− oferent w ciągu 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiado-

mość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 82 
ust. 1), 

− organizacja pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszająca dostawców lub 
wykonawców (wpisana na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu), nie 
później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 79a). 

Lista organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dostawców lub wyko-
nawców uprawnionych do składania środków odwoławczych w postępowaniach          
o udzielenie zamówienia publicznego wpisanych na listę przez Prezesa Urzędu Zamó-
wień Publicznych, na podstawie art. 79b ust. 3 w związku z art. 79a ust. 1 ustawy         
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. 
nr 119, z późn. zm.) jest do wglądu w internecie pod adresem Urzędu Zamówień Pu-
blicznych – http://www.uzp.gov.pl/ 

Z chwilą wniesienia protestu komisja przetargowa: 
− wypełnia druk według wzoru ZP-61 „Protesty złożone podczas postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego”, który jest załącznikiem do 
protokołu postępowania (druk wg wzoru ZP-1 pkt 20−22b w związku z art. 
25 ust. 1 pkt 11), 

− niezwłocznie zawiadamia dostawców i wykonawców uczestniczących      
w danym postępowaniu (czyli składającego protest także) o złożeniu pro-
testu (art. 83 ust. 1), 

− przerywa bieg terminu związania ofertą (art. 81 ust. 3). 
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Zawiadomienie o złożeniu protestu proponuje się przekazać: 
− faksem oraz listem poleconym, 
− listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 
− przez gońca. 
W każdym z tych trzech przypadków zamawiający będzie posiadał dokładny 

dzień zawiadomienia oferentów. Dostawcy i wykonawcy, którzy przystąpią do pos-
tępowania protestacyjnego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, stają 
się też uczestnikami postępowania dotyczącego przedmiotu protestu (art. 83 ust. 2). 

Dostawca lub wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyj-
nego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności 
(art. 83 ust. 3). 

Istotnym wydaje się określenie (w decyzji powołującej komisję przetargową lub w re-
gulaminie pracy komisji) obowiązku natychmiastowego poinformowania kierownika 
jednostki (osoby upoważnionej) o wniesieniu protestu i informowania na bieżąco o po-
dejmowanych przez komisję przetargową czynnościach bez względu na przyjęty u za-
mawiającego ogólny obieg dokumentów. 

Wniesiony do zamawiającego protest należy rozpatrzyć najpóźniej w ciągu      
7 dni od jego wniesienia, a w uzasadnieniu rozstrzygnięcia podać przyczyny roz-
strzygnięcia protestu oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania. 
Brak rozpatrzenia protestu w tym terminie jest poczytane za jego oddalenie (art. 84     
ust. 4). 

Wniesienie protestu powinno spowodować zawieszenie postępowania nie dłu-
żej niż na okres 7 dni, chyba że wystąpi jedna z następujących przesłanek (art. 85 
ust. 1): protest jest oczywiście niezasadny, zamawiający albo inny dostawca lub 
wykonawca mógłby ponieść szkodę nieproporcjonalnie większą w stosunku do tej, 
która grozi wnoszącemu protest lub zawieszeniu postępowania sprzeciwia się waż-
ny interes publiczny. Decyzja zamawiającego o zawieszeniu postępowania nie pod-
lega odwołaniu (art. 85 ust. 2).  

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego protestu należy powtórzyć 
oprotestowaną czynność, niezwłocznie informując o tym wszystkich dostawców 
i wykonawców (art. 84 ust. 3 i ust. 5). 

Rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono od-
wołania, lub wyrok zespołu arbitrów jest ostatecznym rozstrzygnięciem złożonego 
protestu. Do tego czasu nie wolno zawrzeć umowy (art. 81 ust. 1). 

Jedynym wyjątkiem jest tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji, w którym po zło-
żeniu protestu można wystąpić do Prezesa UZP o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie 
umowy musi być uzasadniony pilną potrzebą udzielenia zamówienia, której wcześniej 
nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego (art. 81 ust. 2). 

Następnym środkiem odwoławczym, z jakiego może skorzystać dostawca, wy-
konawca lub organizacja pracodawców i przedsiębiorców zrzeszająca dostawców 
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lub wykonawców (wpisana na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu), jest od-
wołanie. 

Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przy-
padku braku rozpatrzenia przez zamawiającego w terminie 7 dni złożonego pro-
testu. Odwołanie może dotyczyć wyłącznie oprotestowanej czynności. Odwołujący 
składa odwołanie do Prezesa UZP w terminie 3 dni od dnia doręczenia rozstrzyg-
nięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia. Składający odwołanie jest zobo-
wiązany poinformować o tym fakcie zamawiającego (art. 86). 

Prezes UZP niezwłocznie wzywa zamawiającego do wyznaczenia arbitra w ter-
minie 3 dni od otrzymania przez niego wezwania. Wyznaczenie arbitra jest pra-
wem, a nie obowiązkiem zamawiającego i niewyznaczenie arbitra powoduje, że 
czyni to Prezes UZP na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 89 ust. 3. 

Odwołanie rozpatruje zespół 3 arbitrów w terminie do 14 dni od jego dorę-
czenia. Zespół arbitrów może odrzucić odwołanie lub uwzględniając je – nakazać 
dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo ją unieważnić, z wy-
jątkiem podpisania umowy. Wyrok zespołu arbitrów ostatecznie kończy postępo-
wanie odwoławcze. 

Jeżeli zamawiający pośpieszy się i podpisze umowę przed zakończeniem po-
stępowania odwoławczego, to taka umowa nie będzie ważna z mocy ustawy (art. 
72 ust. 2 pkt 4). Konsekwencją tego będzie, że koszty uzyskania przychodu nie 
będą mogą być uznane za wydatki i nie będzie przysługiwało stronom prawo 
obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach doku-
mentujących poniesienie takich kosztów. 

Na uwagę zasługują jeszcze zapisy ustawy odnoszące się do czynności zama-
wiającego związane z samym terminem protestu. Otóż ofertę złożoną po terminie 
zwracamy (bez otwierania) dopiero po terminie przewidzianym na wniesienie 
protestu (art. 38 ust. 1). Jeżeli natomiast dostawca lub wykonawca, którego oferta 
została odrzucona, zwróci się o zwrot wadium, to złożenie wniosku powoduje 
utratę prawa do wniesienia protestu (art. 42 ust. 2 pkt 2). 



 
 
 

7. Przetarg nieograniczony do 30 000 € 
 
Tryb przetargu nieograniczonego jest podstawowym trybem postępowania (art. 

14 ust. 1), jednak zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – przy wartości zamówie-
nia do 30 000 € – nie jest to tryb obowiązkowy. Możemy wtedy skorzystać z trybu 
przetargu ograniczonego oraz – przy spełnieniu odpowiednich przesłanek – z trybu 
przetargu dwustopniowego. 

Wartość zamówienia poniżej 30 000 € nie jest jednak przesłanką do automa-
tycznego wyboru jednego z trybów nieprzetargowych (negocjacje z zachowaniem 
konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki). Jeżeli chcemy skorzys-
tać z trybów nieprzetargowych, to musimy bezwzględnie uzasadnić ten wybór wy-
stąpieniem określonych w danym trybie przesłanek. 

Dlatego osobne przedstawienie przykładowego algorytmu działania w przypad-
ku procedury uproszczonej przy zastosowaniu podstawowego trybu postępowania, 
tj. przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia do 30 000 €, wydaje się 
konieczne, bowiem tylko ten tryb nie wymaga żadnych uzasadnień. 

Założenia wyjściowe: 
− określenie wartości zamówienia (do 30 000 €) nastąpiło zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych i wartość zamówienia nie wynika z dzielenia 
usług i dostaw, 

− w przypadku robót budowlanych zamawiający posiada kosztorys inwestor-
ski wraz z podstawowymi dokumentami służącymi do jego sporządzenia 

niezbędne minimum to dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót, specyfi-
kacja techniczna wykonania i odbioru robót, założenia wyjściowe do kosztorysowania, 
tzn. dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Ogłoszenie o przetargu zawierające co najmniej1: 
1) nazwę i adres zamawiającego, 
2) przedmiot zamówienia (ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub 

usług, a w odniesieniu do robót budowlanych – rodzaj, zakres i lokalizację 
budowy), 

3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego, 
4) informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców, 
5) oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych, 

                                                      
1 Art. 30 w związku z art. 15 ust. 1 oraz art. 17a ustawy zamówieniach publicznych. 



 
 

98 

6) określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego warunki zamó-
wienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostępnienie jest odpłatne, 

7) miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, 
8) kryteria oceny ofert, 
9) jeżeli dopuszcza się złożenie oferty wariantowej, to minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich przedstawienia 
należy zamieścić w siedzibie zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym 
oraz dodatkowo, na stronie internetowej, co najmniej na 7 dni przed terminem skła-
dania ofert. Proponuje się skorzystanie ze znormalizowanego druku ZP-110. 

Przy wartości do 30 000 € nie należy wykonywać „Specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia”, której elementy składowe określa art. 35 ust. 1 i art. 17a us-
tawy, lecz wyłącznie „Warunki zamówienia”, które powinny zawierać: 

1) opis sposobu przygotowywania ofert, 
2) opis kryteriów, 
3) określenie przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby również za pomocą   

planów, rysunków lub projektów), łącznie z wyszczególnieniem wszelkich 
dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy, 

4) pożądany lub wymagany termin wykonania umowy, 
5) opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, 
6) istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewyko-
nania lub nienależytego wykonania umowy, 

7) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie 
ofert częściowych, 

8) opis sposobu obliczenia ceny oferty, 
9) wskazania miejsca i terminu składania ofert, 

10) opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia 
oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wyko-
nawców, 

11) termin, do którego dostawca lub wykonawca będzie związany złożoną 
ofertą, 

12) wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert, 
13) informacje o trybie otwarcia i oceny ofert, 
14) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pra-

cownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontakto-
wania się z dostawcami i wykonawcami, 

15) wszelkie przyszłe zobowiązania dostawcy lub wykonawcy związane          
z umową w sprawie zamówienia publicznego, 

16) pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wyko-
nawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 
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17) informację o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po 
zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy, 

18) ogólne warunki umowy, wzór umowy albo regulamin, jeżeli zamawiający 
wymaga od oferenta, by zawarł z nim umowę na takich warunkach. 

19) jeżeli dopuszcza się złożenie oferty wariantowej, to minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich przedstawienia. 

Podczas prowadzenia postępowania, o zamówienie do 30 000 €, zamawiający 
prowadzi dokumentację podstawowych czynności, która zawiera (art. 26 ust. 1): 

1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adresy dostawców i wykonawców ubie-

gających się o udzielenie zamówienia, 
3) cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert, 
4) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, 
5) wskazanie wybranej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru. 
Czynności podczas otwarcia ofert oraz po wyborze oferty należy przeprowa-

dzić według wcześniejszych opisów (art. 43–51 ustawy). 
Po wskazaniu oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przekazuje wynik 

swojej pracy i oczekuje na zatwierdzenie przez kierownika jednostki (osobę upo-
ważnioną). Postępowanie kończy podpisanie umowy, które powinno nastąpić        
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania (art. 
51 ust. 1). 

Po zakończeniu postępowania dokumentacja podstawowych czynności jest 
jawna dla dostawców i wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 
(art. 26 ust. 2). Przez okres 3 lat od zakończenia postępowania (podpisania umowy) 
oferty oraz protokół (dokumentacja podstawowych czynności) zamawiający zobo-
wiązany jest przechowywać w sposób gwarantujący ich nienaruszalność (art. 26a). 



 
 
 

8. Postępowanie na zasadach szczególnych 
 
Odstępstwem od podstawowych zasad udzielania zamówienia publicznego, 

tj. konkurencyjności, jawności oraz pierwszeństwa trybu przetargu nieograniczo-
nego, są szczególne zasady udzielania zamówienia. W art. 4b ust. 1 ustawy okre-
ślono, które postępowania o zamówienia mogą być prowadzone na zasadach szcze-
gólnych. Dotyczy to zamówień udzielanych w sytuacji wystąpienia lub bezpośred-
niego zagrożenia wystąpieniem klęski żywiołowej, zamówień udzielanych i reali-
zowanych za granicą oraz w przypadku ochrony interesów dotyczących szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa państwa. 

Odstąpić można od obowiązku publikacji ogłoszenia, przesłanek wyboru trybu 
przetargu ograniczonego i dwustopniowego, wymogu zatwierdzania przez Prezesa 
Urzędu trybu udzielania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony oraz nie 
stosuje się terminów, odwołań, jawności postępowania i preferencji krajowych. 
Wynika to z zapisów art. 4b ust. 2 ustawy. 

Postępowanie na zasadach szczególnych nie oznacza jednak pełnej dowolności 
w wyborze dostawcy lub wykonawcy. Zasada uczciwej konkurencji musi być bez-
względnie stosowana. Należy także wybrać jeden z trybów przewidzianych ustawą. 
Przy wyborze jednego z trybów przetargowych (poza przetargiem nieograniczo-
nym), tj. przetarg ograniczony lub dwustopniowy, nie obowiązują przesłanki wy-
boru trybu. Jednak już przy wyborze trybów nieprzetargowych (negocjacje z za-
chowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki) nadal obo-
wiązują ustawowe przesłanki wyboru trybu. Ze względu na wartość zamówienia 
obowiązują przepisy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ist-
nieje bezwzględna konieczność zachowania pisemnej formy postępowania. 

