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Projekt  

 

U S T A W A 

z dnia                                  

                   

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  

oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć 

wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego 

produktu, w szczególności badanie, rozwój, 

projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, 

modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, 

testowanie, wycofanie i usuwanie;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a – 5d w brzmieniu: 

„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; 

 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; 
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 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;”, 

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: 

„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 
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podjęcia działań w celu dostarczenia ludności 

środków niezbędnych do przeżycia;”, 

e) po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: 

„9b) 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;”, 

f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

g) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„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;”; 

2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w brzmieniu: 

„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 
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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 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.”; 

3) w art. 4: 

a) w pkt 3 uchyla się lit. f, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zamówień, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle 

tajne” zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych, albo jeżeli wymaga tego istotny interes 

bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa 

publicznego;”, 

c) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: 

„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 

Rzeczypospolitej Polskiej, 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;”; 
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4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w brzmieniu: 

„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również do zamówień, 

o których mowa w art. 131a ust. 1: 

1) podlegających: 

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 i dotyczących 

przedsiębiorców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa niebędącego członkiem Unii 

Europejskiej, 

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 Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) do celów działalności wywiadowczej; 

4) udzielanych w ramach programu współpracy 

opartego na badaniach i rozwoju, prowadzonych 

wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co 
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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 zamówień 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 szczegól-

nie do celów wojskowych lub newralgiczny-

mi 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. 
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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 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.”; 

5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, 

dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.”; 

6) w art. 24: 

a) w ust. 1:  

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

– po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„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;”, 

b) w ust. 2: 

 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„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;”, 

 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„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.3)), 

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 wyko-

nawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”; 

7) po art. 24a dodaje się art. 24b i 24c w brzmieniu: 

„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, 
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niezwłocznie dokonuje zmiany w wykazie, o którym 

mowa w art. 154 pkt 5b. 

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.”;  

8) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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.”; 

9) w art. 26 dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„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. Przepis ust. 3 i 4 stosuje 

się.”; 

10) po art. 31 dodaje się art. 31a – 31c w brzmieniu: 

„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.”; 
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11) w art. 48 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy 

zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 

wykonawców spełniających warunki udziału w postępo-

waniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu 

o zamówieniu;”; 

12) w art. 51 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w   postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, 

zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców 

wyłonionych zgodnie z obiektywnym i niedyskryminacyjnym 

opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt 8a.”; 

13) w art. 57 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w  postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, 

zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców 

wyłonionych zgodnie z obiektywnym i niedyskryminacyjnym 

opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt 8a.”; 

14) w art. 60c po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu: 

„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.”; 

15) w art. 60d w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, 

zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych 
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zgodnie z obiektywnym i niedyskryminacyjnym opisem, o którym 

mowa w art. 48 ust. 2 pkt 8a.”; 

16) w art. 96 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„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.”; 

17) w art. 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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, sposób wykonania zamówień, a także mając na 

uwadze 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.”; 

18) w art. 131: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień 

podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej 

w   rozumieniu ustawy 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.”, 

b) dodaje się ust. 4 – 6 w brzmieniu: 

„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 

będącymi w stosunku do koncesjonariusza podmiotami 

dominującymi lub zależnymi, 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 aktualizuje listę podmiotów będących 

w  stosunku do niego podmiotami dominującymi lub 

zależnymi, o której mowa w art. 26 ust. 2d, w każdym 

przypadku zaistnienia zmian w stosunkach między 

koncesjonariuszem a tymi podmiotami.”; 

19) w dziale III po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 

„Rozdział 4a 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
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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 bezpie-

czeństwa 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, 

a udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione 

z przyczyn obiektywnych. 
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4. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur 

określonych w ustawie łączyć innych zamówień 

z zamówieniami w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa. 

Art. 131b. 1. Do udzielania zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa ustawę stosuje się, jeżeli wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa na roboty budowlane 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przepisy 

ustawy stosuje się odpowiednio. 

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 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; 
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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 

i 2; 
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2) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką 

jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 

spółką komandytowo-akcyjną lub osobą 

prawną, których odpowiednio taką osobę, 

wspólnika, partnera, 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 – 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, członek zarządu, 

komplementariusz, urzędujący członek organu 

zarządzającego: 

a) naruszył zobowiązania dotyczące bezpie-

czeństwa informacji lub bezpieczeństwa 

dostaw w związku z wykonaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykona-

niem zamówienia, 

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; 
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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, 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. 

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. 
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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, 1a, 2 lub 3, jeżeli stosowane 

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) zobowiązania wykonawców i podwykonawców 

do zachowania poufnego charakteru informacji 

niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu 

lub z którymi zapoznają się w trakcie realizacji 

zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie 

z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 

2)  zobowiązania wykonawcy do uzyskania 

zobowiązania podwykonawców, którym zleci 
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podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówie-

nia, do zachowania poufnego charakteru 

informacji niejawnych znajdujących się w ich 

posiadaniu lub z którymi zapoznają się 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i  po 

jego zakończeniu, zgodnie z przepisami 

o ochronie informacji niejawnych; 

3)  zobowiązania 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 wyko-

nywaniem umowy o podwykonawstwo; 

4) zweryfikowania i 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 
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zamówienia w dziedzinach obronności i bezpie-

czeństwa. Zamawiający w opisie przedmiotu 

zamówienia może określić w szczególności: 

1)  zobowiązania wykonawcy do przedłożenia 

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; 

2)  zobowiązania wykonawcy do określenia 

ograniczeń obowiązujących zamawiającego 

w    zakresie ujawniania, transferu lub 

wykorzystania produktów i usług lub rezulta-

tów związanych z tymi produktami  

i   usługami będących wynikiem postanowień 

dotyczących kontroli wywozu lub bezpie-

czeństwa; 

3)  zobowiązania wykonawcy do przedłożenia 

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)  zobowiązania, na uzgodnionych warunkach, 

wykonawcy do zapewnienia możliwości 

realizacji zamówienia w przypadku wzrostu 
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potrzeb zamawiającego w wyniku sytuacji 

kryzysowej; 

5)  przedłożenia dokumentacji otrzymanej od 

władz państwowych wykonawcy dotyczącej 

zapewnienia możliwości realizacji zamówienia 

w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego, 

wynikających z sytuacji kryzysowej; 

6) zobowiązania wykonawcy do zapewnienia 

utrzymania, modernizacji lub adaptacji dostaw 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

7)  zobowiązania 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)  zobowiązania 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 bezpie-

czeństwa, w zakresie podwykonawstwa, dotyczące: 

1) wskazania w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzone zostanie podwyko-

nawcom oraz podania nazw (firm) 

podwykonawców wraz z przedmiotem umów 
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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 

mają miejsce w trakcie wykonywania 

zamówienia; 

3) stosowania przewidzianej w przepisach 

niniejszego rozdziału procedury do wyboru 

podwykonawców wszystkich lub niektórych 

części zamówienia, które wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom; 

4) zawarcia z innymi podmiotami umowy 

o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131n ust. 1. 

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 bezpie-
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czeństwa 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 najko-

rzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. Przepisy art. 91a – 91c stosuje się 

odpowiednio. 

3. Zamówienia w dziedzinach obronności i  bezpie-

czeństwa 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 dzie-

dzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu 

konkurencyjnego, może określić w ogłoszeniu 

o  zamówieniu albo w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, iż postępowanie będzie 

toczyć się w następujących po sobie etapach, do 
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udziału w których zamawiający zaprasza 

wykonawców, którzy w największym stopniu 

spełniają wymagania określone w ogłoszeniu na 

podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8a, w szczególności 

otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  

5. Zamówienia w dziedzinie obronności i    bezpie-

czeństwa 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; 
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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 



 29

wcześniejszego postępowania prowadzonego 

w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji 

z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego 

złożyli oferty. 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i   bezpie-

czeństwa 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 określonych 

dla innych trybów udzielenia zamówienia, 

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 

określonych dla przetargu ograniczonego lub 

negocjacji z ogłoszeniem; 

4) zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw 

realizowanych przez pierwotnego 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 tech-
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nicznych, 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, 

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 cyklem życia 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. 
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Art. 131i. 1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dzie-

dzinach 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 cyklu życia 

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 nadzwy-

czajnych okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

5. Przepisy art. 101 stosuje się. 

Art. 131j. 1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dzie-

dzinach 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 zapewniającej 

konkurencję, nie mniejszej niż 3. 

 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, jest zbyt niska, 
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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. 

 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 dzie-

dzinach obronności i bezpieczeństwa przepisów 
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wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 

ust. 8 nie stosuje się. 

2. Zamawiający, udzielając zamówienia w dzie-

dzinach obronności i bezpieczeństwa w  trybie 

przetargu ograniczonego, negocjacji z  ogłosze-

niem, 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 wystąpić 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. 
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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 dzie-

dzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo. 

2. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które 

wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć, nie może 

przekroczyć 30% wartości zamówienia udzielonego 

wykonawcy. 

3. Każdy procent wartości umowy o podwy-

konawstwo mieszczący się w przedziale, o którym 

mowa w ust. 1, uznaje się za spełniający wymogi 

dotyczące podwykonawstwa, które wykonawca jest 

zobowiązany zlecić podwykonawcy. 

4. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, wskazuje 

w ofercie część zamówienia, którą powierzy 
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podwykonawcom, w celu spełnienia obowiązku 

zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo 

w zakresie procentowej wartości umowy w sprawie 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpie-

czeństwa, jakiej wymaga od niego zamawiający. 

6. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonaw-

com nie zwalnia wykonawcy wobec zamawiającego 

z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

7. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo stosuje 

się przepisy niniejszego rozdziału. 

Art. 131n. 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. 

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. 131o. 1. Zamawiający, w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpie-

czeństwa albo w czasie wykonywania umowy 

w  sprawie zamówienia w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy z podwykonawcą zapropo-

nowanym przez wykonawcę w przypadku 

niespełnienia przez podwykonawcę warunków 
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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 podwyko-

nawca nie spełnia. 

4. Przepis ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, 

stosuje się do podwykonawców. 

Art. 131p. 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 zamówienia. 

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. 6 i 7. 
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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 bezpie-

czeństwa udzielonego wykonawcy, którego wartość 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Art. 131r. Wykonawca może spełnić wymagania zamawiającego 

dotyczące wyboru podwykonawcy także przez 

zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia 

podwykonawstwa. 

Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na 

podwykonawstwo przepisy art. 32 – 35 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Przepisów art. 131p i 131r nie stosuje się do 

powierzenia wykonania części zamówienia w dzie-

dzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego 

wykonawcy, jeżeli wartość umowy o   podwy-

konawstwo 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 podwy-

konawstwo, stosuje zasady Traktatu o funkcjo-

nowaniu Unii Europejskiej, w szczególności 

dotyczące równego traktowania, uczciwej 

konkurencji i przejrzystości. 

