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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 14 września 2012 r. 
 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  
oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 

 
(druk nr 181) 

 
 
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

Art. 2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.); 

<1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy 
istnienia danego produktu, to jest:  badanie, rozwój, projektowanie 
przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, 
logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie;> 

2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w 
szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 
leasingu; 

2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie 
elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są 
dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi 
powszechnie dostępne; 

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do 
zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez 
zamawiającego; 

4) (uchylony); 
5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień 
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 
można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia publicznego; 

<5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty 
budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem 
z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 
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5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów 
bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, 
wymaga ich wykorzystania lub je zawiera; 

5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów 
bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, 
wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 

5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót 
budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który 
może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;> 

6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia 
publicznego; 

7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z 
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny 
niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 

7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie 
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania 
zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu 
dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - 
wynegocjowania postanowień takiej umowy; 

[8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację 
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego;] 

<8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację 
obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego;> 

<8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie 
zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do 
użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 

 8b) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć: 
a) wojnę, 
b) konflikt zbrojny, 
c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, 

wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu 
codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne 
następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu 
dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;> 

9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu 
przepisów o finansach publicznych; 
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9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym 
a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków 
dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, 
w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; 

[10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie 
są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 2a;] 

<10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których 
przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi 
w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b;> 

11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego; 

<11a) zakupach cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niż 
zamówienia, o których mowa w   art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na 
dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych;> 

12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do 
stosowania ustawy; 

13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane 
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane. 

 
Art. 2a. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze 
priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej 
procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 
<Art. 2b. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o  charakterze 
priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy 
i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. 

Art. 2c. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, 
z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004  r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i   usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury 
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych.> 

 
Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do: 
1) zamówień udzielanych na podstawie: 

a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w 
ustawie, 

b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 
dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa 
procedury udzielania zamówień, 

c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub 
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej 
wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa 
ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień; 

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: 
a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w 

szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, 
kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych, 

b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, 
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, 
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, 
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, 
f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych, 
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych 

rozliczeń pieniężnych; 
2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, 
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na 
podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części 
dotyczącej: 
– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń 

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 
– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, 

finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz 
refinansowania akcji kredytowej, 

b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania 
długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, 

c)  związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, w części dotyczącej: 
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- otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania 
bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej 
oraz refinansowania akcji kredytowej; 

3) zamówień, których przedmiotem są: 
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 
b) usługi Narodowego Banku Polskiego, 
c) (uchylona), 
d) (uchylona), 
e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których 
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności, 

[f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską,] 

g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych 
przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 

h) zakup czasu antenowego, 
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w 

szczególności dzierżawy i najmu, 
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w 
szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla 
zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, 

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

l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu 
terytorialnego; 

4) umów z zakresu prawa pracy; 
4a) (uchylony); 

[5) zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes 
publiczny lub istotny interes państwa;] 

<5) zamówień, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny 
interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego;> 

5a)  zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki 
wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

<5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub 
materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu 
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Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa 
państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie 
negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do 
produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;> 

6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 
1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, 
wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na 
podstawie ustaw; 

8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 euro; 

9) (uchylony); 
10) zamówień, których głównym celem jest: 

a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci 
telekomunikacyjnej lub 

b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub 
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą 

publicznej sieci telekomunikacyjnej; 
11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub 

od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego, 
12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
13)  zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy 

publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie 
są spełnione następujące warunki: 

a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy 
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, 

b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej 
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami 
nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie 
na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami 
instytucji, 

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji 
gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.). 

 
Art. 4a. 

(uchylony). 
 

<Art. 4b. 
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień, o których mowa w art. 131a ust. 1: 

1) podlegających: 
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a) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub 
porozumienia, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartych z 
jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, 

b) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub 
porozumienia, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, związanych ze 
stacjonowaniem wojsk, dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich 
siedziby lub miejsca zamieszkania, 

c) szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienia 
muszą być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą; 

2) w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby 
zamawiającego do przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z 
podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa; 

3) udzielanych do celów działalności wywiadowczej; 
4) udzielanych w ramach programu współpracy opartego na badaniach i rozwoju, 

prowadzonych wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno 
państwo członkowskie Unii Europejskiej nad opracowaniem nowego produktu 
oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów całości lub części 
cyklu życia tego produktu; 

5) udzielanych w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, w tym 
zakupów cywilnych realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz 
sił, do których podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa, 
w przypadku gdy względy operacyjne wymagają ich udzielenia wykonawcom 
usytuowanym w strefie prowadzenia działań; 

6) udzielanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa 
związanych z: 

a) dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu, 
b) robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi z takim 

sprzętem, lub 
c) robotami budowlanymi i usługami do szczególnych celów wojskowych lub 

newralgicznymi robotami budowlanymi lub usługami; 
7) których przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług 

ubezpieczeniowych. 
2. Zamawiający nie może korzystać z zasad, procedur, programów, układów lub 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 pkt 
5 i 5b oraz w art. 4b ust. 1, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

3. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający po wszczęciu 
programu jest obowiązany informować Komisję Europejską o części wydatków na 
badania i rozwój dotyczących ogólnych kosztów programu współpracy, 
porozumieniu dotyczącym podziału kosztów oraz o planowanych zamówieniach dla 
każdego państwa członkowskiego. 