Wystąpienie klęski żywiołowej (np. powódź, huragan, pożar, gradobicie) zwal-
nia od obowiązku stosowania najbardziej czasochłonnych procedur ustawy. Przys-
pieszenie postępowania oraz zwiększenie swobody zamawiającego (brak koniecz-
ności zatwierdzania wyboru trybu przez Prezesa UZP – decyzja administracyjna) 
ma znaczenie w przypadku sytuacji nadzwyczajnych i spowoduje znaczne ograni-
czenie skutków klęsk. 

Sposób prowadzenia postępowań na zasadach szczególnych określa, poza usta-
wą, obowiązujące od 29 maja 2002 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 
kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na 
zasadach szczególnych (Dz. U. z dnia 14 maja 2002 r. nr 55, poz. 475). Zgodnie     
z zapisami rozporządzenia, decyzję o udzieleniu zamówienia przy zastosowaniu 
zasad szczególnych decydują, w ramach swojego zakresu działania: Szef Kance-
larii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej 
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Polskiej, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej oraz wojewodo-
wie. Jeżeli w sprawie nie jest właściwy żaden z tych organów, to o wszczęciu pos-
tępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych roz-
strzyga Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 

Zawsze w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na zasa-
dach szczególnych konieczny jest wniosek zamawiającego. Wniosek taki powinien 
zawierać opis przedmiotu zamówienia, uzasadnienie udzielenia zamówienia na za-
sadach szczególnych oraz określenie proponowanego trybu udzielenia zamówienia. 
Od tej reguły jest jeden wyjątek. Jeżeli ze względu na wystąpienie lub bezpośred-
nie zagrożenie wystąpieniem klęski żywiołowej wymagane jest natychmiastowe 
udzielenie zamówienia, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na zasadach szczególnych rozstrzyga zamawiający, informując o tym 
niezwłocznie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W informacji zamawiający 
podaje opis przedmiotu zamówienia oraz wskazuje podstawę prawną udzielenia 
zamówienia na zasadach szczególnych. 

Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że nie jest możliwe uzyskanie zgody na 
wszczęcie postępowania już po jego przeprowadzeniu i po dokonaniu wyboru wy-
konawcy przedmiotowego zamówienia. 



 
 
 

9. Aspekty ogólne 
  
 Na uwagę zasługują następujące zapisy aktów prawnych z otoczenia ustawy: 

1. Kodeks cywilny – art. 75 § 1 i § 2 (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm.): 
art. 75. § 1. Czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem, które-

go wartość przenosi dwa tysiące złotych, jak również czynność 
prawna, z której wynika zobowiązanie do świadczenia wartości 
przenoszącej dwa tysiące złotych, powinna być stwierdzona 
pismem. 

§ 2. W wypadku gdy przedmiotem czynności prawnej jest rozpo-
rządzenie prawem do świadczeń okresowych lub zobowiązanie 
się do takich świadczeń, wartością prawa lub zobowiązania jest 
wartość świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia mają trwać 
krócej niż rok − ważność za cały czas ich trwania. 

Art. 75 uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 14 lutego 2003 
r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408). Zmiana weszła w życie 25 
września 2003 r. 

2. Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 
nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. ze zm. Dz. U. z 2001 r. nr 102, 
poz. 1117): 
art. 230. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świad-

czenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału 
zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa 
spółki stanowi inaczej. 

art. 17 § 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia 
przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w ter-
minie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spół-
kę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc 
wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. 

3. Prawo działalności gospodarczej – art. 13 ust. 1 – ustawa z dnia 19 listo-
pada 1999 r. (Dz. U. nr 101 z dnia 17 grudnia 1999 r. poz. 1178): 
art. 13. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany do: 

1) dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem 
rachunku bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, 
gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa 
wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość     
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3 000 € albo równowartość 1 000 €, gdy suma wartości tych 
należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim 
przekracza równowartość 10 000 €, przeliczanych na złote wed-
ług kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym dokonywane są operacje finansowe, 

2) zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na 
podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego zwią-
zanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a w razie po-
siadania więcej niż jednego rachunku − do wskazania jednego    
z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym ban-
ku, w którym rachunek jest otwarty, oraz właściwego urzędu 
skarbowego; zawiadamiając urząd skarbowy, należy podać naz-
wę i adres banku oraz numer rachunku bankowego albo podsta-
wowego rachunku bankowego, 

3) zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz banku,       
w którym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy zwią-
zany z wykonywaną działalnością gospodarczą, o posiadaniu 
rachunków bankowych w innych bankach, informując o naz-
wach i adresach banków oraz o numerach rachunków ban-
kowych, 

4) zawiadomienia banków, w których otwarte są inne rachunki 
bankowe tego przedsiębiorcy, o nazwie i adresie banku, w któ-
rym otwarty jest rachunek podstawowy tego przedsiębiorcy 
związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. 

 
 
 
Art. 358 § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania 
pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w 
pieniądzu polskim. 
Art. 358 § 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 14 lutego 
2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 
49, poz. 408). Zmiana weszła w życie 25 września 2003 r. 



 
 
 

10. Akty wykonawcze 
 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie 
konkursu na twórcze prace projektowe. 
(Dz. U. z 2002 r.  nr 188, poz. 1574) − obowiązuje od 29 listopada 2002 r. 

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lip-
ca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o za-
mówienie publiczne. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 115, poz. 1002) − obowiązuje od 8 sierpnia 2002 r. 

3) Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 
2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. 
(M. P. z 2002 r. nr 34, poz. 537) − obowiązuje od 31 lipca 2002 r. 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej 
pracy. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 82, poz. 743) − obowiązuje od 23 lipca 2002 r. 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od 
dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, upra-
wniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 91, poz. 817) − obowiązuje od 1 lipca 2002 r. 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych 
publikowanych w „Biuletynie Zamówień Publicznych” oraz dodatkowych in-
formacji zawartych w ogłoszeniach. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 91, poz. 816) − obowiązuje od 1 lipca 2002 r. 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 
czerwca 2002 r. w sprawie  wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 85, poz. 774) − obowiązuje od 1 lipca 2002 r. 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobie-
rania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 85, poz. 773) − obowiązuje od 1 lipca 2002 r. 
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9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 
czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu od-
wołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 85, poz. 772) − obowiązuje od 1 lipca 2002 r. 

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie pro-
wadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 55, poz. 475) − obowiązuje od 29 maja 2002 r. 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. 
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego. 
(Dz. U. z 2000 r. nr 114, poz. 1195 ze zmianą Dz. U. z 2001 r. nr 3, poz. 22) 

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lu-
tego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor-
skiego. 
(Dz. U. z 1999 r. nr 26, poz. 239) 

13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 
marca 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania in-
formacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budo-
wlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej. 
(Dz. U. z 1998 r. nr 43, poz. 260) 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stoso-
wania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych. 
(Dz. U. z 1994 r. nr 140, poz. 776). 

 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 28 grudnia 1994 r. 

w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych 
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1994 roku, nr 140, poz. 776) 

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
(Dz. U. nr 76, poz. 344 i nr 130, poz. 645) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. W postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego obowiązkowe jest sto-
sowanie preferencji krajowych polegających na przeliczaniu ceny dla porównania i oceny 
ofert. 

2. Stosując preferencje krajowe, o których mowa w ust. 1, cenę oferty złożonej przez 
dostawcę lub wykonawcę krajowego oblicza się, dla porównania i oceny ofert, w ten spo-
sób, że od oceny przedstawionej w ofercie odejmuje się, określony wg wskaźnika prze-
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liczania, procent ceny oferty i tak uzyskaną cenę przyjmuje się do oceny (porównania) 
złożonej oferty. 

3. Przyjmuje się następujący wskaźnik przeliczania ceny przy zastosowaniu preferencji 
krajowych: 

1) roboty budowlane − 20%, 
2) dostawy − 20%, 
3) usługi − 20%.  
4. W przypadku dostaw preferencje krajowe, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują 

tym dostawcom, którzy do wykonania zamówienia użyją nie mniej niż 50% wartości 
surowców lub produktów krajowych. 

5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w trybie określonym w § 4 ust. 3 i 4, może 
obniżyć udział wartości surowców lub produktów krajowych w niektórych dostawach. 

§ 2. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi obowiązkowe 
jest stosowanie preferencji krajowych, polegających na stosowaniu do wykonania zamó-
wienia nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane jest 
obowiązkowe stosowanie preferencji krajowych polegających na użyciu do wykonania za-
mówienia nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych oraz nie mniej niż 
50% udziału podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia. 

3. W razie gdy oferta nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, zama-
wiający odrzuca tę ofertę. 

§ 3. 1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi lub roboty budowlane przekracza równo-
wartość kwoty 200 000 EURO, stosowanie preferencji krajowych polegających na obo-
wiązku wykonania całości prac objętych zamówieniem przy udziale podmiotów i wyko-
rzystaniu surowców i produktów krajowych wymaga zgody Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

2. W przypadku stosowania preferencji, o których mowa w ust. 1, zamawiający od-
rzuca te oferty, w których oferent nie zobowiąże się i nie wykaże, że całość prac objętych 
zamówieniem wykonana będzie przy udziale podmiotów i wykorzystaniu surowców i pro-
duktów krajowych. 

§ 4. 1. Jeżeli stosowanie danego rodzaju preferencji krajowych jest obowiązkowe, Pre-
zes Urzędu Zamówień Publicznych może wyrazić zgodę na odstąpienie od ich stosowania 
na wniosek zamawiającego. 

2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wyrazić zgodę na odstąpienie od stoso-
wania preferencji krajowych w następujących przypadkach: 

1) gdy produkty lub surowce potrzebne do wykonania zamówienia nie są wytwarzane 
w ilości potrzebnej do wykonania zamówienia, 

2) gdy dostawcy i wykonawcy krajowi nie gwarantują odpowiedniej jakości, termi-
nowości lub innych ważnych warunków zamówienia, 

3) gdy liczba krajowych podmiotów mogących wykonać określone specjalistyczne za-
mówienie jest niewystarczająca do zapewnienia konkurencji.  

3. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, 
wydaje decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na odstąpienie od stosowania preferencji 
krajowych albo obniżenia udziału surowców lub produktów krajowych w niektórych dosta-
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wach, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku wraz z uzasad-
nieniem. 

4. Nieudzielenie opinii, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni oznacza brak zast-
rzeżeń w tym zakresie. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. 
 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 lipca 2002 r. 

sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne 
(Dz. U. z dnia 24 lipca 2002 r., nr 115, poz. 1002) 

Na podstawie art. 75 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje oraz wartość zamówień, co do których konieczne 
jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wysokość zabezpieczenia oraz sposób 
jego wnoszenia i zwrotu. 

§ 2. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zwanego dalej „zabezpieczeniem”, jeżeli wartość robót budowlanych lub usług będących 
przedmiotem zamówienia publicznego przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 
euro. 

§ 3. 1. Wysokość zabezpieczenia, jakiego zamawiający żąda od wykonawcy zamó-
wienia, ustala się w stosunku procentowym do ceny ofertowej. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi, zabezpieczenie ustala się w wysokości od 
3% do 5% ceny ofertowej. 

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane o wartości przekraczającej 
równowartość w złotych kwoty 130 000 euro, zabezpieczenie ustala się w wysokości od 
3% do 5% ceny ofertowej. 

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane o wartości nie przekraczającej 
równowartości w złotych kwoty 130 000 euro, zabezpieczenie ustala się w wysokości od 
5% do 10% ceny ofertowej. 

§ 4. 1. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mo-
wa w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej 
dalej „ustawą”. 

2. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wnie-
sionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zacho-
wujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

§ 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, z zastrzeżeniem § 6, wykonawca wpłaca 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 

§ 6. 1. Gdy cena ofertowa przekracza równowartość w złotych kwoty 130 000 euro,      
a okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
może być za zgodą zamawiającego tworzone poprzez potrącenia z faktur za częściowo wy-
konane usługi lub roboty budowlane. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dniu zawarcia umowy wykonawca wnosi       
w sposób ustalony w § 5: 

1) co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, gdy przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane, 

2) co najmniej 10% kwoty zabezpieczenia, gdy przedmiotem zamówienia są usługi. 
3. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z faktur na rachunek bankowy w tym samym 

dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 
4. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż w ciągu 

roku od dnia zawarcia umowy. 

§ 7. 1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 
75 ust. 6 ustawy w terminie: 

1) 14 dni od dnia uznania należytego wykonania usługi, 
2) 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich 

przez zamawiającego jako należycie wykonanych. 
2. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia 

pozostać może kwota ustalona przez strony w umowie, nie wyższa niż 30% wysokości za-
bezpieczenia, ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2-4. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, zwracana jest najpóźniej w 14 dniu po upływie ter-
minu rękojmi. 

§ 8. 1. Zamawiający, na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał doku-
mentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozosta-
wiając   w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

2. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione 
zostało zabezpieczenie. 

§ 9. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje 
się przepisy dotychczasowe.  