Art. 131t. Wykonawca nie udziela zamówienia o podwyko-

nawstwo, jeżeli: 

1)   żaden z podwykonawców biorących udział 

w postępowaniu w sprawie wyboru podwykonaw-
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ców 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 podwy-

konawstwo 

– 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 

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; 
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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. 131w. 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  szcze-

gólności z interesami związanymi z    obronno-

ścią 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 
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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 bezpie-

czeństwa zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych.”; 

20)   po art. 133 dodaje się art. 133a w brzmieniu: 

„Art. 133a. Do udzielania zamówień sektorowych, których 

wartość jest niższa niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

stosuje się zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, w szczególności dotyczące równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.”; 

21)   po art. 134 dodaje się art. 134a – 134e w brzmieniu: 

„Art. 134a. 1. Zamawiający może ustanowić system kwalifi-

kowania 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 
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Europejskiej ogłoszenie o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców. Przepis art. 48 

ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku systemu kwalifikowania wykonaw-

ców ustanowionego na okres dłuższy niż 3 lata 

ogłoszenie o ustanowieniu systemu podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej co roku. 

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 kwalifi-

kowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków, również te dokumenty. Przepisy 

dotyczące ogłoszenia o zamówieniu w przetargu 

ograniczonym stosuje się. 

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 informuje 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 
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odpowiedniej kategorii zamówień sektorowych, 

prowadzonego przez zamawiającego i aktualizo-

wanego przez cały okres trwania systemu. 

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 wykonaw-

ców 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.”; 

22)   po art. 151a dodaje się art. 151b w brzmieniu: 

„Art. 151b. 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, jeżeli: 

1)   możliwość taka przewidziana została 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specy-

fikacji istotnych warunków zamówienia; 

a)   w przypadkach wskazanych w art. 151a 

ust. 2, 

b)   gdy przedmiotem zamówienia są usługi 

lub dostawy; 

2)   wykonawca wybrany został w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia 

z wolnej ręki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia w dzie-

dzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie 
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negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia 

z wolnej ręki zamawiający: 

1)   nie może udzielić jednorazowej zaliczki 

w  wysokości większej niż 25% wartości 

wynagrodzenia wykonawcy; 

2)   określa, w zaproszeniu do negocjacji, zasady 

udzielania zaliczek, które pozostaną 

niezmienne w toku realizacji umowy 

w sprawie zamówienia. 

3. Przepis art. 151a ust. 4 – 7 stosuje się 

odpowiednio.”; 

23)   w art. 154 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: 

„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 wykazu;”; 

24)   po art. 154b dodaje się art. 154c w brzmieniu: 

„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 
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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.”; 

25)   w art. 161 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że 

kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów 

zawierających informację niejawną, której nadano klauzulę 

„tajne” albo „ściśle tajne”, można przeprowadzić w siedzibie 

zamawiającego.”; 

26)   w art. 173 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„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.”; 

27)   w art. 183 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W postępowaniu odwoławczym dotyczącym zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zakaz zawarcia 
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umowy może zostać uchylony, 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.”; 

28)   w art. 189: 

a) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) dodaje się ust. 7 – 9 w brzmieniu: 

„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 
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miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę 

Odwoławczą”; 

29)   w art. 190 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„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.”; 

30)   w art. 192: 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W postępowaniu odwoławczym dotyczącym zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przepis 

ust. 3 lit. c stosuje się w przypadku stwierdzenia, że 

utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie 

publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa.”, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„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.”; 

31)  użyte w ustawie, w różnym przypadku, wyrazy „Urząd 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich” zastępuje się, 

użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami „Urząd Publikacji 

Unii Europejskiej”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień 

publicznych w celu wykonania przedmiotu koncesji 

stosuje się art. 131 i dział III rozdział 4a ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”; 

2) 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”. 

 

Art. 3. 1. Materiały niejawne z postępowania kontrolnego lub 

odwoławczego, związanego z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, mogą zostać zdeponowane w kancelarii tajnej 

zamawiającego lub innego podmiotu, z którym zostało zawarte porozumienie, nie dłużej 

jednak niż przez 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa mogą deponować dokumenty związane z tym 

postępowaniem, z postępowaniem kontrolnym oraz z postępowaniem wszczętym na 

skutek wniesienia środka ochrony prawnej, w kancelarii tajnej zamawiającego lub innej 

kancelarii wskazanej przez zamawiającego, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

materiały niejawne, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane do siedziby Urzędu 

Zamówień Publicznych i przechowywane w jego kancelarii tajnej. 

 



 48

Art. 4. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych, 

a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed 

dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 5. Zamawiający, który przed dniem wejścia w życie ustawy udzielił 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, udziela zamówień 

dodatkowych na zasadach przewidzianych w ustawie. 

 

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 98 

ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych 

przepisów wykonawczych na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 7. 1. Limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych na okres 

10 lat wykonywania niniejszej ustawy, w zakresie wydatków budżetu państwa, wynosi: 

1)   w roku 2013 – 272 000 zł;  

2)   w roku 2014 – 102 000 zł;  

3)   w roku 2015 – 102 000 zł;  

4)   w roku 2016 – 102 000 zł;  

5)   w roku 2017 – 102 000 zł;  

6)   w roku 2018 – 102 000 zł;  

7)   w roku 2019 – 102 000 zł;  

8)   w roku 2020 – 102 000 zł;  

9)   w roku 2021 – 102 000 zł; 

10)   w roku 2022 – 102 000 zł. 
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2. Organem monitorującym wykorzystanie limitów wydatków 

określonych w ust. 1 jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia 

przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków określonego w ust. 1, stosuje się 

mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu kosztów realizacji zadań 

publicznych wykonywanych na rzecz obywateli.  

 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

                                                 
1) Niniejsza ustawa: 

1) wdraża dyrektywę 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 zmieniającą 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, 314 z 1.12.2009, 
str. 64 oraz 319 z 2.12.2011, str. 43); 

2) wdraża częściowo dyrektywy: dyrektywę 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 (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.) oraz dyrektywę 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 (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 
i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 
i Nr 240, poz. 1429. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. 
Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173.   

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz 
z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228. 
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UZASADNIENIE 

 

Informacje ogólne 

W nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) proponuje się 

wprowadzenie dwóch grup przepisów. Pierwsza grupa to przepisy, których 

bezpośrednim celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego norm 

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 (dyrektywa 

obronna). Druga grupa przepisów, to przede wszystkim regulacje, które są związane 

z dyrektywami z zakresu zamówień publicznych, a także wyrokami Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości dotyczącymi zamówień publicznych. 

Część ogólna dotycząca regulacji implementujących dyrektywę obronną 

Podstawowym celem projektowanej ustawy w części dotyczącej implementacji 

dyrektywy obronnej jest prawidłowe wdrożenie do polskiego prawa jej postanowień, 

tj. wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską obowiązku wynikającego z Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jakim jest zapewnienie stosowania prawa 

unijnego. Implementacja dyrektywy obronnej została dokonana przy pełnym 

uwzględnieniu faktu, iż zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz 

modernizacja i rozwój polskiego przemysłu obronnego mają podstawowe znaczenie 

zarówno dla bezpieczeństwa, jak również dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z powyższym zakupy towarów i usług w dziedzinach obronności 

i  bezpieczeństwa traktuje się jako zakupy o charakterze newralgicznym. Wykorzystane 

zostały w związku z tym wszelkie możliwości, jakie wynikają z dyrektywy obronnej 

w  zakresie wzmocnienia potencjału polskiego przemysłu, a także jego potencjału 

rozwojowego, a które są zgodne z postanowieniami prawa europejskiego.  

Do uregulowań podnoszących bezpieczeństwo realizacji zamówień oraz służących 

wzmocnieniu potencjału polskiego przemysłu należy zaliczyć m.in. przepisy dotyczące: 

– warunków realizacji zamówienia – zamawiający mogą określić szczególne warunki 
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realizacji zamówienia dotyczące np. bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa 

dostaw, 

– możliwości wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu, któremu 

udowodniono dowolnymi środkami, a w szczególności w razie wszczęcia wobec 

niego procedury kontrolnej, o której mowa w art. 65 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), naruszenie 

zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw 

w innym postępowaniu lub też podmiotu, który nie posiada wiarygodności 

niezbędnej do wykluczenia zagrożenia bezpieczeństwa państwa; jeżeli uzasadnienie 

wykluczenia wykonawcy w takich okolicznościach będzie opatrzone klauzulą 

tajności, odpowiednią do tajności informacji otrzymanych od ABW albo innych 

służb, na podstawie których zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu, decyzja ta 

oraz uzasadnienie wykluczenia wykonawcy nie będzie udostępniane wykluczonemu 

wykonawcy; analogiczne rozwiązanie proponuje się w odniesieniu do postępowania 

odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, w którym do informacji 

uzyskanych na podstawie chronionych źródeł informacji mieliby dostęp wyłącznie 

arbitrzy wyznaczeni do rozpoznania odwołania, którzy legitymowaliby się 

odpowiednimi certyfikatami dostępu do informacji niejawnych, 

– „preferencji europejskich” polegających na sformułowaniu zasady, zgodnie z którą  

w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa będą mogli brać udział wyłącznie (1) wykonawcy mający siedzibę  

w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub (2) na terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz (3) wykonawcy mający siedzibę na 

terytorium kraju, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła 

odpowiednią umowę międzynarodową (przy jednoczesnym wprowadzeniu regulacji 

umożliwiającej zamawiającemu dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

wykonawców mających siedzibę także na terytorium innych państw niż powyżej 

określone), 

– możliwości dzielenia zamówienia na części (możliwość przewidziana również 

przepisami dyrektywy sektorowej oraz klasycznej) – do każdej z części, 

z wyjątkiem sytuacji przewidzianych dyrektywą (małe części zamówienia), stosuje 

się wprawdzie procedury właściwe dla wartości całości zamówienia, ale warunki 

udziału w postępowaniu (np. zdolności ekonomiczne, możliwości finansowe, 
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dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi) określane są każdorazowo dla 

każdej z tych części i proporcjonalnie do tego, co jest konieczne do jej realizacji. 

Do regulacji mogących przyczynić się do wzmocnienia potencjału polskiego przemysłu 

obronnego należy zaliczyć m. in. przepisy dotyczące podwykonawstwa – umożliwiające 

zobowiązanie wykonawcy do powierzenia części zamówienia (jednak nie więcej niż 

30%) podwykonawcom. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż w proponowanych przepisach została przewidziana 

możliwość określania przez zamawiających wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

dostaw mających zapewnić terminowość i pewność dostaw, zwłaszcza w przypadku 

kryzysów i konfliktów zbrojnych. Przewidziane zostały również odpowiednie 

uregulowania zapewniające ochronę informacji niejawnych przez wykonawców 

i podwykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne oraz realizujących umowy 

w sprawie ich udzielenia.  

Wśród regulacji wdrażających dyrektywę obronną, został przewidziany przepis 

upoważniający Radę Ministrów do wydania, 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 

oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, rozporządzenia w sprawie określenia 

trybu 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 na 

posiadanym sprzęcie wojskowym. 