Art. 4c. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony 
Narodowej i  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych 
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oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny 
występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze 
obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego 
sprzętu wojskowego.> 

 
Art. 5. 

[1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze 
niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się 
przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku 
żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz 
przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz 
licytacji elektronicznej.] 

<1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o 
charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku 
żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na 
podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji 
z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.> 

1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć 
postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki 
także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 
lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować 
co najmniej jedną z następujących okoliczności: 

1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 
2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 
3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 
4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 

1b. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na 
wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami 
orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli 
wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się 
przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz 
przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. 

2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy 
dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym 
zamówieniu jest największy. 
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3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych 
ustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1. 

 
Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
[1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;] 

<1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, 
jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% 
wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;> 

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

<1b) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, której wartość dla robót budowlanych była równa lub 
przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla 
dostaw lub usług – 10 000 000 euro, z powodu okoliczności, za które wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a 
wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy, z zastrzeżeniem pkt 1a;> 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 



- 10 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
[1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 



- 11 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;] 

<1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas 
dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w 
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;> 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
<5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym 
samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.> 

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

Art. 24a. 
Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 1, przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi, o których mowa w art. 154b 
ust. 1. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w 
wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a. 

 
<Art. 24b. 

1. Zamawiający po rozwiązaniu albo wypowiedzeniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z   wykonawcą albo odstąpieniu od tej umowy, zgodnie z art. 24 ust. 1 
pkt 1b, niezwłocznie informuje o tym Prezesa Urzędu, przedkłada dokumenty 
potwierdzające rozwiązanie albo wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy, oraz 
dane o których mowa w art. 154c ust. 1. 

2. Prezes Urzędu po otrzymaniu informacji, dokumentów oraz danych, o których 
mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 
pkt 5b. 
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Art. 24c. 
1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących 
między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia 
wykonawcy. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
 szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących 
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie 
zasady uczciwej konkurencji. 

3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o  której mowa w art. 
26 ust. 2d.> 

 
Art. 25. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców 
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie: 

1) warunków udziału w postępowaniu, 
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego 
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

[2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być 
składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu również 
oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz że potwierdzeniem niekaralności 
wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego, a 
potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także że formy dokumentów powinny 
umożliwiać udzielanie zamówień również drogą elektroniczną.] 

<2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te 
mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu 
również oświadczenie złożone przed właściwym organem, potwierdzeniem 
niekaralności wykonawcy może być w szczególności informacja z  Krajowego 
Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego może być 
w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz że 
formy dokumentów powinny umożliwiać udzielanie zamówień również drogą 
elektroniczną, a także potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w 
przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je 
zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych.> 
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Art. 26. 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2a. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku. 

<2d. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.> 

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo termin składania ofert. 

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

5. (uchylony). 
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Art. 31. 
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje 
przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 

3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje 
się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

4.  Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
zakres i formę: 

1) dokumentacji projektowej, 
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) programu funkcjonalno-użytkowego 

- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego 
Słownika Zamówień. 

 
<Art. 31a. 

1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o  udzielenie zamówienia, może 
przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie 
informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 

2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych 
przez nich rozwiązań. 

Art. 31b. 
Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 
oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. 

Art. 31c. 
Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu 
o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.> 

 
Art. 48. 

1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej: 
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 
2) określenie trybu zamówienia; 
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania 

ofert częściowych; 
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4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 
5) termin wykonania zamówienia; 
6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków, a także znaczenie tych warunków; 
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; 

<8a) opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru 
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 
określona w ogłoszeniu o zamówieniu;> 

9) informację na temat wadium; 
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
11) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
12) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie; 
13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie 
prowadzona aukcja elektroniczna; 

15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje 
udzielenie takich zamówień. 

 
Art. 51. 

1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie 
mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. 

1a. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych 
ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, 
którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. [Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert 
wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.] <Jeżeli 
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa 
niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców 
wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.> Wykonawcę 
niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 
mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania 
ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 
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4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów art. 36 
ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się. 

 
Art. 57. 

1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 
spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy 
złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, 
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie 
mniejszej niż 5. Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 
7 i ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

3. [Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych 
wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.] <Jeżeli 
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w  postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert 
wstępnych wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.> 
Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak 
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 
mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert 
wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 

5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie stosuje się. 

6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin ten nie może 
być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych. 

 
Art. 60c. 

1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 
ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera również: 

1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie 
uzyskania tego opisu; 

2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody. 

<1a. Jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, 
ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający 
podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 
Przepisu art. 48 ust. 2 pkt 10 nie stosuje się.> 
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2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy art. 49 ust. 1 i 2 
oraz art. 50 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 60d. 

1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 
spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy 
złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, 
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie 
mniejszej niż 5. 

3. [Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, 
którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.] <Jeżeli liczba 
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 
określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców 
wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.> Wykonawcę 
niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania. 

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 
mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich 
wykonawców spełniających te warunki. 

5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej: 
1) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu; 
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie 
uzyskania tego opisu; 

3) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu. 
6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem 

są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 
7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów 

zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji 
technicznych i handlowych związanych z dialogiem. 