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 23 marca 1998 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych 
z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane 

oraz kopii oferty najkorzystniejszej 
(Dz. U. nr 43 z 1998 roku, poz. 260) 

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
(Dz. U. nr 76, poz. 344 i nr 130 poz. 645, z 1995 r. nr 99, poz. 488 oraz z 1997 r. nr 123, 
poz. 777 i 778) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Zamawiający, który udzielił zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje cenowe z postępo-
wania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopię oferty najkorzystniejszej. 

2. Informacje cenowe oraz kopię oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazuje 
listem poleconym, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
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3. Informacje cenowe z postępowania zamawiający przekazuje na druku, którego wzór 
stanowi załącznik do rozporządzenia. 

4. Kopia oferty, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności zawierać cenę ofer-
tową oraz jej kalkulację. 

§ 2. Rozporządzenie stosuje się do zamówień publicznych udzielonych po dniu jego 
wejścia w życie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 26 lutego 1999 r. 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz. U. nr 26 z 1999 roku, poz. 239) 

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicz-
nych (Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) wartości kosztorysowej robót − należy przez to rozumieć wartość szacunkową 

zamówienia na roboty budowlane, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, 
2) dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć wymagany odrębnymi 

przepisami projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do re-
alizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami, lub 
opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonywania robót 
budowlanych, 

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych − należy przez 
to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wy-
konania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właści-
wości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidło-
wości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 

4) założeniach wyjściowych do kosztorysowania − należy przez to rozumieć dane 
techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji pro-
jektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,        
a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej, 

5) przedmiarze robót − należy przez to rozumieć opracowanie wchodzące w skład 
dokumentacji projektowej, zawierające opis robót budowlanych w kolejności te-
chnologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych ro-
bót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen je-
dnostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). 

§ 2. 1. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
1) dokumentacja projektowa zawierająca przedmiar robót, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania, 
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4) ceny jednostkowe robót − dla metody kalkulacji uproszczonej, 
5) jednostkowe nakłady rzeczowe − dla metody kalkulacji szczegółowej, 
6) stawki i ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) oraz 

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego − dla metody kal-
kulacji szczegółowej. 

2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować: 
1) ceny jednostkowe robót określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji na podstawie odrębnych przepisów, 
2) kalkulacje szczegółowe, według zasad określonych w § 5, w wypadku cen nie 

określonych zgodnie z pkt 1. 
3. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować: 

1) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na podstawie odrębnych przepisów, 

2) metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystywaniu odpowiednich wiel-
kości określonych zgodnie z pkt. 1, 

3) analizę indywidualną w wypadku niemożliwości ustalenia nakładów w oparciu     
o podstawy wymienione w pkt. 1−2. 

4. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy: 
1) przyjmować wielkości określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji na podstawie odrębnych przepisów, 
2) korzystać z cenników producentów materiałów lub dostawców oraz cenników 

usługodawców, baz sprzętowo-transportowych, z doliczeniem kosztów zakupu 
według kalkulacji indywidualnej, w wypadku braku cen określonych zgodnie     
z pkt 1. 

5. Ceny materiałów ustalane indywidualnie podaje się łącznie z kosztami zakupu. 
6. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich należy przyjmować wiel-

kości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
7. Wskaźnik narzutu zysku, o którym mowa w § 5 ust. 3, w odniesieniu wszystkich ro-

dzajów robót budowlanych ustala się w wysokości 5%. 
8. Kosztorys inwestorski obejmuje: 

1) stronę tytułową zawierającą:  
a) nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji, 
b) nazwę i adres zamawiającego, 
c) nazwę i adres jednostki oraz imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób 

opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 
d) wartość kosztorysową robót, 
e) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny 
wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

3) przedmiar robót, 
4) kalkulację uproszczoną lub szczegółową, 
5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego ze-

stawienia wartości robót określonych przedmiarem, robót, łącznie z narzutami 
kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych 
rodzajów robót, 

6) załączniki:  
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a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, 
b) analizy i kalkulacje dotyczące indywidualnego ustalania cen jednostko-

wych oraz nakładów rzeczowych. 

§ 3.1. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej. 
2. W wypadku braku podstaw do opracowania kosztorysu metodą kalkulacji uprosz-

czonej, kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji szczegółowej. 

§ 4. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót ob-
jętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót        
i  ich cen jednostkowych według następującego wzoru: 

Wk = ΣL x Cj, 
gdzie:  

Wk  − oznacza wartość kosztorysową robót, 
L     − oznacza liczbę jednostek sprzedmiarowych robót, 
Cj    − oznacza cenę jednostkową określonego j-tego rodzaju robót. 

§ 5.1. Kalkulacja szczegółowa polega na określeniu wartości kosztorysowej robót przez 
obliczenie dla pozycji objętych przedmiarem robót wartości poszczególnych jednostko-
wych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich), doliczeniu narzutów, przemnożeniu 
tych wartości przez ilości jednostek przedmiarowych robót w obiekcie lub jego elemencie 
według następującego wzoru: 

Wk = Σ(Σn x c + Kpj + Zj) x L, 
gdzie: 

Wk   −  oznacza wartość kosztorysową robót 
n       −  oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: 

    robocizny − nr ,  materiałów − nm , pracy sprzętu − ns, 
c       −  oznacza ceny czynników produkcji: 

    robocizny − Cr , ceny materiałów − Cm , ceny pracy sprzętu − Cs, 
n x c  − oznacza koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, obliczone 
według wzoru: 

n x c = (Σnr x Cr + Σnm x Cm + Σns x Cs), 
gdzie: 

Kpj − oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót, 
Zj   − oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót, 
L    − oznacza ilość jednostek sprzedmiarowanych robót. 

2. Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według nas-
tępującego wzoru: 

Kpj = Wkp x (Rj + Sj)/100%, 
gdzie:  

Kpj    − oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót, 
Wkp − oznacza wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %, 
Rj    − oznacza koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót, 
Sj    − oznacza koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót. 
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3. Zysk kalkulacyjny oblicza się za pomocą wskaźnika narzutu zysku, według następu-
jącego wzoru: 

Zj = Wz x (Rj + Mj + Sj + Kpj)/100%, 
gdzie:  

Zj   − oznacza zysk kalkulowany na jednostkę przedmiarową robót, 
Wz − oznacza wskaźnik narzutu zysku w %, 
Rj   − oznacza koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót, 
Mj  − oznacza koszt materiałów na jednostkę przedmiarową robót, 
Sj     − oznacza koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót, 
Kpj − oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót. 

§ 6. Wartość kosztorysowa materiałów w kalkulacji szczegółowej oraz koszty bez-
pośrednie materiałów w cenie jednostkowej robót nie obejmują materiałów, konstrukcji, 
wyrobów, maszyn i urządzeń, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 7. Traci moc Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa        
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. nr 140, poz. 793). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
Załącznik nr 1 

WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTÓW POŚREDNICH 

Symbol 
EKD* 
PKD* 

Wyszczególnienie 

Wskaźniki 
kosztów 

pośrednich 
w %  

45. Budownictwo     

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę     

45.11 Rozbiórka i burzenie budynków; roboty ziemne  30−40  

45.12 Wykopy i wiercenia próbne  30−40  

45.2 Wznoszenie kompletnych budowli lub ich części, inżynieria lądowa 
i wodna     

45.21 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa:    

− roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych, użytku pu-
blicznego, produkcyjno-usługowych, przemysłowych i składowych 60−80 

− montaż obiektów budowlanych z elementów prefabrykowanych 55−75 
  

− budowa obiektów inżynierii lądowej 55−75 
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45.22 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  60−80  

45.23 Wykonywanie robót budowlanych drogowych  50−65  

45.24 Budowa obiektów inżynierii wodnej  50−65  

45.25 Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych  60−80  

45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych     

45.31 Wykonywanie instalacji elektrycznych  60−80  

45.32 Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych  60−80  

45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych  
i gazowych  65−85  

45.34 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  60−80  

45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych     

45.41 Tynkowanie  60−80  

45.42 Zakładanie stolarki budowlanej  60−80  

45.43 Wykonywanie podłóg i ścian  60−80  

45.44 Malowanie i szklenie  60−80  

45.45 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  60−80  

* EKD − Europejska Klasyfikacja Działalności − zarządzenie nr 83 Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 31 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. GUS nr 30, poz. 151); 
* PKD − Polska Klasyfikacja Działalności − rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 
1997 r. (Dz.U. nr 128 poz. 829 i z 1998 r. nr 143 poz. 918). 
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Załącznik nr 2 

Wykaz materiałów, konstrukcji, wyrobów, maszyn i urządzeń,               
których wartości nie uwzględnia się w kosztorysach inwestycyjnych 

– elementy wybrane – 

Lp. 
Wyroby, których wartości nie uwzględnia się         

w kosztorysach robót budowlanych 

Wyroby, których wartości uwzględnia się       
w kosztorysach robót budowlanych, 

stanowiące wyjątki z branż, podbranż i grup 
wyrobów wym. w kol. 3 

 
symbol 
SWW*) 

symbol 
PKWiU**) 

nazwa wyrobu symbol 
SWW 

symbol 
PKWiU 

nazwa 
wyrobu 

3 ex 0615 ex 27.42.26-70 Armatura metalowa 
przemysłowa o śred-
nicy powyżej 600 
mm, armatura do 
automatycznej 
regulacji oraz 
armatura o napędzie 
mechanicznym 

ex 0615 ex 27.42.26-70 Armatura 
metalowa 
przemysłowa     
o średnicy 
powyżej         
600 mm 

4 

   

0616 28.75.11-31.86 Armatura 
metalowa 
sanitarna 
i sieci 
domowej 

95    0871-221 29.12.21-50.21 Pompy 
skrzydełkowe 

    0871-211 29.12.21-10.21, 
-30.11,.61 

Pompy 
tłokowe 

117    0943-71 33.20.63-50.1 Wodomierze 

*) SWW − Systematyczny wykaz wyrobów − zarządzenie nr 7 Prezesa GUS z dnia 26 lutego 1990 r. 
(Dz. Urz. GUS nr 3, poz. 11, z późn. zm.) 

**) PKWiU − Polska klasyfikacja wyrobów i usług − rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 mar-
ca 1997 r. (Dz. U. nr 42, poz. 264). 

 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 26 września 2000 r. 

w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz. U. nr 114 z roku 2000, poz. 1195 ze zmianą Dz. U. nr 3 z roku 2001, poz. 22) 

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach pu-
blicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 119, poz. 773, z 1999 r. nr 45, poz. 437 oraz z 2000 r. nr 12, 
poz. 136, nr 93, poz. 1027 i nr 110, poz. 1167) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, stanowiące podstawę sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego metodą szczegółową, określoną w odrębnych prze-
pisach, 
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2) ceny jednostkowe robót budowlanych, stanowiące podstawę sporządzania ko-
sztorysu inwestorskiego metodą uproszczoną, określoną w odrębnych przepi-
sach, 

3) ceny czynników produkcji, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu in-
westorskiego metodą szczegółową, określoną w odrębnych przepisach. 

§ 2. 1. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określa załącznik nr 1 do rozpo-
rządzenia. 

2. Ceny jednostkowe robót budowlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
3. Ceny czynników produkcji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 
lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jed-
nostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 26, poz. 240). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 4 czerwca 2002 r. 

w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej  
oraz trybu jej pracy 

(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2002 r., nr 82, poz. 743) 

Na podstawie art. 20a ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Komisja przetargowa, zwana dalej „komisją”, może mieć charakter stały lub być 
powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. 

2. Regulamin pracy komisji nadaje kierownik jednostki.  

§ 2.1. Członków komisji powołuje i odwołuje kierownik jednostki. 
2. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kie-

rując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 
3. Odwołanie członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia pu-

blicznego może nastąpić wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków, o któ-
rych mowa w ust. 2, w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz jeżeli z powodu innej 
przeszkody nie może on brać udziału w pracach komisji. 
 § 3.1. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami 
złożonymi przez dostawców lub wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia stawianych 
im warunków, członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku 
istnienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 
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 2. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okolicz-
ności, o których mowa w ust. 1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oś-
wiadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka 
komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Infor-
mację o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi 
jednostki, który w miejsce wyłączonego członka, może powołać nowego członka komisji. 
Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik 
jednostki. 
 3. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie wyłą-
czyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje przewodniczącego komisji. Prze-
pis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 4. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka komisji, po powzięciu przez niego 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, są nieważne. Czynności 
komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem takiego członka, z zastrzeżeniem ust. 5, powta-
rza się, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione. Przepis stosuje się odpo-
wiednio do sytuacji, w której członek komisji zostanie wyłączony z powodu niezłożenia 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 
 5. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych nie wpły-
wających na wynik postępowania. 

§ 4.1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez kie-
rownika jednostki spośród członków komisji. 

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 
1) odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz 

poinformowanie kierownika jednostki o okolicznościach, o których mowa      
w § 3 ust. 2 i 3, 

2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie, 
3) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania            

o udzielenie zamówienia publicznego, 
5) informowanie kierownika jednostki o problemach związanych z pracami ko-

misji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, przewodniczący włącza do doku-

mentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
4. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi se-

kretarz komisji powoływany przez kierownika jednostki spośród członków komisji. 

§ 5.1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wia-
domości specjalnych, kierownik jednostki na wniosek przewodniczącego komisji 
może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców). 

2. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepis § 3. 
3. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pra-

cach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień. 
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Rozdział 2 
Tryb pracy komisji 

 
§ 6. Komisja, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,        

w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika jednostki: 
1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, 
2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału 

w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę, 
3) propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze 

wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania, 
4) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
5) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski kierownika jednostki do 

właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą. 

§ 7. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w szczególności:  

1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, 

2) prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami, w przy-
padku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań, 

3) dokonuje otwarcia ofert, 
4) ocenia spełnianie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz 

wnioskuje do kierownika jednostki o wykluczenie dostawców lub wykonawców          
w przypadkach określonych ustawą, 

5) wnioskuje do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach przewi-
dzianych ustawą, 

6) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu, 
7) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje 

o unieważnienie postępowania, 
8) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi 

na protest. 

§ 8.1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej 
oceny ofert dokonanej przez członków komisji, z zastrzeżeniem § 9. 

2. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w po-
stępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert. Każdy z członków komisji sporządza pi-
semne uzasadnienie indywidualnej oceny. 

3. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze ze-
stawienie oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny 
ofert, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najko-
rzystniejszej oferty.  

§ 9.1. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę komisja proponuje 
wybór oferty, która zawiera najniższą cenę. 
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2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki komisja przed-
stawia kierownikowi jednostki propozycję zawarcia umowy z oferentem, z którym były 
prowadzone rokowania. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 27b ust. 1 ustawy, ko-
misja występuje do kierownika jednostki o unieważnienie postępowania. Pisemne uzasad-
nienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać oko-
liczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.  

§ 10.1. Kierownik jednostki stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem 
prawa. 

2. Na polecenie kierownika jednostki, komisja powtarza unieważnioną czynność, pod-
jętą z naruszeniem prawa. 

3. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego, złożony przez dostawców lub 
wykonawców, przewodniczący komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem komisji, do roz-
patrzenia kierownikowi jednostki.  

§ 11. Przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania w tej samej sprawie po-
wierza się komisji w zmienionym składzie, jeżeli kierownik jednostki odmówi zatwier-
dzenia propozycji komisji i unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy. 

 
Rozdział 3 

Przepis końcowy 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 czerwca 2002 r. 

w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy 
lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających 

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 roku, nr 91, poz. 817) 

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez dostawców lub wykonawców warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach pu-
blicznych, zwanej dalej „ustawą”, w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 4 ustawy 
zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiający 
może żądać, następujących dokumentów:  

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wyma-
gają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia ofert, 

2) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, 
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3) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakre-
sie objętym zamówieniem, 

4) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiada-
nia takich uprawnień, 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym      
w art. 19 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

6) zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zak-
ładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca 
lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubez-
pieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwol-
nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie      
w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześ-
niej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składa odpowiedni dokument lub do-
kumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania, potwierdzające, że: 

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
b) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego 

upadłości. 
3. Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-

kania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, ad-
ministracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym 
dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

§ 2. 1. Jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez dostawców lub wyko-
nawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, w postępowaniach 
określonych w art. 22 ust. 4 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych    
w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiający może żądać, jednego lub kilku spośród następujących 
dokumentów: 

1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczeb-
ności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, jeżeli przedmio-
tem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, 

2) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi 
dysponuje dostawca lub wykonawca, 

3) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczest-
niczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nich czynności, 

4) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowia-
dających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
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oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykona-
ne z należytą starannością, 

5) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw lub usług, z podaniem 
ich wartości, dat wykonania oraz  odbiorców, 

6) bilansów oraz rachunków zysków i strat, a w przypadku dostawców lub wyko-
nawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających 
obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres, 

7) informacji banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finan-
sowych lub zdolność kredytową dostawcy lub wykonawcy, 

8) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że dostawca lub 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-
wadzonej działalności gospodarczej.  

2. Żądanie dokumentów, o którym mowa w ust. 1, nie może wykraczać poza zakres 
przedmiotu zamówienia i związanych z nim warunków wymaganych od dostawców lub 
wykonawców.  

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, są składane        
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dostaw-
cę lub wykonawcę. 

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,      
a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, są składane w formie oryginału, od-
pisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez 
polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w ust. 3, są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Tłuma-
czenie nie jest wymagane, jeżeli dokumenty są sporządzone w języku powszechnie uży-
wanym w handlu międzynarodowym, a zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 
21 ust. 5 ustawy. 

§ 4. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. 
 
Umowy w sprawach zamówień publicznych  
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Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ 
właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania protestów i od-
wołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozu-

mieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, 
poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5, poz. 42,       
nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439              
i nr 154, poz. 1800), 

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie 
umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych 
umów o podobnym charakterze, 

3) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem 
nie są roboty budowlane lub dostawy,  

4) zamówieniach publicznych – zwanych dalej także „zamówieniami”, należy przez 
to rozumieć opłacane przez zamawiającego usługi, dostawy lub roboty budowlane 
wykonywane przez dostawców lub wykonawców, 

5) zamawiającym – należy przez to rozumieć podmiot obowiązany stosować ustawę 
przy udzielaniu zamówień, 

6) krajowych dostawcach lub wykonawcach – należy przez to rozumieć osoby fi-
zyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami 
prawa polskiego mające siedzibę w kraju, a także podmioty te występujące wspól-
nie, jeżeli każdy z nich ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, 

7) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki: 
a) publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014, z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, 
nr 70, poz. 778 i nr 110, poz. 1255, z 2000 r. nr 6, poz. 69, nr 12, poz. 136,    
nr 48, poz. 550, nr 95, poz. 1041, nr 119, poz. 1251 i nr 122, poz. 1315,            
z 2001 r. nr 45, poz. 497, nr 46, poz. 499, nr 88, poz. 961, nr 98, poz. 1070,   
nr 100, poz. 1082, nr 102, poz. 1116, nr 125, poz. 1368 i nr 145, poz. 1623 
oraz z 2002 r. nr 41, poz. 363 i 365), 

b) (skreślona), 
c) kredytowe, na które Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub 

samorządowa jednostka organizacyjna udzieliły poręczeń, gwarancji albo dofi-
nansowały koszty udzielenia kredytu, 

d) (skreślona), 
e) (skreślona), 
f) pochodzące z opłat abonamentowych i opłat za używanie niezarejestrowanych 

odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. nr 101, poz. 
1114 i z 2002 r. nr 25, poz. 253), 
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g) (skreślona), 
8) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną albo 

ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów od-
noszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególność kosztów eksploatacji, 
parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania, 

9) wartości zamówienia – należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówie-
nia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością – bez podatku od towa-
rów i usług (VAT), 

10) surowcach i produktach krajowych – należy przez to rozumieć towary pochodzące 
z Polski, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. – 
Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. nr 75, poz. 802, nr 89, poz. 972, nr 110, poz. 1189, 
nr 125, poz. 1368 i nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. nr 41, poz. 365), 

11) jednostkach zależnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, na któ-
re zamawiający ma bezpośredni lub pośredni wpływ wynikający z posiadania: 
a) co najmniej 50% udziałów (akcji) lub 
b) większości głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu ak-

cjonariuszy), lub 
c) prawa do powoływania lub odwoływania co najmniej połowy członków or-

ganu zarządzającego lub nadzorczego, 
12) kategorii dostaw lub usług – należy przez to rozumieć piąty poziom grupowania 

dostaw lub usług stosowany w klasyfikacjach statystycznych wydawanych na 
podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, 
poz. 439, z 1996 r. nr 156, poz. 775, z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 769,    
z 1998 r. nr 99, poz. 632 i nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. nr 100, poz. 1080). 

2. Ilekroć ustawa odnosi się do wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, prze-
liczenia tej wartości na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Na-
rodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu określania wartości zamówienia. 

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub 
roboty budowlane. 

2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur 
udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz 
zaniżać wartości zamówienia. 

Art. 3a. (wchodzi w życie od 1 stycznia 2004 r. − po zmianie z dnia 21 grudnia 2001 r. 
Dz.U. nr 154, poz. 1802) 1. Jeżeli zamówienie ma być wykonywane w częściach, z których 
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością takiego zamówienia jest 
suma wartości poszczególnych jego części. 

2. Jeżeli suma wartości poszczególnych części zamówienia przekracza równowartość 
kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich przepisów ustawy, przepisy te, 
dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, protokołu postępowania, protestów i odwołań, 
stosuje się do udzielenia zamówienia na każdą z części. 

3. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić w ciągu roku kalendarzowego zamówień na 
dostawy lub usługi tej samej kategorii, podstawą obliczenia wartości zamówienia jest łącz-
na wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w danym roku, albo suma 
wartości zamówień tej samej kategorii udzielonych w poprzednim roku kalendarzowym lub 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw 
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lub usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen to-
warów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalanego w ustawie budżetowej. 

4. W przypadku gdy łączna wartość zamówień, o których mowa w ust. 3, przekracza 
równowartość kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich przepisów us-
tawy, przepisy te, dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, protokołu postępowania, pro-
testów i odwołań, stosuje się do udzielania każdego z poszczególnych zamówień. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczenia wartości za-
mówienia publicznego, z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych, dostaw i usług bę-
dących przedmiotem zamówienia oraz czasu, na jaki ma być zawarta umowa. 

Art. 3b. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, 
którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 

Art. 3c. 1. Jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków zagranicznych 
przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa 
procedury udzielania zamówienia, zamawiający stosuje procedury określone w umowie 
międzynarodowej. 

2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, może, w drodze decyzji administracyjnej, udzielić, na wnio-
sek zamawiającego, zezwolenia na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy, w przy-
padku zamówienia finansowanego z udziałem środków zagranicznych przyznanych na 
innej podstawie niż umowa międzynarodowa, jeżeli otrzymanie tych środków jest uza-
leżnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie. 

3. Do zamówień finansowanych w całości lub w części ze środków Organizacji Trak-
tatu Północnoatlantyckiego i realizowanych w ramach jej programu inwestycyjnego stosuje 
się zasady obowiązujące w tej organizacji. 

Art. 4. 1. Ustawę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez: 
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicz-

nych, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 9, 
2) (skreślony), 
3) (skreślony), 
4) (skreślony), 
5) spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środkami 

publicznymi, 
6) wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej: 

a) państwowe jednostki organizacyjne, 
b) komunalne jednostki organizacyjne, 
c) jednostki zależne, 

7) agencje państwowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, 
8) jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz ich jednostki zależne, 
9) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne ubez-

pieczenia zdrowotnego w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami. 
2. Do stosowania ustawy są obowiązane również inne podmioty niż wymienione 

w ust. 1, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze 
środków publicznych lub bezpośrednio przez podmioty wymienione w ust. 1. 
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3. Rada Ministrów może wskazać, w drodze rozporządzenia, inne podmioty dysponu-
jące środkami publicznymi, które obowiązane są stosować przepisy ustawy. 

Art. 4a. 1. Do stosowania ustawy są obowiązane również podmioty niewymienione 
w art. 4, jeżeli udzielane przez nie zamówienie jest bez-pośrednio związane z prowadzo-
nym przez te podmioty co najmniej jednym z następujących rodzajów działalności: 

1) poszukiwaniem, rozpoznawaniem miejsc występowania lub wydobywaniem gazu 
ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, wę-
gla kamiennego i innych paliw stałych, 

2) zarządzaniem lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostęp-
nianiem ich przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym, 

3) tworzeniem stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług zwią-
zanych z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, 
gazu lub energii cieplnej lub dostarczaniem wody pitnej, energii elektrycznej, gazu 
albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowaniem takimi sieciami, 

4) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, 
tramwajowego, trolejbusowego lub kolei linowej, 

5) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego, 
6) udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadcze-

niem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą takiej sieci. 
2. Ustawy nie stosuje się do zamówień bezpośrednio związanych z rodzajem 

działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli podmioty inne niż zamawiający 
prowadzą taki sam rodzaj działalności na tym samym obszarze i na tych samych warunkach 
co zamawiający. 

3. Zamawiający spełniający warunki określone w ust. 1 są obowiązani do stosowania 
ustawy, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza: 

1) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt. 1−5, równo-
wartość kwoty 400 000 euro dla dostaw i usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla 
robót budowlanych, 

2) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 6, równowar-
tość kwoty 600 000 euro dla usług i dostaw oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót 
budowlanych. 

Art. 4b. 1. Na zasadach szczególnych mogą być prowadzone postępowania o zamówienia: 
1) udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem 

klęski żywiołowej, 
2) udzielane i realizowane za granicą, 
3) których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, 
4) których przedmiot jest objęty tajemnicą państwową, 
5) dotyczące istotnych interesów bezpieczeństwa państwa. 
2. Zasady szczególne, o których mowa w ust. 1, mogą polegać na odstąpieniu od stoso-

wania przepisów ustawy dotyczących: 
1) obowiązku publikacji ogłoszeń, 
2) terminów, 
3) odwołań, 
4) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu trybu udzielania zamówienia innego 

niż przetarg nieograniczony, 
5) jawności postępowania, 
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6) preferencji krajowych, 
7) przesłanek wyboru trybu przetargu ograniczonego i dwustopniowego. 
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowań,      

o których mowa w ust. 1. 