Rozporządzenie będzie określało tryb, który ma zastosowanie do dokonania oceny,  

czy w danej sytuacji występuje podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, 

umożliwiający powołanie się na art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu 

wojskowego, a także właściwego wykonania napraw i remontów na posiadanym 

sprzęcie wojskowym. 

Rozporządzenie umożliwi: 

1) prawidłowe i zgodne z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(przed 1 grudnia 2009 r. – ETS-u) dokonywanie oceny konieczności zastosowania 
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procedur zamówień publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także właściwe wykonywanie napraw 

i remontów na posiadanym sprzęcie i uzbrojeniu; 

2) uniknięcie konieczności określania pojęcia „podstawowego interesu bezpieczeństwa 

państwa” w przepisach ustawowych, a tym samym ich nadmiernej kazuistyki, 

a także ryzyka, iż tego rodzaju normy byłyby najprawdopodobniej niekompletne, 

a tym samym mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego, z punktu widzenia prawa 

unijnego, ograniczenia zakresu tego pojęcia w polskim prawie; 

3) dokonanie przez podmiot wskazany w rozporządzeniu, zgodnie z określonym 

trybem, oceny danej sytuacji i zakwalifikowanie jej jako takiej, w której występuje 

istoty interes bezpieczeństwa państwa, a tym samym zachodzi możliwość dokonania 

zamówienia w oparciu o art. 346 TFUE, tj. bez obowiązku stosowania procedur 

określonych w Prawie zamówień publicznych. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym udzielanie zamówień publicznych 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jest ustawa – Prawo zamówień 

publicznych (Pzp), jednakże obecnie znaczna część zamówień dotyczących 

zaopatrzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest udzielana na podstawie 

wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp przewidzianego w jej art. 4 pkt 3 lit. f, 

stosownie do którego ustawa ta nie ma zastosowania do udzielania zamówień na 

dostawy i usługi, do których stosuje się art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz art. 4 pkt 5 Pzp, stosownie do którego ustawa ta nie ma zastosowania 

do zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes 

publiczny lub istotny interes państwa.  

Sposób udzielania zamówień w dziedzinie obronności objętych wyłączeniem 

przewidzianym w art. 4 pkt 3 lit. f Pzp jest określony w przepisach decyzji nr 291/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania 

w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt 

wojskowy (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 14, poz. 179, z późn. zm.). Udzielanie 

zamówień objętych wyłączeniem przewidzianym w art. 4 pkt 5 jest uregulowane 

w przepisach decyzji nr 326/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 
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2004 r. w  sprawie udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień objętych 

tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa 

(Dz. Urz. MON z 2004 r. Nr 14, poz. 154, z późn. zm.). Natomiast udzielanie zamówień 

w dziedzinie bezpieczeństwa objętych wyłączeniem przewidzianym w art. 4 pkt 3 lit. f 

oraz pkt 5 Pzp odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (kc) 

dotyczących zawarcia umów. Natomiast w przypadku zamówień związanych 

z dostępem do informacji niejawnych, procedura udzielenia zamówienia publicznego 

odbywa się na podstawie kc z  uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

Podstawowym powodem ustanowienia dyrektywy obronnej, a tym samym przyczyną 

wprowadzenia projektowanej regulacji jest wprowadzenie przepisów z jednej strony 

zapobiegających nadużywaniu przez zamawiających korzystania z wyłączenia 

zawartego w przepisie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z drugiej 

zaś strony umożliwienie dokonywania zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa zgodnie z jednolitymi unijnymi procedurami poprzez stworzenie 

szczególnych regulacji uwzględniających specyfikę tych zamówień. 

Jednocześnie projektowane przepisy przyczynią się do racjonalizacji wydatków 

publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

zwiększenia przejrzystości w zakresie udzielania zamówień publicznych, zapewnienia 

zgodności wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym dotyczącym zamówień 

publicznych. 

Najważniejsze regulacje związane z implementacją dyrektywy obronnej dotyczą: 

1) określenia podstawowych pojęć, właściwych dla zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, wskazania wyłączeń spod obowiązku stosowania 

przepisów ustawy przy udzielaniu zamówień tego rodzaju, określenia przesłanek 

wykluczenia wykonawców oraz uregulowania trybów udzielania zamówień, w tym 

umowy o podwykonawstwo; 

2) wprowadzenia nowych pojęć, właściwych zamówieniom w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, tj. pojęcia sprzętu wojskowego, newralgicznego sprzętu, 

newralgicznych robót budowlanych, newralgicznych usług, sytuacji kryzysowej, 

cyklu życia produktu, umowy o podwykonawstwo oraz zakupów cywilnych; 

3) wskazania zakresu podmiotowego i przedmiotowego – przepisy dotyczące 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będą miały zastosowanie do 
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udzielania zamówień publicznych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1 – 4, których przedmiotem są dostawy sprzętu wojskowego, w tym jego 

części, komponentów lub podzespołów lub dostawy newralgicznego sprzętu, w tym 

jego części, komponentów, lub podzespołów, lub roboty budowlane, dostawy 

i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem wojskowym lub newralgicznym 

sprzętem lub jego częściami, komponentami lub podzespołami związanymi 

z cyklem życia tego produktu, lub roboty budowlane i usługi przeznaczonymi do 

szczególnych celów wojskowych, a także newralgiczne roboty budowlane lub 

usługi; 

4) wprowadzenia zasady, zgodnie z którą w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będą mogli brać udział 

wyłącznie wykonawcy mający siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii 

Europejskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

wykonawcy mający siedzibę na terytorium kraju, z którym Unia Europejska lub 

Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednią umowę międzynarodową – przepisy 

będą jednak umożliwiały zamawiającemu dopuszczenie, w konkretnym 

postępowaniu do udziału wykonawców mających siedzibę także na terytorium 

innych niż ww. państw; 

5) określenia dodatkowych, poza obecnie obowiązującymi, wyłączeń dotyczących 

tylko zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 

6) uregulowania trybów udzielania zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, a także przesłanek umożliwiających ich zastosowanie 

(podstawowymi trybami będą przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem, 

pozostałymi trybami będą dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, 

negocjacje bez ogłoszenia oraz tryb zamówienia z wolnej ręki); 

7) wprowadzenia umów o podwykonawstwo oraz określenia wymagań związanych 

z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa; 

8) wprowadzenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych – modyfikacji 

i ograniczenia, w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa, ulegnie zasada jawności wyrażona obecnie w art. 8 

ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wprowadzone zostaną także inne regulacje 

wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji niejawnych dotyczące zarówno zamawiającego, 
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wykonawcy, jak i podwykonawców, w tym regulacje dotyczące korzystania 

z kancelarii tajnych innego podmiotu oraz przeprowadzenia kontroli i rozpraw poza 

siedzibą Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej; 

9) uregulowania wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie 

bezpieczeństwa dostaw; 

10) uelastycznienia kryteriów oceny ofert, przesłanek odrzucenia ofert oraz 

unieważnienia postępowania – celem regulacji jest pozostawienie zamawiającemu 

większej swobody, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zapewnienia 

uczciwej konkurencji, regulacja ta będzie służyła także zapewnieniu ochrony 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 

11) modyfikacji kompetencji Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących możliwości 

uchylenia zakazu zawarcia umowy – położony zostanie nacisk na negatywne skutki 

uchylenia w zakresie obronności i bezpieczeństwa; 

12) przepisów przejściowych umożliwiających zamawiającym, którzy przed dniem 

wejścia w życie ustawy zakończyli postępowanie dotyczące zamówień publicznych 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, udzielanie zamówień dodatkowych 

niezależnie od trybu postępowania na zamówienie podstawowe. 

Powyżej przedstawione zmiany zostaną szczegółowo omówione w dalszej części 

uzasadnienia. 

Część szczegółowa dotycząca regulacji implementujących dyrektywę obronną 

Podstawowe znaczenie dla zakresu zastosowania projektowanych regulacji 

implementujących dyrektywę obronną mają, poza wskazaniem zakresu podmiotowego 

i przedmiotowego projektowanych przepisów, wprowadzane nowe definicje pojęć oraz 

propozycje przepisów dotyczących wyłączeń. 

Projektowane przepisy będą stosowane przez zamawiających będących jednostkami 

sektora finansów publicznych, podmiotami prawa publicznego oraz zamawiającymi 

sektorowymi określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp (zakres podmiotowy), tj.: 

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych; 

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej; 

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu 
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zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 

przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie 

oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny 

podmiot: 

a) finansują je w ponad 50% lub 

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego  

lub zarządzającego, 

a także związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których 

mowa w pkt 3; 

4) inne niż wyżej wymienione podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu 

wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, 

a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych 

albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1 – 3a, pojedynczo lub wspólnie, 

bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący 

wpływ, w szczególności: 

a) finansują je w ponad 50% lub 

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub 

d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego. 

Projektowane przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do zamówień na dostawy, 

usługi lub roboty budowlane, o ile zamówienia te będą udzielane w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, których przedmiotem będą dostawy sprzętu wojskowego, 

w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, lub dostawy 

newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, 

lub roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem 

wojskowym lub newralgicznym sprzętem wszystkimi jego częściami, komponentami 

i podzespołami związanymi z cyklem życia tego produktu, lub roboty budowlane 

i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty budowlane lub 

usługi. Jednocześnie projektowane przepisy przewidują poważne uproszczenia 
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w zakresie udzielania zamówień, których wartość będzie niższa od tzw. progów 

unijnych – w przypadku dostaw lub usług będą miały zastosowanie nie procedury 

określone przepisami Pzp, a zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

w szczególności dotyczące równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, 

natomiast w przypadku robót budowanych zamawiający będą stosowali procedury 

uproszczone. 

W celu precyzyjnego określenia zakresu obowiązywania projektowanych przepisów 

obecny słowniczek ustawy Pzp, zawarty w art. 2, zostanie poszerzony o definicje 

następujących pojęć: sprzęt wojskowy, newralgiczny sprzęt, newralgiczne roboty 

budowlane, newralgiczne usługi, sytuacja kryzysowa, cykl życia produktu, zakupy 

cywilne oraz umowa o podwykonawstwo.  

Zaproponowane definicje odpowiadają definicjom tych pojęć zawartych w art. 1 

dyrektywy obronnej.  

Definicją o kluczowym dla wprowadzanych regulacji znaczeniu jest definicja sprzętu 

wojskowego. W myśl definicji z art. 1 pkt 6 dyrektywy obronnej „sprzęt wojskowy” 

powinien być rozumiany jako sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zaadaptowany do 

potrzeb wojskowych i przeznaczony do użycia jako broń, amunicja lub materiały 

wojenne. Jednocześnie należy zauważyć, iż art. 2 dyrektywy obronnej określającej 

przedmiotowy zakres jej stosowania mówi o tym, iż przepisy dyrektywy stosuje się do 

zamówień udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których 

przedmiotem są m.in. dostawy wyposażenia wojskowego.  