 
Art. 96. 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", 
zawierający co najmniej: 

1) opis przedmiotu zamówienia; 
2) informację o trybie udzielenia zamówienia; 
3) informacje o wykonawcach; 
4) cenę i inne istotne elementy ofert; 
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert. 
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2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 
ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 
załączniki do protokołu. 

<2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 
dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o 
podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu 
technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków 
zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu.> 

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do 
składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia 
poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. (uchylony). 
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, mając 
na względzie wartość zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, a 
także mając na celu zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do treści protokołu 
przez osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, 
mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Art. 98. 

1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej 
"sprawozdaniem". 

2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca 
każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

3. (uchylony). 
[4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w 

sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymagania 
dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj 
zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość udzielonych 
zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania, a 
jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług - 
także sposób wykonania zamówień.] 

<4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji 
zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na 
względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji 
Europejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego 
wykonawcy, wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania 
oraz podstawę prawną zastosowania, a jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych 
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albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług – także sposób wykonania zamówień, 
oraz biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji 
o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń 
obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz 
art. 136–138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia 
obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8.> 

 
Art. 131. 

1. Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień 
wynikających z wykonywania koncesji. 

2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, 
przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub 
przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
wynikających z wykonywania koncesji: 

1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących: 
a) ogłoszenia o zamówieniu, 
b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane, 
c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz terminów składania ofert zgodnie 
z art. 52 ust. 2; 

2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad, o których mowa 
w art. 7 ust. 1; 

3) może nie stosować przepisów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. 

[3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom będącym w stosunku 
do wykonawcy podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także podmiotom, z 
którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie 
koncesji.] 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej 
samej grupy kapitałowej w   rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i   konsumentów, podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł 
umowę w celu wspólnego ubiegania się o  udzielenie koncesji, a także podmiotom, na 
zasobach których koncesjonariusz polegał, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ubiegając się o 
udzielenie koncesji.> 

<4. Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z    innym podmiotem 
umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji. 

5. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie 
koncesji, umowy z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i   konsumentów, 
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a także umowy z podmiotami, na zasobach których koncesjonariusz polegał, zgodnie 
z przepisem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ubiegając się o uzyskanie koncesji na roboty budowlane, nie 
stanowią umów o podwykonawstwo. 

6. Koncesjonariusz przekazuje wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz aktualizuje ją w każdym przypadku zaistnienia 
zmian w stosunkach między koncesjonariuszem a tymi podmiotami.> 

 
<Rozdział 4a 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
Art. 131a. 

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych 
przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, zwanych dalej 
„zamówieniami w  dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są: 

1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub 
podzespołów; 

2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub 
podzespołów; 

3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, 
o którym mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i 
podzespołów związanych z  cyklem życia tego produktu; 

4) roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne 
roboty budowlane lub usługi. 

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do zamówień obejmujących 
równocześnie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz inne 
zamówienia, do których zastosowanie mają przepisy ustawy, jeżeli udzielenie 
jednego zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych. 

3. Ustawy nie stosuje się do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia w  
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia, co do których wyłączono 
stosowanie ustawy, jeżeli udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione 
z przyczyn obiektywnych. 

4. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur określonych w ustawie łączyć 
innych zamówień z zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

Art. 131b. 
Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Art. 131c. 
1. Zamawiający, po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie 

z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku 
zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego – raz w roku, może 
przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy 
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wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych 
planowanych do udzielenia w  trybie przetargu ograniczonego, negocjacji 
z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 
3 stosuje się odpowiednio. 

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się: 
1) dla robót budowlanych – podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na 

roboty budowlane, których zamawiający zamierza udzielić; 
2) dla dostaw – zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy, 

w podziale na grupy produktów, w ramach danej grupy określonej we 
Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić 
w terminie następnych 12 miesięcy; 

3) dla usług – zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na usługi, 
w każdej z  kategorii usług określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, 
których zamawiający zamierza udzielić w terminie następnych 12 miesięcy. 

Art. 131d. 
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać 

się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
państwa, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę 
międzynarodową dotyczącą tych zamówień. 

2. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o  zamówieniu, że o zamówienie 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się również wykonawcy 
z innych państw, niż wymienione w ust. 1. 

Art. 131e. 
1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia w    dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa wyklucza się: 
1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1–9 i ust. 2; 
2) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką 

komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio taką osobę, wspólnika, partnera lub członka zarządu, 
komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za: 

a) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 
20 ustawy z   dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
z późn. zm.), 

b) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny; 

3) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, 
odpowiednio, taka osoba, wspólnik, partner lub członek zarządu, 
komplementariusz, urzędujący członek organu zarządzającego: 

a) naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub 
bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem zamówienia, 
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b) wprowadził w błąd co do okoliczności będących podstawą uznania przez 
zamawiającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania 
warunków; 

4) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, 
odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka 
zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub 
w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto 
decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 
11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 
182, poz. 1228); 

5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w  zakresie bezpieczeństwa 
informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających 
wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa 
państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu 
świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

6) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym 
państwie, niż państwa, o których mowa w art. 131d ust. 1, z zastrzeżeniem art. 
131d ust. 2. 