Art. 5. 1. Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek admi-
nistracji rządowej, Rada Ministrów może wyznaczyć jednostkę organizacyjną właściwą do 
prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonania zamówienia wspólnego w imieniu 
tych jednostek. 

2. Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek komunal-
nych, zarząd gminy może wyznaczyć komunalną jednostkę organizacyjną właściwą do pro-
wadzenia postępowania o zamówienie i dokonania zamówienia wspólnego w imieniu tych 
jednostek. 

3. Upoważnienie do dokonania zamówienia wspólnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
może być udzielone w stosunku do konkretnego zamówienia lub na czas oznaczony. 

Art. 6. 1. Ustawy nie stosuje się do: 
1) przyznawania na naukę środków budżetowych, będących w dyspozycji Prze-

wodniczącego Komitetu Badań Naukowych, 
2) zasad i trybu przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te przy-

znawane są na podstawie ustaw, 
3) udzielania zamówień: 

a) gospodarstwom pomocniczym przez macierzyste jednostki budżetowe lub 
przez jednostki podległe (podporządkowane) jednostkom macierzystym       
w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego, 

b) przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy 
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz gospodarstwom pomocniczym 
przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gospodarstwom po-
mocniczym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, 

c) zamówień publicznych udzielanych zakładom budżetowym przez podmioty, 
które te zakłady utworzyły, w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego, 

4) zamówień publicznych, których przedmiotem są: 
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 
b) usługi Narodowego Banku Polskiego, 
c) usługi pocztowe, 
d) usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną, 
e) usługi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze, 
f) naukowe usługi badawcze i rozwojowe, z wyjątkiem tych, których rezultaty 

służą wyłącznie na potrzeby własne zamawiającego, 
5) udzielania zamówień na bony paliwowe, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 

8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym     
(Dz. U. nr 11, poz. 50, nr 28, poz. 127 i nr 129, poz. 599, z 1994 r. nr 132, poz. 
670, z 1995 r. nr 44, poz. 231 i nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. nr 137, poz. 640,  
z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 
943 i nr 162, poz. 1104, z 1998 r. nr 139, poz. 905 i nr 161, poz. 1076, z 1999 r.  
nr 50, poz. 499, nr 57, poz. 596 i nr 95, poz. 1100, z 2000 r. nr 68, poz. 805           
i nr 105, poz. 1107, z 2001 r. nr 12, poz. 92, nr 39, poz. 459, nr 56, poz. 580,       
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nr 63, poz. 639, nr 80, poz. 858, nr 90, poz. 995, nr 106, poz. 1150 i nr 122,         
poz. 1324 oraz z 2002 r. nr 19, poz. 185 i nr 41, poz. 365), 

6) zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji filmów, audycji radiowych lub 
telewizyjnych oraz zakupu czasu antenowego przez jednostki publicznej radio-
fonii i telewizji, 

7) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych rów-
nowartości kwoty 3 000 euro, 

8) udzielania zamówień o wartości od ponad 3 000 euro do 200 000 euro przez pla-
cówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej na towary i usługi wykonywane po-
za granicami kraju, określonych w przepisach o służbie zagranicznej. 

2. Przepisów ustawy, dotyczących publikacji ogłoszeń o planowanych zamówieniach 
publicznych, terminów, wadiów, przesłanek wyboru trybu w przypadku udzielania zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego, negocjacji z za-
chowaniem konkurencji lub zapytania o cenę oraz obowiązku zatwierdzenia w tych przy-
padkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także zakazu ustalania 
kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy nie stosuje się do usług: 

1) hotelowych i restauracyjnych, 
2) w zakresie transportu kolejowego, 
3) w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, 
4) prawniczych, 
5) w zakresie doradztwa personalnego, 
6) w zakresie ochrony, 
7) w zakresie szkolenia, 
8) zdrowotnych i socjalnych, 
9) w zakresie kultury, 

10) w zakresie sportu i rekreacji. 

Art. 6a. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przez zamawiających, dostawców lub wykonawców stosuje się, z zastrzeże-
niem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywil-
nego. 

Art. 6b. 1. Dostawcą lub wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
2. Dostawcy lub wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

Rozdział 2 
Urząd Zamówień Publicznych 

Art. 7. Tworzy się Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej „Urzędem”. 

Art. 8. 1. Centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamó-
wień publicznych w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu. 

1a. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw administracji 
publicznej. 

2. Prezesa Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej. Prezesa Urzędu odwołuje Prezes Rady Ministrów. 
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3. Wiceprezesa Urzędu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw administracji 
publicznej na wniosek Prezesa Urzędu. 

Art. 9. 1. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 
1) zatwierdzanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego innego niż prze-

targ nieograniczony, zgodnie z art. 14 ust. 3, 
2) ustalanie i prowadzenie listy arbitrów rozpatrujących odwołania wniesione w po-

stępowaniu o zamówienie publiczne, a także ogłaszanie listy arbitrów w Biule-
tynie Zamówień Publicznych, 

3) składanie Radzie Ministrów rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu 
zamówień publicznych, 

4) opracowywanie projektów przepisów prawnych dotyczących zamówień publicz-
nych, 

5) upowszechnianie ogólnych warunków umów w sprawach o zamówienia publicz-
ne, wzorów umów, regulaminów oraz wzorców postępowania przy udzielaniu za-
mówienia, na wniosek i w porozumieniu z właściwymi ministrami, 

6) gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych, zawartych umowach 
oraz o realizacji zamówień publicznych, 

7) opracowywanie programów szkoleń dotyczących zamówień publicznych oraz 
organizowanie i inspirowanie szkoleń, 

8) współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami publicz-
nymi, 

9) wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych, 
10) (wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa    

w Unii Europejskiej) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach publicznych, 

11) publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych na podstawie otrzymanych og-
łoszeń informacji zbiorczych o dostawcach lub wykonawcach, którym w po-
przednim roku udzielone zostało zamówienie publiczne o wartości zamówienia 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro, 

12) prowadzenie listy organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dos-
tawców lub wykonawców uprawnionych do wnoszenia środków odwoławczych. 

2. Prezes Urzędu może również: 
1) wnioskować do Rady Ministrów w sprawach wspólnych zamówień publicznych, 

przewidzianych w art. 5 ust. 1, 
2) żądać od zamawiających informacji o przebiegu procesu udzielania zamówień pu-

blicznych i ich realizacji oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej zamówienia 
publicznego, we wskazanym przez siebie terminie. 

3) (skreślony). 
3. W przypadku ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych Prezes Urzę-

du zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych. 

Art. 9a. 1. Tworzy się środki specjalne Urzędu Zamówień Publicznych, zwane dalej „środ-
kami specjalnymi”. 

2. Środki specjalne tworzone są z następujących źródeł: 
1) wpisów i opłat uiszczonych przez odwołujących się, 
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2) wpłat uczestników postępowania odwoławczego z tytułu kosztów postępowania 
orzeczonych przez zespoły arbitrów rozpatrujące wniesione odwołania, 

3) wpływów z publikacji z zakresu zamówień publicznych, wydawanych przez 
Urząd Zamówień Publicznych, 

4) odsetek od środków, o których mowa w pkt. 1–3. 
3. Ze środków specjalnych finansowane są: 
1) wynagrodzenia arbitrów, 
2) zwrot wydatków należnych arbitrom, 
3) wydatki Urzędu Zamówień Publicznych związane z postępowaniami odwoław-

czymi, 
4) zwrot wpisu, 
5) wydatki związane z wydawaniem przez Urząd Zamówień Publicznych publikacji 

dotyczących zamówień publicznych. 

Art. 10. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Urzędu jest Kolegium. 
2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw administracji 

publicznej na wniosek Prezesa Urzędu. 

Art. 11. (skreślony). 

Art. 12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze zarządzenia, nadaje 
Urzędowi statut, określający jego organizację wewnętrzną. 

Rozdział 3 
Zasady udzielania zamówień publicznych 

Art. 12a. Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, 
który został wybrany na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 

Art. 13. Zamówienia publicznego udziela się w trybie: 
1) przetargu nieograniczonego, 
2) przetargu ograniczonego, 
3) przetargu dwustopniowego, 
4) negocjacji z zachowaniem konkurencji, 
5) zapytania o cenę, 
6) zamówienia z wolnej ręki. 

Art. 13a. 1. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia publicznego są twórcze prace pro-
jektowe, wybór najkorzystniejszej oferty może być poprzedzony konkursem. 

2. Przez twórcze prace projektowe, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć mające 
cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 i z 2001 r. nr 128, poz. 1402): 

1) architektoniczne prace projektowe, 
2) urbanistyczne prace projektowe, 
3) konstrukcyjno-budowlane prace projektowe. 
3. Udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe o wartości zamó-

wienia przekraczającej równowartość kwoty 25 000 euro poprzedza się konkursem. 
4. Konkurs polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wy-

konawców, dokonanej na podstawie ich oceny. 
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5. Oceny projektów dokonuje komisja konkursowa. Członków komisji konkursowej 
powołuje i odwołuje zamawiający. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i formy przeprowadzania 
konkursu oraz sposób powoływania i odwoływania członków komisji konkursowej, przy 
uwzględnieniu, że ograniczenia udziału w konkursie mogą wynikać jedynie z konieczności 
spełnienia wymagań posiadania uprawnień do wykonania twórczych prac projektowych bę-
dących przedmiotem konkursu. 

Art. 14. 1. Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nie-
ograniczony. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg 
nieograniczony wyłącznie w okolicznościach określonych w niniejszej ustawie. 

3. Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach publicz-
nych, których wartość przekracza kwotę 200 000 euro, wymaga zatwierdzenia przez Pre-
zesa Urzędu, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1a. 

4. Zamawiający, o którym mowa w art. 4a, może udzielać zamówienia publicznego 
w trybie przetargu ograniczonego lub dwustopniowe-go, niezależnie od wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 52b oraz w art. 54. Przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

Art. 14a. 1. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych przewidziane w ustawie ogłasza się   
w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym przez Prezesa Urzędu. 

2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, publikowane są w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych nie później niż w 10 dniu od daty doręczenia do Urzędu. 

3. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie, Prezes Urzędu od-
mawia zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, 
jest bezpłatna. 

5. Prezes Urzędu może, w drodze porozumienia, przekazać redagowanie lub wydawa-
nie regionalnego wydania Biuletynu Zamówień Publicznych innemu organowi admini-
stracji publicznej. 

5a. Prezes Urzędu może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na publikację 
ogłoszeń o zamówieniach publicznych, nawet jeżeli ich publikacja ze względu na wartość 
przedmiotu zamówienia nie jest obowiązkowa. 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia: 
1) określi wzory ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz dodatkowe informacje, 

które muszą być zawarte w ogłoszeniach, 
2) może ustanowić regionalne wydania Biuletynu Zamówień Publicznych, 
3) może określić szczegółowe zasady i warunki publikacji ogłoszeń w Biuletynie Za-

mówień Publicznych oraz w regionalnych wydaniach Biuletynu Zamówień Pu-
blicznych. 

Art. 14b. Zamawiający obowiązany jest przekazać do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie i na 
zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów. 

Art. 14c. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego, 
jeżeli jest jednostką sektora finansów publicznych, albo do dnia 31 marca roku kalenda-
rzowego, jeżeli jest inną jednostką obowiązaną do stosowania przepisów ustawy, przekazać 
do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o planowanych w danym 
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roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość w przypadku zamówie-
nia na roboty budowlane przekracza równowartość kwoty 500 000 euro albo łączna wartość 
w każdej kategorii dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 500 000 euro. 

Art. 14d. 1. Zamawiający przesyła do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
niezwłocznie po zawarciu umowy, ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego zawierające: 

1) nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego, 
2) określenie wartości zamówienia publicznego, 
3) określenie przedmiotu zamówienia publicznego, 
4) określenie liczby złożonych ofert, w tym liczby ofert odrzuconych, 
5) informację o opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
6) określenie najniższej i najwyższej ceny przedstawianej w złożonych ofertach, 
7) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz cenę. 
2. Jeżeli zamawiający udziela zamówienia publicznego z wolnej ręki, przesyła do pu-

blikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego zawierające informacje o zawarciu umowy. Przepis ust. 1 
stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zawierające informacje o liczbie zło-
żonych ofert, cenie oferty najtańszej i najdroższej oraz podstawie unieważnienia publikuje 
się w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Art. 15. 1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza rów-
nowartości kwoty 30 000 euro lub w którego finansowaniu udział środków publicznych nie 
przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nie-
ograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biu-
letynie Zamówień Publicznych, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań. 

2. (skreślony). 
3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 września określić obo-

wiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego wysokość kwot, z którymi ustawa wiąże sto-
sowanie odpowiednich przepisów. 

Art. 16. Zamawiający obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie 
podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 

Art. 17. 1. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych   
i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z 1996 r. 
nr 156, poz. 775, z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 769, z 1998 r. nr 99, poz. 632         
i nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. nr 100, poz. 1080), a w odniesieniu do robót budowlanych 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. 

3. Nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji określenie przedmiotu zamówienia 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia: 
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1) jeżeli ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych zacho-
dzi konieczność zachowania norm, parametrów lub standardów, jakimi charak-
teryzują się posiadane przez zamawiającego maszyny lub urządzenia, a zama-
wiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, 

2) jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 

Art. 17a. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty przewidującej odmien-
ny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa), jeżeli 
cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający jest obowiązany określić        
w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia lub zaproszeniu do składania ofert minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
warianty, oraz sposób ich przedstawienia. 