Natomiast zgodnie z motywem 10 preambuły dyrektywy obronnej jako „sprzęt 

wojskowy” należy rozumieć w szczególności typy produktów figurujące w wykazie 

broni, amunicji i materiałów wojennych przyjętym decyzją Rady 255/58 z dnia 

15 kwietnia 1958 r. (dok. 368/58). Podkreślić należy, iż wykaz ten nie stanowi 

wyczerpującego wykazu broni, amunicji oraz materiałów wojennych – w myśl motywu 

10 preambuły dyrektywy obronnej lista ta ma charakter ogólny i powinna być 

interpretowana szeroko w świetle rozwoju technologii, polityki zamówień i wymogów 

wojskowych, które prowadzą do opracowania nowych typów sprzętu, a państwa 

członkowskie mogą ograniczyć się wyłącznie do tej listy, transponując przepisy 

dyrektywy, ale mogą też używać innych list, takich jak wprost wspomniana 

w  preambule wspólna lista sprzętu wojskowego Unii (Common Military List of the 

EU). Ponadto zawarta w dyrektywie obronnej definicja „sprzętu wojskowego” obejmuje 
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również produkty pierwotnie przeznaczone do użytku cywilnego, a następnie 

zaadaptowane do celów wojskowych w charakterze broni, amunicji lub materiałów 

wojennych, jednakże produkty objęte definicją „sprzętu wojskowego” powinny mieć 

charakter broni, amunicji lub materiałów wojennych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także słownikową definicję wyrazów którymi posługują 

się regulacje dyrektywy w celu określenia zakresu pojęcia „sprzęt wojskowy”, tj. 

wyrazów „sprzęt”, „wyposażenie”, „produkt”, zaproponowano, aby projektowana 

definicja legalna pojęcia „sprzęt wojskowy” zawarta w dodawanym art. 2 pkt 8a ustawy 

obejmowała swoim zakresem wyposażenie wojskowe, które zostało zaprojektowane 

albo zaadaptowane do potrzeb wojskowych, używane jako broń, amunicja lub materiały 

wojenne, o przeznaczeniu wojskowym albo niewojskowym związanym z zapewnieniem 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. W świetle 

projektowanej definicji, ww. wyposażenie będzie mogło być wykorzystywane również 

przez inne służby wykonujące zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a więc 

nie tylko w celach wojskowych. Projektowana definicja nie przewiduje ograniczeń 

dotyczących używania sprzętu wojskowego przez służby inne niż te, do których 

podstawowych obowiązków należą zadania z dziedziny obronności, tym samym 

omawiane wyposażenie będzie mogło być używane, nie tracąc przymiotu „sprzętu 

wojskowego”, przez formacje inne niż wojsko. 

Definicja pojęcia „cykl życia” pojawia się w art. 2 lit. c dyrektywy obronnej, który 

określa zakres stosowania jej przepisów, jako „okres funkcjonowania”, co 

w konsekwencji oznacza, iż projektowane przepisy implementujące dyrektywę obroną 

określone w art. 2 pkt 1a ustawy wprowadzające definicję „cykl życia produktu” będą 

obejmowały roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem 

wojskowym i newralgicznym sprzętem dotyczące wszelkich elementów związanych 

z jego okresem funkcjonowania, tj. wszelkimi możliwymi kolejnymi fazami istnienia 

danego produktu, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, 

produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, 

testowanie, wycofanie i usuwanie produktu. 

Wprowadzane w art. 2 pkt 9b projektu ustawy pojęcie „umowa o podwykonawstwo” 

będzie odrębne od występującego w art. 36 ust. 4 i 5 pojęcia „podwykonawca” 

i należało będzie przez nie rozumieć pisemną umowę odpłatną zawieraną między 

wykonawcą zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa a innym 
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podmiotem lub podmiotami, w celu wykonania tego zamówienia, której przedmiotem 

są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

Także pojęcie „sytuacji kryzysowej”, zdefiniowane w art. 1 pkt 10 dyrektywy obronnej, 

ma kluczowe znaczenie dla określenia zakresu stosowania projektowanych przepisów. 

Zgodnie z propozycją regulacji określoną w art. 2 pkt 8b pojęcie to będzie dotyczyło 

konfliktów zbrojnych i wojen, a także jakiejkolwiek sytuacji w państwie członkowskim 

lub w państwie trzecim, w której wystąpiło lub nieuchronnie może wystąpić zdarzenie 

powodujące niepowetowaną szkodę, narażające życie lub zdrowie wielu osób, mające 

poważne następstwa dla dóbr materialnych lub wymagające podjęcia działań w celu 

dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia. Tym samym można 

stwierdzić, iż sytuacją kryzysową będzie m.in. stan klęski żywiołowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także będzie mógł być określony tym pojęciem, pod 

warunkiem spełnienia ww. przesłanek, stan wojenny oraz stan wyjątkowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Propozycja dodania art. 2b stanowi swoiste uzupełnienie definicji pojęcia „usługi” 

określonego przez art. 2 pkt 10 Pzp. Zgodnie z projektowanym przepisem 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. Rozporządzenie to będzie 

stanowiło, z uwagi na poważne różnice występujące między zakresem usług 

priorytetowych i usług niepriorytetowych określonych na podstawie art. 2a ustawy Pzp 

a usługami priorytetowymi i niepriorytetowymi określonymi w załączniku I i II do 

dyrektywy obronnej, samodzielny akt normatywny, niezwiązany z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług 

o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Proponowany zabieg legislacyjny, 

tj. wydanie dwóch odrębnych rozporządzeń, powinien także zmniejszyć ryzyko 

posłużenia się przez zamawiających nieprawidłową normą.  

Z uwagi na tożsamość regulacji dyrektywy obronnej i dyrektywy klasycznej w zakresie 

stosowania przepisów do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są 

usługi, do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa  będzie miał 
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zastosowanie przepis art. 5 Pzp. Tym samym zmianie uległa definicja pojęcia „usługi” 

zawarta w art. 2 pkt 10, odsyłając do przepisów wydanych na podstawie zarówno 

przepisu art. 2a, jak i przepisu art. 2b.  

Nowe, proponowane brzmienie art. 4 pkt 5, tj. przepisu dotyczącego wyłączenia spod 

obowiązku stosowania Pzp do zamówień, którym nadano jedną z klauzul tajności, jest 

związane z wejściem w życie ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych, 

tj. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, 

poz. 1228). Zgodnie z projektowanym przepisem ustawy Pzp nie będzie się stosowało 

do zamówień, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z przepisami 

o ochronie informacji niejawnych, albo jeżeli wymaga tego istotny interes 

bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego.  

Zgodnie z proponowanym art. 4 pkt 5b ustawy zamawiający nie będzie stosował Pzp 

także do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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.  

Z uwagi na fakt, iż proponowanego wyłączenia dotyczy obecnie przepis art. 4 pkt 3 

lit. f, zawierającego odniesienie do nieobowiązującego od dnia wejścia w życie Traktatu 

Lizbońskiego art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 

zaproponowano uchylenie tego przepisu.  

Po art. 4 dodane zostały wyłączenia stosowania Pzp do udzielania zamówień z dziedzin 

obronności i bezpieczeństwa. Zgodnie z projektowanymi przepisami art. 4b i 4c  

zamawiający nie będzie stosował ustawy Pzp w sytuacji, gdy zamówienie podlegało 

będzie szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub 

porozumienia, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartych z jednym lub 

wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, albo na podstawie 

umowy międzynarodowej lub porozumienia, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, a także wtedy gdy 
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zamówienie podlegało będzie szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, 

jeżeli zamówienia muszą być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą 

procedurą. Podkreślić należy, iż wyłączenia te dotyczą zarówno umów, jak 

i porozumień międzynarodowych. Tym samym projektowany przepis obejmuje również 

memoranda of understanding zawarte na poziomie ministerialnym.  

Ważnym wyjątkiem od obowiązku stosowania Pzp jest propozycja przepisu, zgodnie 

z którym zamawiający nie będzie stosował Pzp do udzielania zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa do celów działalności wywiadowczej, przy czym 

działalność ta będzie rozumiana szeroko – także jako tzw. wywiad wewnętrzny, 

gospodarczy i ekonomiczny. Kolejnym wyjątkiem od obowiązku stosowania Pzp jest 

wyłączenie zamówień udzielanych w innym państwie realizowanych podczas 

rozmieszczenia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służb 

wykonujących zadania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, poza terytorium 

Unii Europejskiej, jeżeli względy operacyjne wymagają udzielenia zamówienia 

wykonawcom znajdującym się w strefie prowadzenia działań.  

Zamawiający nie będą także stosowali Pzp do zamówień udzielanych w ramach 

programu współpracy opartego na badaniach i rozwoju, prowadzonych wspólnie przez 

co najmniej dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej i dotyczących opracowania 

nowego produktu lub całości albo części cyklu życia tego produktu. Zgodnie 

z projektowaną regulacją, w takim przypadku zamawiający będzie obowiązany, po 

wszczęciu programu, do poinformowania Komisji Europejskiej o części wydatków na 

badania i rozwój dotyczących ogólnych kosztów programu współpracy, porozumieniu 

dotyczącym podziału kosztów oraz o planowanych zamówieniach dla każdego państwa 

członkowskiego. 

Także zamówienia, których przedmiotem są usługi finansowe (z wyjątkiem usług 

ubezpieczeniowych) będą należały do kategorii wyłączeń. Zgodnie z projektowanymi 

przepisami ustawa Pzp nie będzie miała także zastosowania do zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest niższa niż tzw. progi 

unijne, o ile podlegają one szczególnej ochronie za względu na charakter dotyczący 

obronności i bezpieczeństwa. Ostatni z przewidzianych projektowanymi przepisami 

wyjątków od obowiązku stosowania Pzp dotyczy zamówień udzielanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związanych z dostawami sprzętu 
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wojskowego lub newralgicznego sprzętu oraz z robotami budowlanymi i usługami 

bezpośrednio związanymi ze sprzętem wojskowym lub newralgicznym sprzętem, 

a także z robotami budowlanymi i usługami przeznaczonymi szczególnie do celów 

wojskowych, newralgicznymi robotami budowlanymi lub newralgicznymi usługami.  

Kolejnym z przepisów mającym doniosłe znaczenia dla określenia zakresu 

obowiązywania projektowanych regulacji jest przepis upoważniający Radę Ministrów 

do określenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa 

i ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw 

gospodarki, w drodze rozporządzenia, trybu postępowania w sprawie oceny 

występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (projektowany art. 4c). 

Dzięki regulacjom wydanym na podstawie tego przepisu upoważniającego, możliwe 

będzie dokonanie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa bez 

obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie Pzp – przepisy te nie będą 

miały zastosowania do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, które 

dotyczą podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i odnoszą 

się do przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych produkcji lub handlu bronią, 

amunicją lub materiałami wojennymi, w sytuacji gdy dane zamówienie, po 

przeprowadzeniu procedury określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 

określenia trybu oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, 

zostanie uznane przez organ wskazany w tym rozporządzeniu, za dotyczące istotnego 

interesu bezpieczeństwa państwa. 