2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i  w   zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. Informacje stanowiące przesłankę utraty wiarygodności wykonawcy, wskazujące na 
możliwość utraty przez niego zdolności ochrony informacji niejawnych, podlegają 
ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Zamawiający odstępuje od uzasadnienia decyzji o  wykluczeniu, w przypadku gdy 
informacje otrzymane od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, stanowiące podstawę wykluczenia 
wykonawcy z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, są informacjami 
niejawnymi i przekazujący je zastrzegł, iż nie wyraża zgody na udzielanie 
informacji o treści dokumentu. 

5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Art. 131f. 
1. Zamawiający przekazuje wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia w 

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, informacje niejawne niezbędne do 
wykonania zamówienia, pod warunkiem że wykonawca daje rękojmię zachowania 
tajemnicy informacji niejawnych w sposób określony w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych. 
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2. Zamawiający informuje wykonawcę o ciążącym na nim obowiązku zapewnienia 
ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, 
w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

3. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawców 
o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w   sposób określony w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych. 

Art. 131g. 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych zamawiający określa w 

opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania związane z realizacją 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w  opisie 
przedmiotu zamówienia może określić w szczególności: 

1) zobowiązanie wykonawcy i podwykonawcy do zachowania poufnego charakteru 
informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi 
zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 

2) zobowiązanie wykonawcy do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu 
zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania 
poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu 
lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i  po jego 
zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 

3) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji 
dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i 
siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy 
z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru 
informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w 
związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo; 

4) prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają 
brać udział w  realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie 
realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów 
bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia 
bezpieczeństwa realizowanych zamówień. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zamawiający określa w opisie 
przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania związane z realizacją 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający w opisie 
przedmiotu zamówienia może określić w szczególności: 

1) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej spełnianie 
wymogów w zakresie wywozu, transferu lub tranzytu towarów związanych z 
zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym wszelkich 
dokumentów towarzyszących uzyskanych od danego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej; 
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2) zobowiązanie wykonawcy do określenia ograniczeń obowiązujących 
zamawiającego w    zakresie ujawniania, transferu lub wykorzystania 
produktów i usług lub rezultatów związanych z tymi produktami  i   usługami 
będących wynikiem postanowień dotyczących kontroli wywozu lub 
bezpieczeństwa; 

3) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej, że 
organizacja i lokalizacja realizowanych dostaw umożliwia mu spełnienie 
wymogów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw określonych 
w    dokumentacji zamówienia, a także zobowiązanie do zagwarantowania, że 
ewentualne zmiany w realizacji dostaw w  trakcie realizacji zamówienia nie 
wpłyną negatywnie na zgodność z tymi wymogami; 

4) zobowiązanie, na uzgodnionych warunkach, wykonawcy do zapewnienia 
możliwości realizacji zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego 
w wyniku sytuacji kryzysowej; 

5) zobowiązanie wykonawcy do złożenia dokumentacji otrzymanej od władz 
państwowych wykonawcy dotyczącej zapewnienia możliwości realizacji 
zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego, wynikających z 
sytuacji kryzysowej; 

6) zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia utrzymania, modernizacji lub 
adaptacji dostaw stanowiących przedmiot zamówienia; 

7) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego informowania zamawiającego o  
każdej zmianie, jaka zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw lub strategii 
przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec 
zamawiającego; 

8) zobowiązanie wykonawcy, na uzgodnionych warunkach, do zapewnienia, 
w przypadku gdy nie będzie on już w stanie zapewnić dostaw zamawiającemu, 
wszelkich szczególnych środków produkcji części zamiennych, elementów oraz 
specjalnego wyposażenia testowego, w tym rysunków technicznych, licencji 
i instrukcji użytkowania. 

3. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z 
realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie 
podwykonawstwa, dotyczące: 

1) wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie 
podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz 
z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani – 
w przypadku, w którym wykonawca nie jest zobowiązany przez zamawiającego 
do wyboru podwykonawców zgodnie z procedurą określoną w niniejszym 
rozdziale; 

2) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących 
podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia; 

3) stosowania przewidzianej w przepisach niniejszego rozdziału procedury wyboru 
podwykonawców wszystkich lub niektórych części zamówienia, które 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; 

4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131p 
ust. 1. 
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4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w ust. 2, nie 
może skutkować zobowiązaniem wykonawcy do uzyskania od władz państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej zobowiązania ograniczającego swobodę tego 
państwa w zakresie stosowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
międzynarodowego lub wspólnotowego, swoich krajowych kryteriów dotyczących 
zezwoleń na eksport, transfer lub tranzyt. 

Art. 131h. 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z     ogłoszeniem. Zamawiający 
może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie 
dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z  wolnej ręki 
w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym 
mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Przepisy 
art. 91a–91c stosuje się odpowiednio. 