3. Jeżeli zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, obowią-
zany jest zamieścić o tym informację w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio       
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

Art. 18. 1. Dostawcy i wykonawcy krajowi oraz zagraniczni uczestniczą w postępowaniu    
o zamówienie publiczne na równych zasadach, stosownie do przepisów ustawy. 

2. Zamawiający może ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wy-
łącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział 
lub przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której 
mowa w art. 15 ust. 1. 

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane na obszarze Polski, 
zamawiający może wymagać, aby całość prac objętych zamówieniem była wykonana przy 
wykorzystaniu podmiotów, surowców i produktów krajowych. 

4. O stosowaniu preferencji krajowych zamawiający informuje dostawców i wykonaw-
ców rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie      
w sprawie preferencji nie może zostać później zmienione. 

5. Zastosowanie preferencji krajowych następuje z uwzględnieniem zobowiązań wy-
nikających z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską. 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 
1) zakres i sposób stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień pu-

blicznych, w tym preferencji, o których mowa w ust. 2 i 3, 
2) rodzaje dostaw, usług oraz robót budowlanych, przy których zamawianiu stoso-

wanie preferencji krajowych jest obowiązkowe, 
3) szczegółowe zasady udzielania przez Prezesa Urzędu zgody na stosowanie lub od-

stąpienie od stosowania preferencji krajowych. 

Art. 19. 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
1) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 

postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannoś-
cią, 

2) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upa-
dłościowe lub których upadłość ogłoszono, 

3) dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozło-
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żenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji or-
ganu podatkowego, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związ-
ku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo prze-
kupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowych, 

5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, 

6) (obowiązuje do dnia 27 listopada 2003 r.) przedsiębiorców, na których w ciągu 
ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający 
na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną, 

6) (obowiązuje do dnia 28 listopada 2003 r.) podmioty zbiorowe, wobec których sąd 
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), 

7) dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 
22 ust. 2 pkt. 1–4 lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie 
wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa   
w art. 22 ust. 2, 

8) dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie 
spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie 
wnieśli wadium. 

2. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 4    
i 5, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. 

3. Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest 
rozpatrywana. 

4. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczone-
go dostawcę lub wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Art. 20. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą występować   
w imieniu zamawiających ani też wykonywać czynności związanych z postępowaniem       
o zamówienie publiczne, a także być biegłymi osoby, które: 

1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powino-
wactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru-
giego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ofe-
rentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania pozostawały w sto-
sunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3) pozostają z dostawcą lub wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 
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2. Osoby występujące w imieniu zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego, składają oświadczenia pisemne o braku lub istnieniu okoliczności,       
o których mowa w ust. 1. 

3. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 skutkuje wyłączeniem danej osoby 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Art. 20a. 1. W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną     
w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamawiający jest obowiązany, a w przypadku 
zamówień publicznych poniżej tej kwoty − może powołać komisję przetargową. 

2. Członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego. 
Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych (rzeczo-
znawców). 

3. Członkowie komisji przetargowej przygotowują i przeprowadzają postępowanie      
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonują oceny, czy dostawcy lub 
wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceniają oferty oraz proponują wybór oferty naj-
korzystniejszej. 

4. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje kierownik jednostki lub osoba upoważ-
niona, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej, jeżeli została ona powołana. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady powoływa-
nia członków komisji przetargowej oraz tryb jej pracy. 

Art. 21. 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiających i dos-
tawców lub wykonawców wymagają formy pisemnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się w formie 
innej niż pisemna, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na 
piśmie. 

3. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicz-
nej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

4. Ofertę, z zastrzeżeniem ust. 5, sporządza się w języku polskim, z zachowaniem for-
my pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na 
sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym. 

Art. 22. 1. Z zastrzeżeniem ochrony praw własności intelektualnej oraz tajemnicy han-
dlowej, zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców wyłącznie dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

2. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne każdy dostawca 
lub wykonawca składa oświadczenie, że: 

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, je-
żeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekono-
micznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego 
zamówienia, 

4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19. 
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3. W postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty, o której mo-
wa w art. 15 ust. 1, zamawiający może żądać od dostawców lub wykonawców potwier-
dzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2. 

4. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość przekracza kwotę, o któ-
rej mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający żąda od dostawców lub wykonawców potwierdze-
nia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2. 

5. W postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa   
w art. 15 ust. 1, zamawiający wzywa dostawców lub wykonawców do złożenia oświad-
czenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. 
nr 49, poz. 447) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po 
stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu. 

6. Dostawcy i wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia, o którym mo-
wa w ust. 5, w terminie określonym przez zamawiającego. Wezwanie powinno zawierać 
wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego biorących udział     
w postępowaniu. 

7. Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników postępowania, którzy nie zło-
żyli oświadczenia w wymaganym terminie lub pozostają w stosunku zależności z innymi 
uczestnikami postępowania. 

7a. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub 
złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków,       
o których mowa w ust. 2. 

8. Wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 2–5, 
określa się jednakowo dla wszystkich dostawców lub wykonawców. 

9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządze-
nia, jakich dokumentów zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu po-
twierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, uwzględniając, że potwier-
dzeniem niekaralności dostawcy lub wykonawcy może być w szczególności informacja      
z Krajowego Rejestru Karnego. 

Art. 23. 1. Zamawiający może, przed ogłoszeniem przetargu lub zaproszeniem do udziału 
w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzić wstępną kwalifikację dostawców 
lub wykonawców, zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 2. 

2. Informację o wstępnej kwalifikacji ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicznych 
albo wysyła do dostawców lub wykonawców stosownie do przepisów określających tryb 
zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie, nie później niż miesiąc przed pu-
blikacją ogłoszenia o przetargu lub wysłaniem zaproszeń do wzięcia udziału w postępo-
waniu o zamówienie. 

3. Informacja o wstępnej kwalifikacji zawiera: 
1) nazwę i adres zamawiającego, 
2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw, a w odniesieniu do robót budowlanych 

rodzaj, zakres i lokalizację budowy, 
3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego, 
4) określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców, 
5) określenie sposobu uzyskania formularza wstępnej kwalifikacji, o którym mowa   

w ust. 4, 
6) miejsce i termin składania wniosków o wstępną kwalifikację. 
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4. Zamawiający przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed termi-
nem składania wniosków o wstępną kwalifikację, wszystkim zainteresowanym formularz 
wstępnej kwalifikacji zawierający dane określone w ust. 3 oraz: 

1) opis sposobu przygotowywania wniosków o wstępną kwalifikację, 
2) opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych 

od dostawców i wykonawców. 
3) informację o dokumentach, jakich mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu 

wykazania, że spełniają wymagane warunki, 
4) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami 

zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami 
i wykonawcami. 

5. Zamawiający kwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu dostawców lub wy-
konawców wyłącznie na podstawie warunków określonych w formularzu wstępnej kwa-
lifikacji. 

6. Do dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczeni są wy-
łącznie dostawcy lub wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani we wstępnej kwalifikacji. 

7. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie każdego dostawcę lub wykonawcę o wyni-
kach wstępnej kwalifikacji. Lista dostawców lub wykonawców dopuszczonych do dalszego 
postępowania jest jawna. 

Art. 24. 1. Kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonaw-
ców nie podlegają zmianie w toku danego postępowania. Dotyczy to także przypadków,    
w których zamawiający przeprowadza wstępną kwalifikację. 

2. Dostawcy lub wykonawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane warun-
ki, w terminie określonym przez zamawiającego. 

3. Z postępowania prowadzonego bez wstępnej kwalifikacji nie można wykluczyć ofe-
renta, który zobowiązał się przedstawić wymagane dokumenty przed upływem terminu do 
składania ofert. 

4. Zamawiający wyklucza z postępowania dostawcę lub wykonawcę, jeżeli stwierdzi, 
że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są niepraw-
dziwe. 

Art. 25. 1. Podczas prowadzenia postępowania o zamówienie zamawiający sporządza pro-
tokół postępowania o zamówienie publiczne, zawierający: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adresy dostawców i wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 
3) informacje o spełnianiu warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców, 
4) cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert, 
5) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, 
6) uzasadnienie odrzucenia wszystkich ofert, jeżeli takie nastąpiło, 
7) ewentualne wskazanie przyczyn niezawarcia umowy w postępowaniu o zamówie-

nie przeprowadzonym w trybie innym niż przetarg nieograniczony, 
8) powody ograniczenia przetargu do niektórych dostawców lub wykonawców, jeżeli 

takie nastąpiło, 
9) powody zastosowania przez zamawiającego trybu dokonywania zamówienia in-

nego niż przetarg nieograniczony, 
10) powody przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji dostawców i wykonawców, 



 
 

136 

11) uzasadnienie stosowania preferencji krajowych, 
12) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach, 
13) informacje dotyczące zawieszenia postępowania, 
14) informacje o powołaniu biegłych rzeczoznawców, 
15) wskazanie wybranej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru, 
16) imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania o za-

mówienie publiczne, 
17) imię i nazwisko osób występujących w imieniu zamawiającego. 
2. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie po-

stępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa     
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a dostawca lub wykonaw-
ca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udos-
tępnione innym uczestnikom postępowania. 

2a. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców) oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomie-
nia składane przez zamawiającego oraz dostawców lub wykonawców stanowią załączniki 
do protokołu. 

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić w drodze rozpo-
rządzenia: 

1) wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, 
2) dodatkowe wymagania, którym musi odpowiadać protokół postępowania o zamó-

wienie publiczne. 
4. Zamawiający, udzielając zamówienia na roboty budowlane, przekazuje Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje cenowe z postępowania oraz kopię oferty 
najkorzystniejszej. 

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy zakres i tryb przekazania informacji, o których mowa w ust. 4. 

Art. 26. 1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 1, za-
mawiający obowiązany jest prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych 
z postępowaniem, zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5, 9 i 15. 

2. Po zakończeniu postępowania dokumentacja podstawowych czynności, o której mo-
wa w ust. 1, jest jawna dla dostawców i wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie za-
mówienia. 

Art. 26a. Zamawiający zobowiązany jest, przez okres 3 lat od zakończenia postępowania    
o udzielenie zamówienia publicznego, do przechowywania ofert oraz protokołu (dokumen-
tacji podstawowych czynności) w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

Art. 27. Zamawiający nie może ujawnić: 
1) informacji, których ujawnienie narusza ważny interes państwa, ważne interesy 

handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji, 
2) informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści zło-

żonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole. 

Art. 27a. 1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: 
1) jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
2) (skreślony), 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
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5) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
2. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje dostawcę lub wykonawcę, 

którego ofertę odrzucił. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Art. 27b. 1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli: 
1) w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki 

wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa 
wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przez-
naczyć na finansowanie zamówienia, 

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

4) zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia dostawców lub wykonaw-
ców biorących udział w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia z winy zamawiającego postępowania o zamówienie pu-
bliczne na podstawie ust. 1 pkt 3 lub 4, dostawcom lub wykonawcom, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczest-
nictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

Art. 27c. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, 
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała 
najwyższą liczbę punktów, chyba że złożono tylko dwie ważne oferty lub upłynął termin,    
o którym mowa w art. 40 ust. 1. 

Art. 27d. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, 
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do skła-
dania ofert. 

2. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy,              
a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

3. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się z uwzględnieniem preferencji krajo-

wych, jeżeli są stosowane. 
5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i stoso-

wania kryteriów oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych. 

Rozdział 4 
Przetarg nieograniczony 

Art. 28. 1. Przetarg jest organizowany przez zamawiającego w celu wyboru najkorzyst-
niejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego. 

2. W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonaw-
cy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, z zastrzeżeniem art. 23. 

3. (skreślony). 
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Art. 29. 1. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając 
ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej 
oraz za pośrednictwem Prezesa Urzędu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwo-
ty 30 000 euro, ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczane jest w siedzibie za-
mawiającego, w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej, co najmniej na 
7 dni przed terminem składania ofert. 

3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 euro, zamawia-
jący obowiązany jest zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej, od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Pub-
licznych do dnia składania ofert. 

4. Zamawiający może także ogłosić organizację przetargu nieograniczonego w prasie. 
Ogłoszenie to nie może być jednak opublikowane w prasie przed publikacją w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

Art. 30. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawiera co najmniej: 
1) nazwę i adres zamawiającego, 
2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót bu-

dowlanych – rodzaj, zakres i lokalizację budowy, 
3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego, 
4) informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców, 
5) oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych, 
6) określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostępnienie jest 
odpłatne, 

7) miejsce i termin składania ofert, 
8) miejsce i termin otwarcia ofert, 
9) kryteria oceny ofert, 

10) kwotę wadium. 

Art. 31. (skreślony). 

Art. 32. (skreślony). 

Art. 33. (skreślony). 

Art. 34. 1. Zamawiający przesyła dostawcy lub wykonawcy formularz zawierający specyfi-
kację istotnych warunków zamówienia, nie później niż w ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia 
wniosku o przestanie formularza. 