Ostatnim z projektowanych przepisów, który ma istotne znaczenie dla określenia 

zakresu projektowanych regulacji, jest przepis art. 131a. Przepis ten stanowił będzie 

podstawę do dokonywania wykładni wszystkich innych projektowanych przepisów 

dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.  

Praktyczne znaczenie dla zamawiających dokonujących zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, które to zamówienia często łączą się z zamówieniami 

klasycznymi lub sektorowymi, ma projektowany przepis art. 4 ust. 3, a także 

projektowany przepis art. 131a ust. 2, które w sposób jednoznaczny wskazują, iż 

zamawiający nie będą mogli korzystać z zasad, procedur, programów, umów, układów, 

porozumień lub zamówień, o których mowa w projektowanych przepisach 

określających wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy Pzp, w celu uniknięcia 
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stosowania projektowanych przepisów implementujących dyrektywę obronną 

i regulujących kwestię zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zgodnie 

z tymi przepisami zamawiający, w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest objęty 

zakresem stosowania niniejszego rozdziału i zakresem stosowania pozostałych 

przepisów Pzp, do jego udzielenia będzie obowiązany stosować przepisy 

projektowanego rozdziału, o ile udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione 

z przyczyn obiektywnych. Natomiast zgodnie z projektowanym art. 131a ust. 3 ustawy, 

w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie w części objęty zakresem stosowania 

projektowanego rozdziału, a w części nie będzie podlegał pozostałym przepisom Pzp, 

do jego udzielenia nie będą miały zastosowania przepisy Pzp, o ile udzielenie jednego 

zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych. Ponadto w projektowanym 

przepisie art. 131a ust. 4 wprowadzono zastrzeżenie zabraniające łączenia zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w celu uniknięcia procedur określonych 

w ustawie.  

Zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 131b, zamawiający będzie stosował 

przepisy ustawy jedynie do zamówień w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, 

których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów wydanym na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp. Jeżeli jednakże wartość zamówienia w dziedzinie bezpieczeństwa 

i obronności państwa na roboty budowlane jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio.   

Projektowany przepis art. 131c upoważnia zamawiających, po uchwaleniu planu 

finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego 

– raz w roku, do przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

w profilu nabywcy wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamówieniach lub 

umowach ramowych  planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego, 

negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Zakres danych zawartych we 

wstępnym ogłoszeniu określa art. 131f ust. 2. 

Regulacja art. 131d zezwala ubiegać się o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa wykonawcom, mającym siedzibę lub miejsce 

zamieszkania w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita 
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Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. Jednocześnie 

zamawiającemu pozostawiono możliwość poszerzenia ewentualnej liczby wykonawców 

ubiegających się o zamówienie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, 

o wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie nie- 

mieszczącym się w katalogu państw określonych w art. 131d ust. 1. W tym celu 

zamawiający musi zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu stosowny zapis.  

Projektowany przepis art. 131e zawiera regulacje dotyczące wykluczenia wykonawców. 

Przepis ten ma charakter obligatoryjny dla zamawiającego, tj. zamawiający będzie 

obowiązany wykluczyć wykonawcę, który spełnia choćby jedną z przesłanek 

określonych w projektowanym przepisie. Katalog projektowanych przesłanek 

wykluczenia wykonawcy jest zdecydowanie szerszy niż katalog wykluczeń 

stosowanych do wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia klasycznego. Podstawowym celem zastosowania szerokiego katalogu 

przesłanek wykluczenia jest wyłączenie z procesu realizacji zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa podmiotów, które nie dają pełnej gwarancji prawidłowego 

wykonania zamówienia, w tym zachowania bezpieczeństwa informacji oraz 

bezpieczeństwa dostaw. Zgodnie z projektowanym przepisem zamawiający będzie 

obligowany do wykluczenia wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie 

obecnego przepisu art. 24 ust. 1 i 2, oraz wykonawców będących osobą fizyczną, spółką 

jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub 

osobą prawną, których odpowiednio taką osobę, wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

Kodeksu karnego oraz przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 

tj. przestępstwo związane z działalnością terrorystyczną lub udział w praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu. Ponadto zamawiający wykluczy wykonawców będących 

osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli odpowiednio taka osoba, wspólnik, 

partner, członek zarządu, komplementariusz, urzędujący członek organu zarządzającego 

naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa 

dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

zamówienia, a także wprowadził w błąd co do okoliczności będących podstawą uznania 
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przez zamawiającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków.  

Wykluczeniu podlegają także wykonawcy, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie 

bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za 

nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia  

bezpieczeństwa państwa. Wszelkie informacje stanowiące przesłankę utraty 

wiarygodności wykonawcy, wskazujące możliwość utraty przez niego zdolności 

ochrony informacji niejawnych, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych.  

Projektowana regulacja, w szczególności projektowany przepis art. 131e ust. 1 pkt 4 i 5, 

zgodnie z którymi zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa będzie wykluczał 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, 

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), 

a także wykonawców, których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej 

do wykluczenia zagrożenia 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. 

Motyw 65 dyrektywy obronnej wskazuje, iż wykluczenie wykonawców powinno być 

również możliwe, w przypadku gdy zamawiający posiada informacje w stosownych 

przypadkach pochodzące z chronionego źródła, mówiące, że wykonawcy ci nie są 

wystarczająco wiarygodni, aby wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa państwa 

członkowskiego, przy czym zagrożenie takie może wynikać z niektórych cech 

produktów dostarczonych przez kandydata lub z jego struktury własności. Natomiast 

zgodnie z motywem 67 dyrektywy obronnej, wskazuje, iż zaufanie do wykonawców, 

którym udziela się zamówienia, jest rzeczą kluczową, przy czym zaufanie to zależy 

szczególnie od ich zdolności do sprostania wymogom zamawiającego w zakresie 

bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji, podkreślając jednocześnie, iż 

żaden przepis dyrektywy obronnej nie może uniemożliwić instytucji zamawiającej 
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wykluczenia wykonawcy na jakimkolwiek etapie procesu udzielania zamówienia, jeżeli 

zamawiający posiadają informacje, z których wynika, że udzielenie całości lub 

którejkolwiek z części zamówienia wykonawcy mogłoby wiązać się z zagrożeniem 

podstawowych interesów bezpieczeństwa tego państwa członkowskiego. W tym 

miejscu należy zauważyć, iż wystąpienie przesłanek wykluczenia wykonawcy, 

o których mowa w projektowanym przepisie, jest ściśle związane z brakiem zaufania 

lub braku wiarygodności wykluczającej zagrożenie bezpieczeństwa państwa.  

Równocześnie, zgodnie z projektowanym przepisem art. 131e ust. 4, zamawiający 

będzie zobowiązany do odstąpienia 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 bezpieczeństwa państwa są 

informacjami niejawnymi i przekazujący je zastrzegł, iż nie wyraża zgody na udzielanie 

informacji o treści dokumentu. 

Mając na względzie trudną sytuację niektórych polskich przedsiębiorstw przemysłu 

obronnego oraz przedsiębiorstw z tym przemysłem związanych, a także fakt, iż 

wyłączenie każdego przedsiębiorcy przemysłu obronnego, w stosunku do którego 

otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono lub który zalega z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, będzie 

oznaczało dalsze pogarszanie się kondycji finansowej tych przedsiębiorców, proponuje 

się wprowadzenie regulacji umożliwiającej zamawiającemu odstąpienie, poprzez 

dokonanie stosownego zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, od obowiązku 

wykluczania tego rodzaju wykonawców. Jednocześnie projektowany przepis będzie 

umożliwiał zamawiającemu odstąpienie od obowiązku wykluczenia wykonawców, 

którzy w związku z realizacją zamówienia publicznego wyrządzili zamawiającemu, 

potwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądowym, szkodę. Powyższe oznacza, iż na 

podstawie decyzji zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą mogli 

brać udział także wykonawcy, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia 

określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 lub 3 ustawy Pzp. Projektowana regulacja będzie 

miała znaczenie dla ochrony polskiego przemysłu obronnego i umożliwi 

niewykluczanie polskich firm, które, z różnych przyczyn, często de facto nieleżących po 

ich stronie, nie zawsze były w stanie prawidłowo wykonać określone zamówienie. 

Na wprowadzenie projektowanych regulacji zezwalają przepisy dyrektyw dotyczących 
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zamówień publicznych, bowiem wyłączenia tego rodzaju są opisane w dyrektywie 

klasycznej jako wyłączenia, co do których wprowadzenia do krajowego porządku 

prawnego decyduje kraj członkowski Unii Europejskiej.  

Regulacjami dotyczącymi ochrony informacji podczas postępowania o udzielenie 

zamówienia, tj. w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu, jest projektowany 

przepis art. 131f. Przepis ten uzależnia przekazanie wykonawcy ubiegającemu się 

o zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa informacji niejawnych 

niezbędnych do wykonania zamówienia od ustalenia, iż wykonawca ten daje rękojmię 

zachowania tajemnicy informacji niejawnych, w sposób przewidziany w ustawie 

o ochronie informacji niejawnych. Jednocześnie art. 131f ust. 2 nakłada na 

zamawiającego obowiązek informowania wykonawcy o obowiązku ochrony informacji 

niejawnych, które uzyskał w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jak i po jego zakończeniu. Równocześnie 

zamawiający będzie mógł nałożyć na wykonawcę obowiązek poinformowania 

podwykonawców o obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali oni 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu.  

Zgodnie z proponowanymi regulacjami zawartymi w przepisie 131g ust. 1 zamawiający 

będzie określał w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania związane 

z realizacją zamówienia. Zamawiający, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji 

niejawnych, będzie mógł, w opisie przedmiotu zamówienia, określić wymagania 

związane z realizacją zamówienia dotyczące m.in. zobowiązania wykonawców 

i  podwykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych 

znajdujących się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznają się w trakcie realizacji 

zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych oraz zobowiązania wykonawcy do uzyskania zobowiązania 

podwykonawców, którym zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do 

zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w ich 

posiadaniu lub z którymi zapoznają się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po 

jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Przewiduje 

się także, aby zamawiający miał możliwość określenia, wśród wymagań związanych 

z realizacją zamówienia, zobowiązania wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia 

informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) 
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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, a także do zweryfikowania i 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. 