3. Zamówienia w dziedzinach obronności i  bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności: 

1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogłoszeniem, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter 
zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub 
obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania 
zamówienia; 

2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 
4. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w 

trybie negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, może określić w 
ogłoszeniu o  zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż 
postępowanie będzie toczyć się w następujących po sobie etapach, do udziału w 
których zamawiający zaprasza wykonawców, których oferty otrzymały najwięcej 
punktów w wyniku zastosowania kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5. Zamówienia w dziedzinach obronności i    bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane jedynie do celów prac 
badawczych i rozwojowych z wyjątkiem produkcji seryjnej mającej na celu 
osiągnięcie zysku lub pokrycie poniesionych kosztów badań lub rozwoju;  

2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w  trybie przetargu ograniczonego, 
negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne 
oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze 
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne 
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

3) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą z sytuacji 
kryzysowej nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, 
określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; 



- 26 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było 
przewidzieć, nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, 
określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; 

5) przedmiot zamówienia na usługi lub dostawy jest przeznaczony do celów usług 
badawczych lub rozwojowych, innych niż usługi, o których mowa w art. 4 pkt 
5b; 

6) w przypadku zamówień związanych ze świadczeniem usług transportu 
lotniczego i morskiego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił, 
do których zadań należy ochrona bezpieczeństwa, związanych 
z  uczestniczeniem w misji zagranicznej, jeżeli zamawiający musi zwrócić się o 
takie usługi do wykonawców, którzy gwarantują ważność swoich ofert jedynie 
przez tak krótki okres, że terminy przewidziane dla przetargu ograniczonego 
lub negocjacji z ogłoszeniem, w   tym skrócone terminy, nie mogą być 
dotrzymane, lub 

7) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w  trybie przetargu ograniczonego, 
negocjacji z  ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały 
odrzucone, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w 
istotny sposób zmienione i zamawiający uwzględni w tym postępowaniu 
wszystkich wykonawców, którzy podczas wcześniejszego postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo 
dialogu konkurencyjnego złożyli oferty. 

6. Zamówienia w dziedzinach obronności i   bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 5, 8 i 9; 
2) ze względu na sytuację kryzysową wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia, a  nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, 
określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; 

3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 
wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów, w tym terminów 
skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem; 

4) zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego 
wykonawcę, których celem jest częściowe wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji, lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa instalacji istniejących, jeżeli 
zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów 
o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; 
przy czym czas trwania takich zamówień nie może przekraczać 5 lat; 

5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie 
uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod 
warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w  trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, 
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a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 

7. W nadzwyczajnych okolicznościach związanych z   oczekiwanym okresem 
funkcjonowania dostarczonych urządzeń, instalacji lub systemów, a także 
trudnościami technicznymi, jakie może spowodować zmiana wykonawcy, do 
zamówień w    dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: 

1) ust. 6 pkt 4 – nie stosuje się wymogu, aby czas trwania takiego zamówienia nie 
przekraczał 5 lat; 

2) ust. 6 pkt 5 – nie stosuje się wymogu udzielenia zamówienia w okresie 5 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego. 

Art. 131i. 
1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując 
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. 

2. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 7 lat. 
3. Umowę ramową można zawrzeć na okres dłuższy niż 7 lat, jeżeli jest to konieczne ze 

względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, przy uwzględnianiu 
oczekiwanego okresu funkcjonowania dostarczonych urządzeń, instalacji lub 
systemów, a    także trudności technicznych, jakie może spowodować zmiana 
wykonawcy. 

4. W przypadku zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat zamawiający 
podaje w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia uzasadnienie nadzwyczajnych 
okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

5. Przepis art. 101 stosuje się. 
Art. 131j. 

1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w 
trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu 
konkurencyjnego, zaprasza do składania odpowiednio ofert, ofert wstępnych albo 
udziału w dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie 
mniejszej niż 3. 

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 
zbyt niska, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, zamawiający może: 

1) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, 
określając, z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
nowy termin składania wniosków odpowiednio w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego oraz 
informując o tym wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, albo 

2) unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 
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 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zamawiający zaprasza do udziału 
w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub 
drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Art. 131k. 
1. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kryteriami 

oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, w szczególności kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2 lub kryteria 
takie, jak koszt cyklu życia produktu, rentowność, serwis posprzedażny i pomoc 
techniczna, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do zamówień w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 91 ust. 8 nie stosuje się. 

2. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
w  trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z  ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego albo negocjacji bez ogłoszenia, określa w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia kryteria oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert. 

Art. 131l. 
1. Zamawiający może: 

1) odrzucić ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż 
przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1, 

2) unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia postępowania 
innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a 

– pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o    zamówieniu i w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
przesłanek odrzucenia oferty lub przesłanek unieważnienia postępowania 
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

3. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepis 
art. 92 stosuje się odpowiednio. 

4. O unieważnieniu postępowania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Art. 131m. 

1. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do zawarcia umowy o podwykonawstwo, 
określając w  ogłoszeniu o zamówieniu przedział wartości obejmujących minimalny 
i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach 



- 29 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o 
podwykonawstwo. 

2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o umowie o podwykonawstwo 
– należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, zawieraną w 
celu wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między 
wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym 
podmiotem. 

3. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie zobowiązany 
zawrzeć, nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy. 

4. Każdy procent wartości umowy o podwykonawstwo mieszczący się w przedziale, 
o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniający wymogi dotyczące 
podwykonawstwa, które wykonawca jest zobowiązany zlecić podwykonawcy. 

5. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, wskazuje w ofercie część zamówienia, 
którą powierzy podwykonawcom, w celu spełnienia obowiązku zawarcia umowy 
o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w zakresie procentowej wartości 
umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jakiej 
wymaga od niego zamawiający. 

7. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
wobec zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa. 

Art. 131n. 
1. Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 

131m ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców, 
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo. Wykonawca stosuje 
odpowiednio przepisy o ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. W ogłoszeniu o zamówieniu na podwykonawstwo wykonawca opisuje sposób 
dokonywania oceny spełnienia warunków przez podwykonawcę. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku spełnienia co najmniej jednej z 
przesłanek udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5–7. 

4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o 
podwykonawstwo części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
udzielonego wykonawcy, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Art. 131o. 
Wykonawca może spełnić wymagania zamawiającego dotyczące wyboru podwykonawcy 
także przez zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa. 

Art. 131p. 
1. Wykonawca, w ofercie, może zaproponować realizację w ramach podwykonawstwa 

części wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, która wykracza poza przedział, o którym mowa w art. 131m ust. 1. 



- 30 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca wskazuje w ofercie, na żądanie 
zamawiającego, części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, 
oraz podaje nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli zostali wybrani. 

Art. 131r. 
1. Zamawiający, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa albo w czasie wykonywania umowy w  sprawie 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę 
w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu przewidzianych dla wykonawcy zamówienia. 

2. Do oceny spełnienia przez podwykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym 
wyboru wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 

3. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy z podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, 
których proponowany podwykonawca nie spełnia. 

4. Przepis ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. 
Art. 131s. 

1.  Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32–35 
stosuje się odpowiednio. 

2. Przepisów art. 131n ust. 1–3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia wykonania 
części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego 
wykonawcy, jeżeli wartość umowy o   podwykonawstwo jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca, zawierając umowę o 
podwykonawstwo, stosuje zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności dotyczące równego traktowania, uczciwej konkurencji 
i przejrzystości. 

Art. 131t. 
Wykonawca nie udziela zamówienia o podwykonawstwo, jeżeli: 

1) żaden z podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru 
podwykonawców nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub 

2) żadna z ofert złożonych przez podwykonawców biorących udział 
w postępowaniu w sprawie wyboru podwykonawców nie spełnia wymagań 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu o podwykonawstwo 

– i może to skutkować niespełnieniem przez wykonawcę wymogów wynikających z 
umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

Art. 131u. 
1. Za podwykonawcę nie uznaje się: 

1) przedsiębiorstwa, na które wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub 
pośrednio, dominujący wpływ, przedsiębiorstwa, które może wywierać 
dominujący wpływ na wykonawcę, przedsiębiorstwa, które jako wykonawca 
podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa w wyniku stosunku 
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własności, udziału finansowego lub zasad określających jego działanie w 
związku z: 

a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji przedsiębiorstwa 
pozostającego pod dominującym wpływem lub 

b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego 
przedsiębiorstwa, lub  

c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub 
nadzorczego tego przedsiębiorstwa; 

2) grupy przedsiębiorstw utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania 
części zamówienia udzielonego wykonawcy; 

3) przedsiębiorstwa powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2, w sposób 
określony w pkt 1. 

2. Wykonawca podaje w ofercie wykaz przedsiębiorstw, które nie mogą być uznane za 
podwykonawców, i aktualizuje go po zaistnieniu zmian w stosunkach między 
przedsiębiorstwami. 

Art. 131v. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 

1) w zakresie udzielania informacji, przepisy art. 8 ust. 3, art. 51 ust. 1a, art. 57 
ust. 1, art. 60d ust. 1, art. 92 i art. 93 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio, jednak 
zamawiający może odmówić udzielania informacji, jeżeli jej ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z 
interesem publicznym, w  szczególności z interesami związanymi z obronnością 
lub bezpieczeństwem, lub mogłoby szkodzić zgodnym z prawem interesom 
handlowym wykonawców publicznych lub prywatnych, lub mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi; 

2) wykonawca może przedstawić inny dokument, potwierdzający w  sposób 
wystarczający spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących posiadanej wiedzy, doświadczenia, dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
wymaganych przez zamawiającego; 

3) podmioty uczestniczące w nim mogą zapoznać się z dokumentami niejawnymi w 
czytelni w kancelarii tajnej zamawiającego, pod warunkiem posiadania 
poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych.”; 

Art. 131w. 
1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, jeżeli: 
1)  możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub 
2)  wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia 

z wolnej ręki, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 

1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 25% wartości wynagrodzenia 
wykonawcy; 

2) zasady udzielania zaliczek zostały określone w zaproszeniu do negocjacji i 
pozostaną niezmienne w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia. 

3. Przepisy art. 151a ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.> 
 

Art. 134. 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 
55 nie stosuje się. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując 
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 
55 nie stosuje się. 

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem zamawiający może wyznaczyć: 

1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy 
niż: 

a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną lub faksem, 

b) 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób niż określony w lit. a, 

c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i 
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 

2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego 
na przygotowanie i złożenie oferty; 

3) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną 
zaproszeni do składania ofert, wyrazili na to zgodę. 

3a. W przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, w 
szczególności dotyczących określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, 
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 
spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach, z tym że 
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być 
krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany treści ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich. Przepisu art. 12a ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli: 
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1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1; 
2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie 

wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały 
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a 
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 

6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9; 
2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi 

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od 
cen rynkowych; 

3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i 
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie 
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy 
przedmiotu zamówienia w nim określonego; 

4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących 
nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność 
nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby 
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 
użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, 
a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. 