2. (skreślony). 
3. W przypadkach, w których przeprowadzono wstępną kwalifikację, formularz zawie-

rający specyfikację istotnych warunków zamówienia przesyła się wszystkim zakwalifiko-
wanym dostawcom lub wykonawcom. 

4. Cena, jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przesłania. 

Art. 35. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 
1) opis sposobu przygotowywania ofert, 
2) opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych 

od dostawców i wykonawców, 



 
 

139 

3) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, 

4) określenie przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby również za pomocą planów, 
rysunków lub projektów), łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych 
usług, które mają być wykonane w ramach umowy, 

5) pożądany lub wymagany termin wykonania umowy, 
6) opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kie-

rował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, 
7) istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nie-
należytego wykonania umowy, 

8) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert 
częściowych, 

9) opis sposobu obliczenia ceny oferty, 
10) w przetargach o charakterze międzynarodowym informacje dotyczące walut ob-

cych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a dos-
tawcą lub wykonawcą, 

11) wszelkie wymagania, w szczególności kwotę, dotyczące wadium oraz zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy, 

12) wskazanie miejsca i terminu składania ofert, 
13) opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie 
dostawców i wykonawców, 

14) termin, do którego dostawca lub wykonawca będzie związany złożoną ofertą, 
15) wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert, 
16) informacje o trybie otwarcia i oceny ofert, 
17) nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami 

zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostaw-
cami i wykonawcami, 

18) wszelkie przyszłe zobowiązania dostawcy lub wykonawcy związane z umową     
w sprawie zamówienia publicznego, 

19) pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 

20) informację o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po za-
kończeniu przetargu w celu zawarcia umowy, 

21) ogólne warunki umowy, wzór umowy albo regulamin, jeżeli zamawiający wyma-
ga od oferenta, by zawarł z nim umowę na takich warunkach. 

1a. Zamawiający może żądać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicz-
nego wskazania przez dostawcę lub wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wy-
konanie zamierza on powierzyć osobie trzeciej. 

2. Zamawiający obowiązany jest, w odniesieniu do robót budowlanych, posiadać doku-
mentację określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski. 

2a. Kosztorys inwestorski stanowi podstawę do określania wartości szacunkowej zamó-
wienia na roboty budowlane. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi w drodze rozporządzenia: 
1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych 
oraz ceny czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwes-
torskiego. 

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić, w drodze rozpo-
rządzenia, dla poszczególnych rodzajów zamówień, wzory formularzy specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje, które muszą zawierać te for-
mularze. 

Art. 36. 1. Dostawca, wykonawca lub organizacje, o których mowa w art. 79b, mogą 
zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wy-
jaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
otwarcia ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom i wy-
konawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnia-
nia źródła zapytania. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawiera-
jących specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie 
przekazuje się niezwłocznie wszystkim dostawcom oraz wykonawcom i jest dla nich wią-
żące. 

4. W razie zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich dostawców i wykonaw-
ców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, sporządza się protokół zawierający zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie 
treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Protokół         
z zebrania doręcza się niezwłocznie dostawcom i wykonawcom, którym przesłano specy-
fikację. 

Art. 37. 1. (skreślony). 
2. (skreślony). 
3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 

Art. 38. 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu prze-
widzianego na wniesienie protestu. 

2. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert nie może być krótszy niż: 
1) 6 tygodni od dnia ogłoszenia przetargu nieograniczonego, 
2) (skreślony). 
3. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w ust. 2    

pkt 1, jednakże nie krótszy niż 3 tygodnie: 
1) jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, o któ-

rych zamawiający co najmniej dwa miesiące wcześniej opublikował ogłoszenie na 
zasadach określonych w art. 14c, lub 

2) jeżeli wartość zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych nie 
przekracza równowartości kwoty 5 000 000 euro, a w przypadku usług lub dostaw 
130 000 euro, oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwiłoby wykonanie 

zamówienia w danym roku budżetowym, 
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b) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, mogłoby spowodować pow-
stanie szkody w znacznych rozmiarach, 

c) uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej sprawie 
nie doprowadziło do zawarcia umowy, 

d) przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne dostawy, 
usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach. 

4. (skreślony). 

Art. 39. 1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom   
i wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo 
uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Na wniosek dostawcy lub wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wy-
znaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
4. O przedłużeniu terminu zamawiający powiadamia natychmiast każdego dostawcę 

lub wykonawcę, któremu przesłano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Art. 40. 1. Dostawca lub wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu okreś-
lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, jednak nie dłużej niż 
przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą, 
zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do dostawców lub wykonawców o przedłu-
żenie tego terminu o kolejne 45 dni. 

3. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony dostawcy lub wyko-
nawcy nie powoduje utraty wadium. 

4. Zgoda dostawcy lub wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopu-
szczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Dostawca lub wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę. 

6. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty 
wadium. 

Art. 41. 1. Dostawca lub wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść 
wadium, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza wyrażoną w złotych równo-
wartość kwoty 30 000 euro. Kwotę wadium, w granicach od 0,5% do 3% wartości za-
mówienia, określa zamawiający. 

2. W przypadku gdy koszty zorganizowania przetargu nie są znaczne, Prezes Urzędu 
może, na wniosek zamawiającego, wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku wnoszenia 
wadium przez dostawców lub wykonawców przystępujących do danego przetargu. 

3. Jeżeli wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równo-
wartości kwoty 30 000 euro, zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy wnie-
sienia wadium w wysokości określonej w ust. 1. 

4. Dostawca lub wykonawca może wnieść wadium w pieniądzu, poręczeniach lub gwa-
rancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslo-
wym banku, a za zgodą zamawiającego również w czekach potwierdzonych. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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Art. 42. 1. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli: 
1) upłynął termin związania ofertą, 
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umowy, 
3) zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzyg-

nięte lub upłynął termin do ich składania. 
2. Na pisemny wniosek dostawcy lub wykonawcy zamawiający jest obowiązany zwró-

cić wadium w ciągu 3 dni od dnia złożenia tego wniosku przez dostawcę lub wykonawcę: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
2) którego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje utratę 

prawa do wniesienia protestu. 
3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pom-
niejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek dostawcy lub wykonawcy. 

4. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez dostawcę lub wykonawcę, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego dostawcy lub wyko-
nawcy, zaliczane jest przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy. 

5. Dostawca lub wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z od-
setkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, 
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawcy 

lub wykonawcy. 
6. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 

Art. 43. 1. Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicz-
nego miejsce i termin otwarcia ofert. 

1a. Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w któ-
rym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) do-

stawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności 
zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, doręcza się oferentom, którzy nie byli obecni 
przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 

Art. 44. 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia 
przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a oferentem, 
dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej 
oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiada-
miając o tym oferenta. 

Art. 45. (skreślony). 
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Art. 46. (skreślony). 

Art. 47. Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 
zamawiającemu. 

Art. 48. (skreślony). 

Art. 49. Uwzględniając preferencje krajowe, jeżeli takie są stosowane, wybiera się ofertę 
najkorzystniejszą. 

Art. 50. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, 
wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego dostawcy lub wy-
konawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę. 

2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie zamiesz-
cza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz wysyła się do 
uczestników postępowania. 

3. (skreślony). 
4. Informacja przesłana do dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera 

poza danymi, o których mowa w ust. 1, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. 

Art. 51. 1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obo-
wiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia,      
o którym mowa w art. 50 ust. 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą. 

2. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy doręcza się 
niezwłocznie wybranemu oferentowi. 

Art. 52. (skreślony). 

Rozdział 4a 
Przetarg ograniczony 

 
Art. 52a. Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć wyłącznie dostawcy lub wyko-
nawcy dopuszczeni do udziału w tym przetargu i zaproszeni przez zamawiającego do skła-
dania ofert. 

Art. 52b. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wys-
tąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30 000 
euro, 

2) specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę dostawców 
lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie. 

Art. 52c. 1. Zamawiający zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału        
w przetargu ograniczonym przez publikację ogłoszenia zawierającego co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego, 
2) określenie ilości i rodzaju zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do ro-

bót budowlanych – rodzaju, zakresu i lokalizacji budowy, 
3) określenie terminu wykonania zamówienia publicznego, 
4) określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców. 
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2. Warunki, które obowiązani są spełniać dostawcy lub wykonawcy, mogą dotyczyć 
wyłącznie okoliczności określonych w art. 22 ust. 2. 

3. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być krótszy 
niż 4 tygodnie, licząc od dnia publikacji ogłoszenia. 

4. Zamawiający może wyznaczyć termin składania wniosków krótszy niż określony           
w ust. 3, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w art. 38 ust. 3. 

Art. 52d. Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich dostawców lub wykonaw-
ców, którzy spełniają wymagane warunki, z zastrzeżeniem art. 52e. 

Art. 52e. 1. W ogłoszeniu zamawiający może określić liczbę wykonawców lub dostawców, 
których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20. 

2. Jeżeli okaże się, że liczba dostawców lub wykonawców spełniających wymagane 
warunki jest mniejsza niż określona zgodnie z ust. 1, zamawiający zaprasza wszystkich 
dostawców lub wykonawców spełniających te warunki. 

3. Zaproszenie do składania ofert powinno zawierać co najmniej: 
1) nazwę (firmę) i adres (siedzibę), pod który można zwrócić się o specyfikację istot-

nych warunków zamówienia publicznego, oraz określenie terminu zgłaszania ta-
kich wniosków, a także informację o cenie, jaką trzeba uiścić za wydanie tych do-
kumentów, 

2) określenie miejsca i terminu składania ofert, 
3) informacje o dacie i miejscu opublikowania ogłoszenia, 
4) opis warunków, które powinni spełniać dostawcy lub wykonawcy, oraz sposób do-

konywania oceny spełnienia tych warunków, 
5) informację o dokumentach, jakie ma dostarczyć dostawca lub wykonawca w celu 

wykazania, że spełnia wymagane warunki, 
6) określenie kwoty wadium. 

Art. 52f. 1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wy-
słania zaproszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Jeżeli zamawiający opublikował ogłoszenie na zasadach określonych w art. 14c, ter-
min składania ofert nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia wystania za-
proszenia. 

3. Jeżeli ze względu na szczególną pilność udzielenia zamówienia publicznego jest nie-
możliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wyznaczyć 
termin krótszy, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie, licząc od dnia wystania zaproszenia. 

Art. 52g. Do przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28 ust. 1,      
art. 29, art. 34 ust. 1 i ust. 4, art. 35, art. 36, art. 37 ust. 3, art. 38 ust. 1, art. 39-44, art. 47, 
art. 50 oraz art. 51. 
  

Rozdział 5 
Przetarg dwustopniowy 

 
Art. 53. W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają 
oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od dostawców i wyko-
nawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetargiem, któ-
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rego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony negocja-   
cjami zamawiającego z oferentami. 
Art. 54. Przetarg dwustopniowy może być stosowany w przypadku, gdy zachodzi jedna      
z następujących okoliczności: 

1) w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały od-
rzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmie-
nione, 

2) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, 
aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty, 

3) przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy lub roboty budowlane prowa-
dzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie 
w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju, 

4) przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 
5) w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ze względu na charakter usług lub robót budo-

wlanych lub związanego z nimi ryzyka nie ma możliwości dokonania wcześ-
niejszej ich wyceny. 

Art. 55. Do przetargu dwustopniowego stosuje się przepisy art. 29, art. 35 ust. 1, art. 36-43 
oraz art. 47, 50 i 51. 

Art. 56. 1. Ogłoszenie o organizacji przetargu dwustopniowego zawiera co najmniej: 
1) nazwę i adres zamawiającego, 
2) opis przedmiotu zamówienia, w tym wymaganych parametrów technicznych i in-

nych, a w przypadku robót budowlanych – ich rodzaj i lokalizację, 
3) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, 
4) termin i miejsce złożenia oferty wstępnej. 
2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może żądać od do-

stawców i wykonawców określenia sposobu i czasu wykonania, parametrów technicznych, 
jakości oraz innych charakterystycznych cech dostaw, usług lub robót budowlanych. 

3. (skreślony). 

Art. 57. 1. Termin złożenia oferty wstępnej nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty pu-
blikacji ogłoszenia o organizacji przetargu dwustopniowego. 

2. Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust. 1, ale nie krótszy 
niż 2 tygodnie, jeżeli ze względu na szczególną pilność w realizacji zamówienia jest nie-
możliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 58. Zamawiający może prowadzić z każdym dostawcą lub wykonawcą negocjacje do-
tyczące treści złożonej przez niego oferty wstępnej, zachowując w tajemnicy treść prowa-
dzonych negocjacji. 

Art. 59. Po złożeniu ofert wstępnych zamawiający może dokonać zmiany wymagań tech-
nicznych i jakościowych, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,      
a także zmienić kryteria oceny ofert. 

Art. 60. O dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawia-
jący informuje dostawców lub wykonawców w zaproszeniu do składania ofert ostatecz-
nych. 
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Art. 61. Do drugiego etapu przetargu zamawiający wybiera dostawców lub wykonawców, 
których oferty spełniają określone w specyfikacji wstępnej wymagania, zapraszając ich do 
składania ofert ostatecznych zawierających cenę. W zaproszeniu określa się miejsce i ter-
min składania ofert ostatecznych. Art. 44 stosuje się odpowiednio. 

Art. 62. Dostawca lub wykonawca wnosi wadium przystępując do drugiego etapu prze-
targu. 