Równocześnie proponuje się, aby zgodnie z przepisem art. 131g ust. 2, zamawiający 

określał w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania związane 

z realizacją zamówienia. Zamawiający, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 

będzie mógł określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją 

zamówienia, dotyczące w szczególności zobowiązania wykonawcy do przedłożenia 

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 oraz 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, a także do 

przedłożenia dokumentacji gwarantującej, że organizacja i lokalizacja realizowanych 

dostaw umożliwia mu spełnienie wymogów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa 

dostaw określonych w dokumentacji zamówienia. Jednocześnie zostanie wprowadzona 

możliwość, aby zamawiający zobowiązał wykonawcę do zagwarantowania, że 

ewentualne zmiany w realizacji dostaw w trakcie realizacji zamówienia nie wpłyną 

negatywnie na zgodność z tymi wymogami, do przedłożenia dokumentacji otrzymanej 

od władz państwowych wykonawcy dotyczącej zapewnienia możliwości realizacji 

zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego, wynikających z sytuacji 

kryzysowej, a także do zobowiązania wykonawcy do zapewnienia utrzymania, 

modernizacji lub adaptacji dostaw stanowiących przedmiot zamówienia i do 

bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie, jaka zaszła w jego 
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organizacji, realizacji dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mięć wpływ na jego 

zobowiązania wobec zamawiającego. Zamawiający będzie także uprawniony do 

zobowiązania wykonawcy, na uzgodnionych warunkach, do zapewnienia możliwości 

realizacji zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego w wyniku sytuacji 

kryzysowej oraz 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. Przy czym powyższe wymagania 

zamawiającego nie mogą 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. 

Jednocześnie zamawiający w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będą mogli, 

dokonując opisu przedmiotu zamówienia, posługiwać się normami obronnymi oraz 

specyfikacjami technicznymi w dziedzinie obronności. 

Proponowany przepis art. 131g ust. 3 umożliwi zamawiającemu określenie w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, w zakresie 

podwykonawstwa, a dotyczących 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, obowiązku niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach 

dotyczących podwykonawców, które mają miejsce w trakcie wykonywania 

zamówienia, oraz stosowania przewidzianej dla zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa procedury do wyboru podwykonawców, a także do zawarcia z innymi 

podmiotami umowy o podwykonawstwo, zgodnie z projektowanym art. 131n ust. 1. 

Zgodnie z proponowanym przepisem art. 131h zamawiający będzie mógł udzielać 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu 

ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Jednocześnie proponuje się, aby 

zamawiający mógł udzielać zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej 

ręki, wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w projektowanym 
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rozdziale. Ponadto proponuje się, by zamawiający, w przypadku, o którym mowa 

w art. 74 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, miał możliwość stosowania również 

licytacji elektronicznej. 

Proponuje się, by przesłanką zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego było 

wystąpienie sytuacji, gdy 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 przepisem art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub 

finansowych wykonania zamówienia i jednocześnie cena nie jest jedynym kryterium 

wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Proponuje się, by przesłankami zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia była 

sytuacja, gdy 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, a także sytuacja, gdy 

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 przepisu 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. Ponadto tryb ten będzie można 

zastosować, w sytuacji gdy 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, 

oraz w sytuacji, gdy 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, a także gdy 

przedmiot zamówienia na usługi lub dostawy jest przeznaczony do celów usług 

badawczych lub rozwojowych, innych niż usługi, o których mowa w przepisie art. 4 pkt 

5b oraz 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 sie o takie usługi do wykonawców, 
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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 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, które nie podlegały 

odrzuceniu. 

Zgodnie z proponowanym przepisem art. 131h ust. 6 udzielenie zamówienia w trybie 

zamówienia z wolnej ręki będzie możliwe w sytuacjach określonych w przepisie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 5, 8 i 9, także wtedy, gdy ze względu na sytuację kryzysową 

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować 

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, w tym terminów 

skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem 

oraz gdy 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 przetargu 

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Udzielenie zamówienia w trybie 

zamówienia z wolnej ręki będzie możliwe także wtedy, gdy zamówienie dotyczy 

dodatkowych dostaw realizowanych przez pierwotnego 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. Udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki będzie 

możliwe także w sytuacji, gdy 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, a zamówienie uzupełniające było 
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przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne 

z przedmiotem zamówienia podstawowego. Jednocześnie proponuje się, by 

w nadzwyczajnych okolicznościach związanych z oczekiwanym cyklem życia 

dostarczonych urządzeń, instalacji lub systemów, a także trudnościami technicznymi, 

jakie może spowodować zmiana wykonawcy, do zamówień udzielanych w trybie 

zamówienia z wolnej ręki nie stosowało się, odpowiednio, wymogu, aby czas trwania 

takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat albo wymogu udzielenia zamówienia 

w  okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

Proponuje się również uregulowanie możliwości zawierania umów ramowych.  Zgodnie 

z projektowanym przepisem art. 131i zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa, będzie mógł zawrzeć umowę ramową po 

przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania 

zamówienia w  trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu 

konkurencyjnego, przy czym umowa ta będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 7 lat. 

W przypadku gdy konieczne będzie, ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych 

okoliczności, przy uwzględnianiu oczekiwanego cyklu życia dostarczonych urządzeń, 

instalacji lub systemów, a także trudności technicznych, jakie może spowodować 

zmiana wykonawcy, zawarcie umowy ramowej na okres dłuży, będzie to możliwe pod 

warunkiem, że zamawiający poda w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia uzasadnienie 

przedmiotowych nadzwyczajnych okoliczności. Równocześnie do umowy ramowej 

odpowiednie zastosowanie będzie miał przepis art. 101.  

Zgodnie z proponowanymi przepisami zamawiający, udzielając zamówienia w trybie 

przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, 

będzie zapraszał do składania odpowiednio ofert, ofert wstępnych albo udziału 

w dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie 

określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. Natomiast 

w przypadku gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu jest zbyt niska, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, zamawiający 

będzie mógł albo 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, 
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którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie 

i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. Przy czym zamawiający będzie 

obowiązany do zaproszenia do udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców, 

którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. 

W projektowanych przepisach ustawy zaproponowano także, by w przypadku 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kryteriami oceny ofert były 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, a zamawiający, udzielając zamówienia w trybie 

przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo 

negocjacji bez ogłoszenia, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określał 

kryteria oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 

sposobem oceny ofert. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 ust. 8 nie będzie się 

stosowało.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa zaproponowano, w przepisie art. 131l, 

regulację, zgodnie z którą zamawiający będzie mógł odrzucić ofertę na podstawie 

przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1, 

a także unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia postępowania 

innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a, pod warunkiem że 

przesłanki te określi w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie umożliwiono 

wykonawcy wystąpienie 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. Równocześnie, zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu art. 131l 

ust. 4, o unieważnieniu postępowania z powodu wystąpienia ww. przesłanek 

zamawiający będzie zawiadamiał wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
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składania ofert oraz wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia 

postępowania po upływie terminu składania ofert. Zawiadomienie to powinno zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zamawiający, zgodnie z proponowanym przepisem art. 131m, będzie mógł zobowiązać 

wykonawcę do zawarcia umowy o podwykonawstwo, określając, w ogłoszeniu 

o zamówieniu, przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent 

wartości umowy o zamówienie, który ma być przedmiotem umowy 

o podwykonawstwo. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca 

będzie zobowiązany zawrzeć, nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia 

udzielonego wykonawcy, przy czym każdy procent wartości umowy 

o podwykonawstwo mieszczący się w ww. przedziale będzie uznawany za spełniający 

wymogi dotyczące podwykonawstwa, które wykonawca jest zobowiązany zlecić 

podwykonawcy. Jednocześnie, na żądanie zamawiającego, wykonawca będzie 

obowiązany wskazać w ofercie cześć zamówienia, którą powierzy podwykonawcom, 

w celu spełnienia obowiązku zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo będą miały zastosowanie przepisy 

projektowanego rozdziału, przy czym umowa o podwykonawstwo będzie zawierana 

w zakresie procentowej wartości umowy o zamówienie, jakiej wymaga od wykonawcy 

zamawiający, a powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwolni 

wykonawcy wobec zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.  

Zgodnie z proponowanym przepisem art. 131n wykonawca, w ofercie, będzie mógł 

zaproponować realizację w ramach podwykonawstwa części wartości umowy 

o zamówienie, która wykracza poza 30-procentowy przedział. Jednocześnie wykonawca 

taki, na żądanie zamawiającego, będzie zobowiązany do wskazania w ofercie części 

zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje nazwy (firmy) 

podwykonawców, jeżeli zostali wybrani. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa zaproponowano regulację, zgodnie z którą 

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 
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przewidzianych dla wykonawcy zamówienia. Do oceny spełnienia przez 

podwykonawcę ww. warunków należało będzie stosowanie odpowiednio opisu 

przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy, mając na 

uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Równocześnie wprowadzona 

zostanie regulacja, zgodnie z którą zamawiający będzie zobowiązany do zawiadomienia 

wykonawcy o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany 

podwykonawca nie spełnia. 

Proponuje się, by wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo 

wszczynał postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców, zamieszczając 

ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo, stosując odpowiednio przepisy 

o  ogłoszeniu zamówienia, o ile nie zachodzi co najmniej jedna z przesłanek udzielenia 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki 

(w  dziedzinach obronności i bezpieczeństwa). W ogłoszeniu tym wykonawca będzie 

opisywał sposób dokonywania oceny spełnienia warunków przez podwykonawcę. 

Jednocześnie wykonawca będzie mógł zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia 

umowy o podwykonawstwo części zamówienia udzielonego wykonawcy, którego 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

przepisu art. 11 ust. 8.  

Zgodnie z proponowanym przepisem art. 131r wykonawca będzie mógł spełnić 

wymagania zamawiającego dotyczące wyboru podwykonawcy także przez zawarcie 

umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa. 

Jednocześnie do ustalania wartości zamówienia na podwykonawstwo odpowiednie 

zastosowanie będą miały przepisy art. 32 – 35. 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego wykonawcy, 

jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wykonawca, zawierając umowę 

o podwykonawstwo, będzie zobowiązany do stosowania zasady Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w szczególności dotyczące równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości.  
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Wykonawca nie będzie udzielał zamówienia o podwykonawstwo, jeżeli żaden 

z podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru 

podwykonawców nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub żadna z ofert 

złożonych przez podwykonawców biorących udział w postępowaniu w sprawie wyboru 

podwykonawców nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu 

o podwykonawstwo, o ile może to skutkować niespełnieniem przez wykonawcę 

wymogów wynikających z umowy o zamówienie. 

Zgodnie z proponowanymi przepisami podwykonawcą nie będzie przedsiębiorstwo, na 

które wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, 

przedsiębiorstwo, które może wywierać dominujący wpływ na wykonawcę, 

przedsiębiorstwo, które jako wykonawca podlega dominującemu wpływowi innego 

przedsiębiorstwa w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad 

określających jego działanie w związku z posiadaniem ponad połowy udziałów lub 

akcji przedsiębiorstwa pozostającego pod dominującym wpływem, lub posiadaniem 

ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego przedsiębiorstwa, lub 

prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego 

tego przedsiębiorstwa, nie będzie także grupa przedsiębiorstw utworzonych w celu 

uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego wykonawcy. 