 
<Art. 134a. 

1. Zamawiający może ustanowić system kwalifikowania wykonawców, do udziału 
w  którym dopuszcza wykonawców spełniających warunki wskazane przez 
zamawiającego w  publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień 
sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. 

2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób 
umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o dopuszczenie do udziału 
w systemie i ich aktualizację przez cały okres trwania systemu. 

Art. 134b. 
1. Zamawiający, w celu ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców, 

przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o 
ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców.  

2. W przypadku systemu kwalifikowania wykonawców ustanowionego na okres 
dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co roku. 
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3. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu systemu 
kwalifikowania wykonawców przez cały okres trwania systemu. 

Art. 134c. 
1.  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania 

wykonawców składa wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków 
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu 
kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.  

2. Zamawiający, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, 
wybiera wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania 
wykonawców. 

Art. 134d. 
1. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu albo odmowie 

dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców 
wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej 
kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez zamawiającego 
i aktualizowanego przez cały okres trwania systemu. 

3. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców nie są 
zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
wskazanych w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania wykonawców przy kolejnych 
zamówieniach objętych tym systemem, o ile złożone dokumenty są aktualne, w 
rozumieniu odrębnych przepisów. 

Art. 134e. 
1. Zamawiający może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w 

trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przez zamieszczenie 
ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców zgodnie z art. 134b 
ust. 1. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za dopuszczonych do udziału w 
postępowaniu uważa się wykonawców dopuszczonych do udziału w   systemie 
kwalifikowania wykonawców, w określonej kategorii zamówień sektorowych.> 

 
Art. 154. 

Prezes Urzędu: 
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; 
2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 
3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym 

zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 
4) (uchylony); 
5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej; 
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5a) prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, 
którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, oraz dokonuje 
wykreśleń wykonawców z wykazu; 

<5b) prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz 
wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od tej umowy, zgodnie z art. 24 
ust. 1 pkt 1b, oraz dokonuje wykreśleń wykonawców z wykazu;> 

6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej; 
7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu 

zamówień; 
8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu 

szkoleń; 
9) (uchylony); 

10) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, 
regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 

11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje 
kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą; 

12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie 
zamówień; 

13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy 
uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w 
szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień; 

14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami; 
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień; 
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne 

sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień; 
17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu Krajowej Izby 

Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa; 
18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 
19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby 

Odwoławczej; 
20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych; 
21) przekazuje Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej Izby 

Odwoławczej z roku poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie postępowań o 
udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono unieważnienia umowy ze względu 
na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich uzasadnieniem. 

 
Art. 154b. 

1. W wykazie wykonawców, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, zamieszcza się następujące 
dane: 

1) oznaczenie wykonawcy, obejmujące: 
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a) w odniesieniu do osób fizycznych - imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce 
zamieszkania, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą także firmę, adres 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

b) w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej - firmę oraz siedzibę, a także numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

- z tym że w przypadku wykonawców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiednio imię i nazwisko, firmę, 
siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz informację o wpisie do 
równoważnego rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa jego 
siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2) wskazanie orzeczenia sądu stwierdzającego wyrządzenie szkody przez wykonawcę, 
obejmujące datę jego wydania, sygnaturę akt, określenie sądu, który je wydał, oraz 
datę, od której orzeczenie jest prawomocne. 

2. Podstawą zamieszczenia wpisu w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, jest odpis 
orzeczenia przesłany Prezesowi Urzędu na podstawie art. 24a. 

3. Wpis zamieszczony w wykazie podlega wykreśleniu z upływem 3 lat od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stanowiącego podstawę jego zamieszczenia. 

 
<Art. 154c. 

1. W wykazie wykonawców, o którym mowa w art. 154 pkt 5b, zamieszcza się: 
1)  odpowiednio dane, o których mowa w art. 154b ust. 1 pkt 1; 
2)  wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, którą zamawiający z 

wykonawcą rozwiązał albo wypowiedział albo od której odstąpił, zgodnie z art. 
24 ust. 1 pkt 1b, obejmujące datę zawarcia umowy i jej numer, określenie stron 
umowy, oraz datę rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy.  

2. Podstawą zamieszczenia wpisu w wykazie, o  którym mowa w art. 154 pkt 5b, są 
dokumenty potwierdzające rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpienie od umowy, przekazane Prezesowi Urzędu 
na podstawie art. 24b ust. 1. 

3. Wpis zamieszczony w wykazie podlega wykreśleniu z upływem 3 lat od daty 
rozwiązania albo wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego z 
wykonawcą albo odstąpienia od tej umowy, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1b.> 

 
Art. 161. 

1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z 

przepisami ustawy. 
[3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu.] 
<3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania 

zamówień dotyczącą dokumentów zawierających informację niejawną, której 
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nadano klauzulę „tajne” albo „ściśle tajne”, można przeprowadzić w siedzibie 
zamawiającego.> 

4. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu 
ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego 
wynik. 

 
Art. 173. 