 
Rozdział 6 

Inne tryby udzielania zamówień publicznych 
 
Art. 63. Negocjacje z zachowaniem konkurencji jest to tryb udzielenia zamówienia pu-
blicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego z taką liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzyst-
niejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą jednak niż 
trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch 
dostawców lub wykonawców mogących je wykonać. 

Art. 64. Zamówienie publiczne może być udzielone w trybie negocjacji z zachowaniem 
konkurencji, jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub og-
raniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, a pier-
wotne warunki zamówienia publicznego nie zostaną w istotny sposób zmienione, 

2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 13a, w wyniku którego za-
kwalifikowano do postępowania co najmniej dwóch wykonawców, 

3) przedmiot dostawy jest wytwarzany wyłącznie w celach badawczych, doświad-
czalnych lub rozwojowych, przy czym nie dotyczy to produkcji seryjnej mającej 
na celu udowodnienie zdolności rynkowych lub pokrycie kosztów badań lub roz-
woju, 

4) dane roboty budowlane służą wyłącznie do celów badawczych, doświadczalnych 
lub rozwojowych, a nie do zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów 
badań lub rozwoju, 

5) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, której wcześniej nie 
można było przewidzieć, a nie wynika ona z winy zamawiającego. 

Art. 65. 1. Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji, 
wysyłając zaproszenie do co najmniej trzech oferentów, chyba że ze względu na specjalis-
tyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 64 pkt 1 lub 2, zamawiający zaprasza do udzia-
łu w postępowaniu co najmniej tych oferentów, którzy złożyli oferty w unieważnionym 
przetargu lub zostali zakwalifikowani do postępowania w wyniku konkursu, o którym mo-
wa w art. 13a. 

Art. 66. 1. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane     
z negocjacjami, dostarczane są dostawcom lub wykonawcom na równych zasadach. 

2. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody 
drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 
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3. Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiający zwraca się do wszystkich dostawców    
i wykonawców o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę i wybiera ofertę najko-
rzystniejszą. 

4. Do negocjacji z zachowaniem konkurencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 30,     
art. 37, art. 47, 50 i 51 oraz art. 59. 

Art. 67. Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym za-
mawiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby dostawców lub 
wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny 
przebieg postępowania, nie mniej niż do czterech. 

Art. 68. 1. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są dos-
tawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych         
a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 euro. 

2. Zapytanie o cenę, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 1, 
powinno zawierać: 

1) określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodat-
kowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy, 

2) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, 

3) określenie terminu wykonania umowy, 
4) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert 

częściowych, 
5) określenie miejsca i terminu składania ofert, 
6) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający wy-

maga jego wniesienia. 
3. (skreślony). 

Art. 69. 1. Każdy z dostawców lub wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę        
i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny. 

2. Zamawiający udziela zamówienia dostawcy lub wykonawcy, który zaoferował naj-
niższą cenę. 

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zos-
tały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

4. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 euro, zamawia-
jący zawiadamia niezwłocznie o wyborze oferty pozostałych oferentów, wskazując nazwę   
i siedzibę tego, którego ofertę wybrano, oraz cenę. 

5. (skreślony). 

Art. 70. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym 
zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą lub wyko-
nawcą. 

Art. 71. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki tylko wtedy, 
gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia publicznego na 
prace z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury i sztuki,   
a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z od-



 
 

148 

rębnych przepisów dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być wykonane tyl-
ko przez jednego dostawcę lub wykonawcę, 

2) został przeprowadzony konkurs i stosownie do jego postanowień zamówienie mu-
si być udzielone wykonawcy, którego praca została oceniona jako najlepsza, 

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

4) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało 
unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na szczególny 
rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać od jednego dos-
tawcy lub wykonawcy, 

5) udziela się temu samemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, nie-
przekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, których wy-
konanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej 
przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia 
dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, 

6) przedmiotem zamówienia publicznego jest nabycie, najem, dzierżawa lub leasing 
nieruchomości, a ze względu na szczególne okoliczności można ją uzyskać od jed-
nego oferenta. 

1a. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 20 000 euro, zastoso-
wanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu. 

2. (skreślony). 
3. (skreślony).  
  

Rozdział 7 
Umowy w sprawach zamówień publicznych 

 
Art. 72. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cy-
wilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią 
inaczej. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli w postępowaniu    
o zamówienie publiczne poprzedzającym jej zawarcie doszło do naruszenia przepisów ok-
reślonych w ustawie lub aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i jeżeli to naru-
szenie miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.           
W szczególności umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli zama-
wiający: 

1) nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych, 

2) udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, 
3) dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy, 
4) zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem pro-

testu. 
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte odpowiednio w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia lub zaproszeniu. 



 
 

149 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Prezes Urzędu może wystąpić do sądu 
o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego w całości lub 
w części. 

Art. 73. Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nie-
oznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Pre-
zesa Urzędu. 

Art. 74. Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają pod rygorem nieważności 
zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają innej formy szczegól-
nej. 

Art. 74a. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu 
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

Art. 75. 1. Zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, po-
ręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, a za 
zgodą zamawiającego również w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, oraz przez 
ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może przekraczać 10% ceny ofer-
towej. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zama-
wiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetka-
mi wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-
mniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek wykonawcy. 

7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządze-
nia, rodzaje oraz wartość zamówień, co do których konieczne jest zabezpieczenie należy-
tego wykonania umowy, wysokość zabezpieczenia oraz sposób jego wnoszenia i zwrotu,     
z uwzględnieniem, że wysokość tego ubezpieczenia nie może przekraczać wartości, o któ-
rej mowa w ust. 4. 

Art. 76. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 
postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
3. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności zmian, o których 

mowa w ust. 1. 

Art. 77. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili za-
warcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

Art. 78. (skreślony). 
Rozdział 8 

Protest, odwołanie i skarga 
 
Art. 79. 1. Dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wy-
niku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, 
przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane w niniejszym rozdziale. 

2. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega: 
1) wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) zastosowanie preferencji krajowych, 
3) (skreślony). 

Art. 79a. 1. Przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze, wobec czyn-
ności podjętych przez zamawiającego, przysługują również organizacjom pracodawców       
i przedsiębiorców zrzeszającym dostawców lub wykonawców wpisanym na listę prowa-
dzoną przez Prezesa Urzędu. 

2. Wniesienie protestu, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest nie później niż 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

Art. 79b. 1. Przez organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców lub 
wykonawców należy rozumieć organizacje, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.      
nr 109, poz. 1158 i z 2002 r. nr 25, poz. 253). 

2. Na listę, o której mowa w art. 79a ust. 1, wpisuje się reprezentatywne organizacje 
pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców lub wykonawców. 

3. Wpisu dokonuje się na wniosek zainteresowanej organizacji, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej. Decyzje o wpisie, o odmowie wpisu lub o skreśleniu z listy wydaje Prezes 
Urzędu. 

4. Lista organizacji, o której mowa w art. 79a ust. 1, podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

Art. 80. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o za-
mówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny pro-
test do zamawiającego. 

Art. 81. 1. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie 
wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1a. Za ostateczne rozstrzygnięcie protestu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się: 
1) rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono odwo-

łania, 
2) wyrok zespołu arbitrów. 
2. W przypadku określonym w art. 64 pkt 5, przed ostatecznym rozstrzygnięciem pro-

testu, Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy. 
3. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą. 
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Art. 82. 1. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca 
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

2. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. 

3. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie. 

Art. 83. 1. O złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie dostawców i wyko-
nawców uczestniczących w danym postępowaniu. 

2. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też dostawcy i wykonaw-
cy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne, którzy przystąpią do postępo-
wania protestacyjnego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa     
w ust. 1. 

3. Dostawca lub wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie 
może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 

Art. 84. 1. Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia. 
2. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu zamawiający podaje przyczyny rozstrzyg-

nięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego. 
3. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czyn-

ność. 
4. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego odda-

lenie. 
5. O powtórzeniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich dostaw-

ców i wykonawców. 

Art. 85. 1. Po wniesieniu protestu zamawiający zawiesza postępowanie o udzielenie zamó-
wienia do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni, chyba że: 

1) protest jest oczywiście niezasadny, 
2) zamawiający albo inny dostawca lub wykonawca mógłby ponieść szkodę niepro-

porcjonalnie większą w stosunku do tej, która grozi wnoszącemu protest, 
3) zawieszeniu postępowania sprzeciwia się ważny interes publiczny. 
2. Od rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania o udzielenie zamówienia odwołanie 

nie przysługuje. 

Art. 86. 1. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia 
w terminie zainteresowanemu dostawcy, wykonawcy lub organizacjom, o których mowa    
w art. 79b, przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia roz-
strzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie zamawia-
jącego. 

3. Złożenie odwołania w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesie-
niem go do Prezesa Urzędu. 

Art. 86a. 1. Od odwołania pobiera się wpis. Wysokość wpisu nie może przekraczać kosz-
tów postępowania. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. 
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Art. 87. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pos-
tępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 88. 1. Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wybranych z listy arbitrów prowa-
dzonej przez Prezesa Urzędu, przy czym jednego arbitra wyznacza odwołujący, który 
wniósł odwołanie, jednego zamawiający, a jednego Prezes Urzędu. 

2. Arbiter przy rozpatrywaniu odwołania pełni swą funkcję z najwyższą starannością         
w sposób bezstronny; nie jest reprezentantem żadnego z uczestników postępowania ani też 
Prezesa Urzędu. 

3. Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
4. Jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające wykonanie przez arbitra jego obo-

wiązku, Prezes Urzędu wzywa uczestnika postępowania do wyznaczenia, w określonym 
terminie, innego arbitra albo jeżeli jest to osoba przez niego wyznaczona, wyznacza innego 
arbitra. 

5. Osoba wpisana na listę arbitrów nie może występować jako pełnomocnik w postępo-
waniu odwoławczym w sprawach zamówień publicznych. 

Art. 89. 1. Równocześnie z wniesieniem odwołania odwołujący wyznacza arbitra. 
2. Prezes Urzędu niezwłocznie po wpłynięciu odwołania wzywa zamawiającego do 

wyznaczenia arbitra w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. 
3. Jeżeli w wyznaczonym terminie uczestnik postępowania odwoławczego nie wyzna-

czy arbitra, arbitra tego wyznaczy Prezes. 
4. Spośród wyznaczonych arbitrów Prezes Urzędu wskazuje przewodniczącego zespołu 

arbitrów. 
5. O wyłączeniu arbitra z postępowania odwoławczego rozstrzyga Prezes Urzędu. 

Art. 89a. 1. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. 
2. W razie cofnięcia odwołania przed rozprawą, odwołującemu zwraca się połowę 

wpisu. 

Art. 90. 1. Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia. 
2. Rozpatrując odwołanie zespół arbitrów uwzględnia lub oddala odwołanie oraz orze-

ka o kosztach postępowania. 
3. Uwzględniając odwołanie zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtórzenie 

czynności zamawiającego albo ją unieważnić, z wyjątkiem podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Art. 91. Uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wy-
ników. 

Art. 91a. (skreślony). 

Art. 92. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozpo-
rządzenia: 

1) regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, 
2) warunki wpisu na listę arbitrów i skreślenia z listy arbitrów, 
3) wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów. 
2. Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby wybrane spośród kandydatów zgło-

szonych przez: 
1) Prezesa Urzędu, 
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2) ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, 
3) ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne izby obrachun-

kowe, 
4) stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospo-

darcze. 
3. Skreślenie z listy arbitrów następuje w przypadku: 
1) wniosku arbitra, 
2) ograniczenia zdolności do czynności prawnych, 
3) utraty praw publicznych, 
4) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, 
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, 
6) śmierci arbitra, 
7) rażącego naruszenia obowiązków arbitra, 
8) podjęcia wykonywania zawodu sędziego, prokuratora, asesora sądowego lub pro-

kuratorskiego. 
4. Za rażące naruszenie obowiązków arbitra, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, należy ro-

zumieć w szczególności: pełnienie funkcji arbitra w sposób stronniczy, występowanie jako 
pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych w sprawach zamówień publicznych, nie-
złożenie wniosku o wyłączenie z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia oko-
liczności uniemożliwiających wykonywanie arbitrowi jego obowiązków. 

5. Skreślenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyj-
nej. 

Art. 92a. 1. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w War-
szawie, zwanego dalej "sądem". 

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia do-
ręczenia wyroku z uzasadnieniem. 

3. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. 

Art. 92b. 1. Skargę na wyrok zespołu arbitrów może wnieść także Prezes Urzędu w ter-
minie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. 

2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio prze-
pisy Kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze. 

Art. 92c. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 
nie stanowią inaczej. 

Art. 92d. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma proceso-
wego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego wyroku, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę wyroku w całości lub           
w części. 

Art. 92e. Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę wniesioną po upływie przepisa-
nego terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków 
strona nie uzupełniła w terminie. 
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Art. 92f. 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, 
sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na po-
siedzeniu niejawnym. 

2. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w ciągu tygodnia od 
czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi. 

Art. 92g. 1. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do 
istoty sprawy. 

2. Jeżeli odwołanie ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępo-
wania, sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. 

Art. 92h. Od wyroku sądu nie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. 
 