Za podwykonawcę nie będzie mogło być również uznane przedsiębiorstwo powiązane 

z ww. grupą, o ile może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, 

przedsiębiorstwo, które może wywierać dominujący wpływ na wykonawcę, 

przedsiębiorstwo, które jako wykonawca podlega dominującemu wpływowi innego 

przedsiębiorstwa w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad 

określających jego działanie w związku z posiadaniem ponad połowy udziałów lub 

akcji przedsiębiorstwa pozostającego pod dominującym wpływem, lub posiadaniem 

ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego przedsiębiorstwa, lub 

prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego 

tego przedsiębiorstwa. Jednocześnie wykonawca będzie zobowiązany do podania 

w ofercie wykazu przedsiębiorstw, które nie mogą być uznane za podwykonawców, 

i aktualizuje go po zaistnieniu zmian w stosunkach między przedsiębiorstwami. 

Proponuje się, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa 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 stosowało się odpowiednio, 
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jednakże w ten sposób, by zamawiający mógł odmówić udzielenia 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. Jednocześnie proponuje się, by wykonawca mógł 

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. Ponadto proponuje się, by 

podmioty uczestniczące w postępowaniu mogły się zapoznać z dokumentami 

niejawnymi w czytelni w kancelarii tajnej zamawiającego, pod warunkiem posiadania 

poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

Proponuje się, zgodnie z projektowanym przepisem art. 151b, rozszerzenie 

dopuszczalności udzielania zaliczek w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

w stosunku do możliwości wynikających z przepisu art. 151a ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinie obronności 

i bezpieczeństwa będą uprawnieni przewidzieć stosowanie zaliczek zarówno 

w okolicznościach wskazanych obecnie w treści przepisu art. 151a Pzp, jak również 

w przypadku udzielania zamówień na usługi lub dostawy oraz udzielania wszystkich 

rodzajów zamówień w trybach negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej 

ręki. W celu zagwarantowania racjonalnego wydatkowania środków budżetowych 

udzielanie zaliczek w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

niezależnie od trybu i rodzaju, będzie uzależnione od zastosowania wymagań 

przewidzianych w przepisie art. 151a ust. 4 – 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami, w przypadku udzielania zamówień 

w trybach negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki zamawiający nie 

będzie mógł jednorazowo udzielać zaliczek w wysokości większej niż 25% wartości 

wynagrodzenia wykonawcy. Projekt przepisów będzie również przewidywał 

uregulowanie, w myśl którego zasady udzielania zaliczek w trybach negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki będą określone przez zamawiającego już 

w  chwili rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w zaproszeniu do udziału  
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w negocjacjach i będą pozostawały niezmienne w toku realizacji umowy w sprawie 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 161 ust. 3 kontrolę przeprowadza się 

w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów 

zawierających informację niejawną, której nadano klauzulę „tajne” albo „ściśle tajne”, 

można przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. 

W projektowanym przepisie art. 173 ust. 3a uregulowana została sytuacja, gdy 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) lub wiceprezesowi KIO odmówiono 

wydania albo cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 183 ust. 2a w postępowaniu odwoławczym 

dotyczącym zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zakaz zawarcia 

umowy będzie mógł zostać uchylony, 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. 

W celu zabezpieczenia informacji prawnie chronionych zaproponowano zmianę 

brzmienia przepisu art. 189 ust. 6 oraz dodanie ust. 7 – 9. Zgodnie z propozycją KIO, na 

wniosek strony lub z urzędu, będzie ona wyłączała 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. 

Ponadto KIO będzie rozpoznawała odwołania na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy 

rozpoznaniu odwołania może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. Jednocześnie KIO będzie mogła podjąć 

decyzję o rozpatrzeniu odwołania na rozprawie, której jawność wyłączono w całości, 

jeżeli przemawia za tym ważny interes strony. Natomiast w przypadku wniesienia 

odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach 
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obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne,  

Prezes Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze 

zapewnienie ochrony informacji niejawnych, będzie wskazywał miejsce rozpoznania 

odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia poufności informacji prawnie chronionych, została 

przewidziana regulacja, zgodnie z którą członkowie Izby będą zobowiązani do 

zachowania poufności informacji niejawnych lub innych informacji zawartych 

w dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz 

przystępujących do postępowania odwoławczego i działania w postępowaniu 

odwoławczym zgodnie z interesami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

Jednocześnie, w celu ochrony interesu publicznego, w szczególności dotyczącego 

obronności i bezpieczeństwa państwa, zaproponowano, by KIO nie mogła unieważnić 

umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla szerszego programu obrony 

i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy związane z bezpieczeństwem 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Część ogólna dotycząca propozycji regulacji wykraczających poza implementację 

dyrektywy obronnej  

Celem projektowanej części ustawy niezwiązanej bezpośrednio z implementacją 

dyrektywy obronnej jest zapewnienie większej elastyczności zamawiającym przy 

udzielaniu zamówień publicznych (klasycznych, sektorowych i obronnych) oraz 

zwiększenia transparentności udzielania zamówień publicznych, a także wprowadzenie 

zmian korygujących do ustawy – Prawo zamówień publicznych, które są wynikiem 

dokonanych analiz i przeglądu ustawy – Prawo zamówień publicznych pod kątem 

zgodności z ciągle zmieniającym się prawem europejskim w tym zakresie (m.in. 

z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej). 

Najważniejsze regulacje niezwiązane bezpośrednio z implementacją dyrektywy 

obronnej dotyczą: 

W zakresie dotyczącym prawa unijnego:  

1) modyfikacji definicji pojęć „roboty budowlane” oraz „obiekt budowlany” 
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– nowe brzmienie definicji w pełni będzie odpowiadało definicjom zawartym  

 w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych; 

2) wprowadzenia przepisu umożliwiającego zamawiającemu, przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia, zwrócenie się do podmiotów trzecich 

o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania 

opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub określenia warunków umowy (dialog techniczny); 

3) rozszerzenia zakresu informacji zamieszczanych w rocznym sprawozdaniu 

o udzielonych zamówieniach publicznych o informacje o charakterze 

statystycznym dotyczące zamówień, które zostały udzielone na podstawie 

wyłączenia obowiązku stosowania ustawy; 

4) zobowiązania zamawiającego do stosowania, przy udzielaniu zamówienia 

sektorowego poniżej progów unijnych, traktatowych zasad przejrzystości, 

uczciwej konkurencji i równego traktowania; 

5) wprowadzenia, przy zamówieniach sektorowych, możliwości tworzenia 

i utrzymywania systemów kwalifikowania wykonawców, tj. prowadzeniu przez 

zamawiającego wykazu wykonawców spełniających wcześniej ustalone przez 

zamawiającego kryteria; 

6) poszerzenia zakresu kryteriów prekwalifikacji stosowanych przez 

zamawiających w celu wyłonienia wykonawców zaproszonych do kolejnego 

etapu w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz 

negocjacji z ogłoszeniem o możliwość stosowania innych, obok kryteriów 

odnoszących się do spełniania w największym stopniu warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących najczęściej wiedzy i doświadczenia, kryteriów 

niedyskryminacyjnych. 

Pozostałe najważniejsze zmiany dotyczą: 

1) doprecyzowania oraz rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przepisy będą się 

odnosiły m.in. do wykonawców powiązanych ze sobą w przypadku złożenia 

odrębnych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w tym samym 

postępowaniu; 
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2) umożliwienia zamawiającemu zobowiązania wykonawcy będącego 

koncesjonariuszem robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami 

umowy o podwykonawstwo stanowiącej co najmniej 30% wartości koncesji. 

Proponowane zmiany przyczynią się do: 

1) wsparcia rozwiązań innowacyjnych; 

2) wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; 

3) poszerzenia wartości rynku zamówień publicznych otwartych na konkurencję; 

4) zwiększenia przejrzystości systemu zamówień publicznych. 

1. Zamówienia publiczne jako instrument wsparcia rozwiązań innowacyjnych 

Zamówienia publiczne stanowią m.in. instrument wspierania innowacyjności, 

prowadzącej do zwiększenia potencjału przedsiębiorstw oraz gospodarki. Stąd też 

ustawa oprócz norm sprzyjających innowacyjności, które obecnie obowiązują 

(np. dopuszczalności stosowania dialogu konkurencyjnego, opisu przedmiotu 

zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów oceny 

ofert), powinna w szerszy sposób niż dotychczas motywować zamawiających do 

wspierania innowacyjności poprzez zamówienia. W powyższym celu proponuje się 

wdrożenie w ustawie – Prawo zamówień publicznych normy dopuszczającej 

posługiwanie się przez zamawiających dialogiem technicznym, który pozwoli na 

uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych 

i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie 

rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb zamawiającego i być przedmiotem 

udzielanego zamówienia publicznego. 

Zauważyć należy, że omawiana propozycja jest zgodna z opracowanym przez 

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych 

dokumentem „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne 

a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój” (dokument 

został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 8.04.2008 r.) który stanowi, iż: 

– efektywne wykorzystanie systemu zamówień publicznych dla kreowania popytu  

na produkty innowacyjne jest jednym z instrumentów systemu wsparcia 

innowacyjności przedsiębiorstw, a zasadniczą przewagą tego instrumentu jest 

jego „bezkosztowy” charakter dla budżetu państwa oraz duża możliwość 



 
 

34

oddziaływania (wielkość rynku zamówień publicznych w Polsce w 2006 r. 

wyniosła 80 mld PLN, co stanowi ok. 7,6% PKB z roku 2006),  

– nowoczesny system zamówień publicznych może zostać wykorzystany  

do zwiększania popytu na rozwiązania innowacyjne, bez tworzenia nadmiernych 

obciążeń regulacyjnych; może to następować m.in. poprzez taką specyfikację 

wymagań funkcjonalnych, która pozostawia przedsiębiorstwom możliwie dużo 

swobody w przedstawianiu innowacyjnych rozwiązań; tymczasem racjonalne 

gospodarowanie środkami publicznymi bardzo często ogranicza się do 

stosowania kryterium najniższej ceny w procesie udzielania zamówień 

publicznych, zamiast innowacyjności i nowoczesności oferowanych przez 

przedsiębiorców produktów lub usług.  

Dialog techniczny przewidziany jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej 

i dotychczas nie został implementowany do polskich przepisów pomimo powyżej 

wskazanych zalet.  

Dodatkowo istotne jest wdrożenie dialogu technicznego ze względu na zwiększenie 

przejrzystości na etapie przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne. 

Zakłada się, iż informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego oraz 

podmiotów, z usług których skorzystał zamawiający, będzie upubliczniana na 

etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne.  

Jednocześnie należy podkreślić, iż przedstawiona powyżej propozycja jest zgodna  

z projektem stanowiska rządu w odniesieniu do dokumentu pozalegislacyjnego UE 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: europejska agenda cyfrowa 

(COM(2010) 245). 

2. Zamówienia publiczne jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw 

Proponuje się również zmiany mające na celu zwiększanie udziału małych 

i średnich przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych. W powyższym celu 

proponuje się wdrożenie norm, zgodnie z którymi:  

(1) zostanie przewidziana możliwość zobowiązania koncesjonariusza robót 

budowlanych do udzielenia podwykonawcom zamówień o wartości odpowiadającej 

co najmniej 30% wartości umowy koncesji,  
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(2) rozszerzone zostaną możliwości stosowania metod prekwalifikacji 

wykonawców w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz 

negocjacji z ogłoszeniem w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria. 