1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych 
przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa 
w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. Członkiem Izby może być osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim; 
2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze; 
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
4) korzysta z pełni praw publicznych; 
5) ma nieposzlakowaną opinię; 
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 
7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji 

publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, 
sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz 
występowaniem przed sądami i urzędami; 

8) ukończyła 29 lat. 
[3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów na 

wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby. Do odwołania Prezesa Izby 
i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów 
na wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby, którzy posiadają 
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „ściśle tajne” lub złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 2 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu 
ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do 
odwołania Prezesa Izby  i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 
5 stosuje się odpowiednio.> 

<3a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa i wiceprezesa Izby w razie odmowy 
wydania albo cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z 
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.> 

4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołania w 
terminie określonym w akcie powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 
dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu. W sprawach nieuregulowanych w 
ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie zastosowanie 
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przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94, z późn. zm.). 

5. Przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przed Prezesem Rady 
Ministrów ślubowanie według następującej roty: "Ślubuję uroczyście wypełniać 
obowiązki członka Izby, orzekać bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, a w 
postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości"; składający ślubowanie 
może na końcu dodać: "Tak mi dopomóż Bóg". Złożenie ślubowania członek Izby 
potwierdza podpisem pod jego treścią. 

6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz 
pozostałych członków Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonej w ustawie 
budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) dla pracowników państwowej 
sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy. 

7. Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od 
szóstego roku pracy, 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po 
każdym roku pracy o 1 %, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

8. Członkom Izby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości: 
1) 75 % wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy; 
2) 100 % wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy; 
3) 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy; 
4) 200 % wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy; 
5) 300 % wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy; 
6) 350 % wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy. 

9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie 
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. Do obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o 
pracownikach urzędów państwowych. 

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, 
o której mowa w ust. 6, mając na względzie funkcję pełnioną przez członka Izby oraz to, 
że wielokrotność nie może być mniejsza niż 4,5. 

11. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd. 
 

Art. 183. 
1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej "orzeczeniem". 

[2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o 
którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie 
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające 
korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do 
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których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności 
podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.] 

<2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o 
którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie 
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, 
w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające 
korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do 
których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności 
podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.> 

3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby 
wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się. 

4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, 
w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na 
postanowienie Izby nie przysługuje skarga. 

5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w 
szczególności z powodu: 

1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; 
2) cofnięcia wniosku. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

 
Art. 189. 

1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one 
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych 
czynności zamawiającego. 

2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego 
postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; 

5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku 
Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą 
wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu; 

6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż 
określone w art. 180 ust. 2; 

7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5. 
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za 

konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych. 
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4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba 
kieruje sprawę na rozprawę. 

5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. 
6. [Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, 

jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca 
tajemnicę ustawowo chronioną.] <Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza 
jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może 
być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych 
przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie 
informacji niejawnych.> Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron 
lub ich pełnomocników. 

<7. Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu 
odwołania może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów 
o ochronie informacji niejawnych. 

8. W przypadku określonym w ust. 7, Izba może postanowić o rozpatrzeniu odwołania 
na rozprawie, której jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny 
interes strony. 

9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja 
zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 
wskazuje miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.> 

 
Art. 190. 

1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla 
stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich 
twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania 
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. 

2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. 
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz 

przesłuchanie stron. 
4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych 

prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu 
faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami o należnościach świadków, 
biegłych i stron w postępowaniu sądowym. 

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie 
wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, 
jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym 
stanem rzeczy. 

6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich 
przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane 
jedynie dla zwłoki. 

7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie 
wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. 
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8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w 
celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo 
skrócenia okresu obowiązywania umowy. 

<9. Członkowie Izby zachowują poufność informacji niejawnych lub innych informacji 
zawartych w dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania 
oraz przystępujących do postępowania odwoławczego i działają w postępowaniu 
odwoławczym zgodnie z interesami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.> 

 
Art. 192. 

1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 
przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało 
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać 

wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie 
czynności zamawiającego; albo 

2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1: 

a) unieważnić umowę; albo 
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę 

finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy 
zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; 
albo 

[c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w 
przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie 
publicznym; albo] 

<c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania 
umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w 
ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa; albo> 

3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach 
dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów ustawy. 

4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w 
tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia 
umowy. 

5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes 
gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności 
konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu 
zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z 
unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być 
uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy 
spowoduje niewspółmierne konsekwencje. 
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6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy. 
<6a. Izba nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla 

szerszego programu obrony i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy 
związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.> 

7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne 

orzeczenie w sprawach złożonych odwołań. 
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga 

o kosztach postępowania odwoławczego. 
10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z 

zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. 
 

UWAGA: użyte w ustawie, w różnym przypadku, wyrazy „Urząd Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich” zastępuje się, użytymi w odpowiednim 
przypadku, wyrazami „Urząd Publikacji Unii Europejskiej” 

 
 
 
USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB 

USŁUGI (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.) 

 
[Art. 26. 

Do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu 
koncesji stosuje się art. 131 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych.] 

<Art. 26. 
Do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania 
przedmiotu koncesji stosuje się art. 131 oraz dział III rozdział 4a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.> 
 

UWAGA: użyte w art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 2, w różnym 
przypadku, wyrazy „Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich” 
zastępuje się, użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami „Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej”> 

 
 


