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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 558) 

 

 

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

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 

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: 
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– 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: 

- 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,] 

<e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 

usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, 

lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla 

potrzeb jego własnej działalności,> 

f) (uchylona), 

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); 
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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 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;] 

<8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro;> 

<8a) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do 

celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, 

które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej 

na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub 

rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

8b) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności 

kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, 

widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej 

lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te 

nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej 

obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;> 

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; 
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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. z 2013 r. poz. 885)ł 

14)  zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne 

Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako 

przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeżeli łącznie są 

spełnione następujące warunki: 

a) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, 

b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, 

c) zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań 

wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek 

organizacyjnych Służby Więziennej, 

d) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej 

przywięziennego zakładu pracy. 

 

Art. 8. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio. 

<4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, 

zamawiający może nie ujawniać: 

1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. b, 

2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c 

– w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z 

organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
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teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem 

zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu 

zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o 

ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.> 

 

Art. 67. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów, 

c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej; 

<1a) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu 

osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, 

oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę;> 

2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było 

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy 

konkursowej; 

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 określonych dla innych 

trybów udzielenia zamówienia; 

4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co 

najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego, 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; 

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i 

nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych 

do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego; 
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6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub 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 lub 

ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 

zamówienia podstawowego; 

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących 

nie więcej niż 20% 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 lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 

8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych 

warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem 

egzekucyjnym albo upadłościowym; 

9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o 

służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu 

przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na 

dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania 

zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: 

1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: 

a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do 

sieci kanalizacyjnej, 

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d) (uchylona), 

e) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw 

gazowych; 
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2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; 

3) pkt 8 i 9. 

4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 1-3 i 

art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz 

pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3. 

5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 27, art. 68 ust. 2, art. 139 w 

przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9. 

<6. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 68 ust. 2 w przypadku 

udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej na podstawie 

ust. 1 pkt 1 lit. b lub c.> 

 

Art. 93. 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 

dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 

dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została 

złożona żadna oferta; 

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 

takiej samej cenie; 

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o 

cenę. 

<1b. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 

nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 

2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji 

bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 

3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania o cenę.> 

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w 

części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich 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. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o 

wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia 

lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU 

DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) 

 

<Rozdział 4a 

Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

Art. 37a. 

Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w 

art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego 
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wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

Art. 37b. 

Zamówienie, o którym mowa w art. 37a, jest udzielane w sposób zapewniający 

przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem 

zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego 

udzielenie. 

Art. 37c. 

Podmiot prowadzący działalność kulturalną nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w art. 37a, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot 

zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o 

wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

Art. 37d. 

Podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o 

którym mowa w art. 37a, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z 

którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego 

zamówienia.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U. 

Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) 

[Art. 1. 

Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel w 

budżecie państwa, ujmowanych w wyodrębnionej części budżetu państwa - "Nauka", zwanych 

dalej "środkami finansowymi na naukę", którymi dysponuje minister właściwy do spraw 

nauki, zwany dalej "Ministrem".] 

<Art. 1. 

Ustawa określa zasady: 

1) finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel w budżecie 

państwa, ujmowanych w wyodrębnionej części budżetu państwa – „Nauka”, 

zwanych dalej „środkami finansowymi na naukę”, którymi dysponuje minister 

właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”; 

2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), 

jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 

euro, zwanych dalej „zamówieniami z dziedziny nauki”, przez podmioty 

określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, do których stosuje się przepisy niniejszej ustawy, zwane dalej 

„podmiotami zamawiającymi”.> 
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<Rozdział 2a 

Zasady udzielania zamówień z dziedziny nauki 

Art. 30a. 

Podmiot zamawiający, udzielając zamówienia z dziedziny nauki, zamieszcza ogłoszenie o 

udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

Art. 30b. 

Zamówienie z dziedziny nauki jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, 

równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z 

uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

Art. 30c. 

Podmiot zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem z dziedziny 

nauki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie 

później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane. 

Art. 30d. 

Podmiot zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając 

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie 

zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) 

 

Art. 46. 

1. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego odbywa się zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1) przewóz osób odbywa się środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób, 

odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom 

technicznym; 

2) środki transportu, którymi są wykonywane usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, a w 

transporcie drogowym dodatkowo w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika 

albo organizatora; 

3) rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są 

podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie 

jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków 

komunikacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów; 
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4) w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie 

przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora; 

5) rozkłady jazdy są poddawane aktualizacji, o której mowa w ustawie z dnia 15 

listopada 1984 r. - Prawo przewozowe; 

6) cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w 

każdym środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej 

oraz w transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy 

czym cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien 

także zawierać ceny biletów ulgowych: 

a) ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 

– ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 

1440, z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 

745), 

– ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 

r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365, z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. 

Nr 249, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 225, poz. 1465), 

– ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 

oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367), 

b) wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, 

ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora; 

7) wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach 

komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy; 

8) w międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym podróż 

może się rozpocząć i zakończyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) na dworcu znajduje się dostępny do wglądu pasażera regulamin przewozu osób w 

publicznym transporcie zbiorowym opracowany przez: 

a) organizatora, 

b) operatora lub grupę operatorów i zatwierdzony przez organizatora, 

c) przewoźnika, o którym mowa w art. 30 i 31 

- a w środkach transportu znajduje się wyciąg z tego regulaminu; 

10) operator uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów określone w 

pkt 6; 
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11) w przewozach o charakterze użyteczności publicznej mogą być ustanawiane przez 

operatora uprawnienia do ulgowych przejazdów w uzgodnieniu z organizatorem; 

12) środki transportu udostępnione operatorowi przez organizatora mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów na podstawie zawartej z 

organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 

[13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, przy zakupie środków 

transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i 

oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków 

transportu;] 

<13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, przy zakupie środków 

transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny 

i oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków 

transportu;> 

14) przewóz osób realizowany w strefie transgranicznej w transporcie drogowym nie 

zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w rozporządzeniu 

(EWG) nr 684/92. 

2. Podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań z zakresu 

organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być jednocześnie operatorem 

ani podmiotem powiązanym z operatorem w sposób uniemożliwiający bezstronną 

realizację zadań. 

3. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, wzór i 

sposób oznakowania środków transportu, którymi są wykonywane przewozy o 

charakterze użyteczności publicznej, uwzględniając konieczność ujednolicenia 

oznakowania środków transportu w przewozach o charakterze użyteczności publicznej i 

zapewnienia możliwości identyfikowania tych przewozów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24) 

 

Art. 26. 

1. Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 

późn. zm.), zwany dalej "udzielającym zamówienia", może udzielić zamówienia na 

udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej 

"zamówieniem", podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie 

legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej 

"przyjmującym zamówienie". 

2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z 

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w 

art. 100. 

3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. 

4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 

art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu 

i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu 

leczniczego udzielającego zamówienia. 

[4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro liczonej według średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.] 

<4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro liczonej według średniego 

kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.> 

5. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

 