Powyższa propozycja sprzyja realizacji założeń przedstawionych w dokumencie 

opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem 

Zamówień Publicznych pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych. 

Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje 

i zrównoważony rozwój” (dokument został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 

8.04.2008 r.), który stanowi podstawę do ukierunkowania rozwoju systemu 

zamówień publicznych w Polsce na rzecz zwiększania: (1) udziału MSP  

w systemie zamówień publicznych, (2) popytu na innowacyjne produkty oraz (3) 

wykorzystania przyjaznych środowisku produktów zamawianych w systemie 

zamówień publicznych, (4) stopnia wykorzystania narzędzi elektronicznych 

w procesie udzielania zamówień publicznych, jednocześnie (5) zwracając uwagę 

na kwestie społeczne. Zauważyć należy, iż propozycja ta jest także zgodna z treścią 

załącznika 1 do dokumentu pn. Założenia do Krajowego Programu Reform na 

rzecz realizacji Strategii „Europa2020” oraz wpisuje się w politykę deregulacyjną 

Rządu. 

3. Poszerzenie wartości rynku zamówień publicznych otwartych na konkurencję 

Zapewnienie zgodności polskiego prawa z TFUE oraz orzecznictwem 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie zamówień, do których nie 

stosuje się dyrektyw unijnych, wymaga uregulowania w Prawie zamówień 

publicznych kwestii udzielania tzw. zamówień „sektorowych” o wartości poniżej 

progów unijnych.  

Proponuje się zatem, aby przy udzielaniu powyższych zamówień zamawiający byli 

zobowiązani do przestrzegania zasad traktatowych dotyczących równego 

traktowania wykonawców, zachowania uczciwej konkurencji oraz przejrzystości. 

Obowiązek powyższy wynika z dyrektywy sektorowej 2004/17/WE (motyw 9), 

stosownie do której dla zamówień, których wartość jest niższa od wartości 

zobowiązującej do stosowania dyrektywy, wskazane jest odwołanie się do 

orzecznictwa wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z którym 

zastosowanie mają reguły i zasady Traktatu dotyczące równego traktowania, 
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niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności i przejrzystości.  

4. Zwiększenie przejrzystości systemu zamówień publicznych 

W celu zwiększenia transparentności systemu zamówień publicznych, a także 

w  celu umożliwienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wykonania 

obowiązków statystycznych określonych przepisami unijnymi, m.in. art. 75 

dyrektywy klasycznej, proponuje się, aby zamawiający podawali w rocznym 

sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach ogólne informacje na temat zamówień 

publicznych, które zostały udzielone z pominięciem procedur przewidzianych 

w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tj. informację o liczbie udzielonych 

zamówień i kwocie na nie przeznaczonej). Wiedza ta jest niezbędna z punktu 

widzenia określenia skali zjawiska i wypełniania przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych obowiązku informowania Komisji Europejskiej o wartości zamówień 

udzielanych poza procedurami uregulowanymi w Prawie zamówień publicznych 

oraz oceny ryzyka nadużywania przesłanek upoważniających do odstąpienia od 

stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jest to także istotne z punktu 

widzenia zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków z funduszy unijnych.  

Część szczegółowa dotycząca propozycji regulacji wykraczających poza implementację 

dyrektywy obronnej  

Propozycja przepisów modyfikujących pojęcia „obiekt budowlany” oraz „roboty 

budowlane”, a także propozycja przepisu upoważniającego Prezesa Rady Ministrów do 

określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu robót budowlanych, stanowi 

implementację dyrektywy klasycznej oraz sektorowej do polskiego systemu prawnego. 

Obecnie obowiązujące przepisy, odwołujące się wprost do definicji ww. pojęć 

określonych w przepisach Prawa budowlanego, nie w pełni są spójne z prawem 

unijnym, a więc celem nowelizacji jest pełne dostosowanie prawa polskiego do prawa 

unijnego. Jednocześnie należy zauważyć, iż treść ww. rozporządzenia, którego przepisy 

będą precyzowały treść omawianych pojęć, będzie determinowana treścią dyrektyw 

unijnych dotyczących zamówień publicznych. Należy podkreślić, iż projektowane 

definicje ww. pojęć będą używane wyłącznie na gruncie ustawy Pzp, tym samym nie 

będą miały wpływu na rozumienie tych pojęć w innych aktach normatywnych 

zawierających ich definicję oraz na interpretację przepisów budowlanych, czy też 

przepisów dotyczących podatków oraz kwalifikowania wydatków. 
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Celem modyfikacji przesłanki wykluczenia wykonawcy, określonej przepisem art. 24 

ust. 1 pkt 1, w związku z wyrządzeniem szkody zamawiającemu niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zamówienia, która została potwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem sądu, tj. propozycja przepisu, zgodnie z którym wykluczeniu podlegają 

wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę albo są zobowiązani do zapłaty kary umownej 

w wysokości minimum 5% wartości realizowanego zamówienia publicznego, jest 

zapewnienie, aby sankcja wykluczenia z  postępowań o udzielenie zamówienia była 

proporcjonalna w stosunku do popełnionego przez danego wykonawcę deliktu, 

w szczególności by nie podlegali wykluczeniu wykonawcy, którzy w sposób nieistotny 

uchybili zobowiązaniom umownym. 

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie nowej przesłanki wykluczania przez każdego 

zamawiającego wykonawcy, z którym którykolwiek 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. 

Projektowana podstawa wykluczenia będzie miała zastosowanie, podobnie jak ma to 

miejsce obecnie przy wykluczeniu wykonawcy przewidzianym w przepisie art. 24 ust. 1 

pkt 1, we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez każdego zamawiającego. Na 

podstawie tego przepisu zamawiający będzie wykluczał wykonawcę także 

w przypadku, gdy rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy zostało 

dokonane przez innego zamawiającego. W odróżnieniu jednak od art. 24 ust. 1 pkt 1a, 

przepis ten będzie dotyczył wyłącznie rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy dotyczącej zamówień o wartościach równych lub wyższych najwyższym 

progom przewidzianym w ustawie, tj. dla robót budowlanych 20 000 000 euro, a dla 

dostaw lub usług 10 000 000 euro. 

W związku z wprowadzeniem przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1b ustawy, konieczne jest 

przewidzenie regulacji zobowiązujących zamawiającego do niezwłocznego 

informowania o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy innych 

zamawiających za pośrednictwem wykazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu. W tym 
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celu zamawiający będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających 

rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy,  danych dotyczących umowy 

oraz informacji dotyczących oznaczenia wykonawcy, obejmujących 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, a w odniesieniu 

do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej – firmę oraz siedzibę, a także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

(projektowany art. 24b). Następstwem powyższych zmian jest uzupełnienie przepisów 

dotyczących zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie prowadzenia 

wykazu wykonawców (projektowany art. 154 pkt 5b) oraz przepisów dotyczących treści 

zawartych w tym wykazie (projektowany art. 154c), zawierającego wpisy dotyczące 

informacji na temat wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 1b. Należy podkreślić, iż czynności Prezesa Urzędu związane 

z prowadzeniem wykazu będą miały charakter materialno-techniczny. Podstawą 

wykluczenia wykonawcy będzie ustalenie przez zamawiającego, iż zachodzą 

okoliczności przewidziane w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 1b, a nie fakt wpisania 

wykonawcy przez Prezesa Urzędu do wykazu, który pełnić będzie wyłącznie funkcję 

informacyjną.   

Celem projektowanego przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 i 5 jest ustanowienie jednoznacznej 

regulacji sankcjonującej niedopuszczalne zachowania dotyczące naruszenia zasady 

uczciwej konkurencji przy ubieganiu się o zamówienie publiczne. Jednocześnie 

projektowane przepisy zobowiązują wykonawcę do tego, by wraz z wnioskiem lub 

ofertą składał listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Ponadto, w celu zwiększenia ochrony uczciwej konkurencji, zaproponowano regulacje, 

zgodnie z którymi zamawiający będzie wykluczał z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył 

listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. 

W projektowanym art. 31a przewiduje się możliwość zastosowania przez 

zamawiającego dialogu technicznego. Celem projektowanej regulacji jest 

implementowanie norm dotyczących dialogu technicznego przewidzianego w motywie 

8 dyrektywy klasycznej i motywie 15 dyrektywy sektorowej. Ponadto projektowana 

regulacja wiąże się z korzyściami dla zamawiających w zakresie udzielania 
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innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem 

środków. Projektowany przepis umożliwi zamawiającym zapoznanie się z najlepszymi, 

najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, 

technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie lub na rynku właściwym dla 

przedmiotu zamówienia planowanego do udzielenia, a także skonfrontowanie potrzeb 

z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych 

usług, dostaw lub robót budowlanych. Podkreślić należy, iż przy zastosowaniu dialogu 

technicznego musi być zachowana zasada uczciwej konkurencji, a wszyscy potencjalni 

wykonawcy oraz oferowane przez nich rozwiązania w toku dialogu technicznego 

powinni być traktowani jednakowo. Tym samym korzystanie przez zamawiających 

z projektowanych przepisów dotyczących dialogu technicznego nie może prowadzić do 

ograniczenia konkurencji. W tym celu przewidziano przepisy nakładające na 

zamawiającego obowiązek, zgodnie z którym byłby on obowiązany do zamieszczenia 

na swojej stronie internetowej informacji o wszczęciu dialogu technicznego oraz 

o przedmiocie dialogu technicznego, oraz do zamieszczenia informacji o zastosowaniu 

dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dialog dotyczył, 

a dokumentacja z przebiegu dialogu technicznego, w szczególności informacja 

o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu 

technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków 

zamówienia lub warunki umowy będzie stanowiła element protokołu postępowania 

o udzielenie zamówienia. Jednocześnie należy podkreślić, iż uczestnictwo w dialogu 

technicznym nie jest równoznaczne z koniecznością wykluczenia wykonawcy z uwagi 

na bezpośrednie wykonywanie czynności.  

Propozycja przepisu art. 51 ust. 2 (art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3) dotyczy poszerzenia 

zakresu kryteriów prekwalifikacji stosowanych przez zamawiających w celu wyłonienia 

wykonawców zaproszonych do kolejnego etapu (składania ofert, udziału 

w negocjacjach albo w dialogu) w trybie przetargu ograniczonego, dialogu 

konkurencyjnego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Projektowany przepis stanowi swoistą 

implementację motywu 40 dyrektywy klasycznej, stosownie do którego instytucja 

zamawiająca może ograniczyć liczbę kandydatów w procedurach ograniczonych lub 

negocjacyjnych oraz w przypadku dialogu konkurencyjnego. Ograniczenie liczby 

kandydatów odbywa się na podstawie obiektywnych kryteriów wskazanych 

w ogłoszeniu o zamówieniu. Te obiektywne kryteria niekoniecznie implikują punktację. 



 
 

40

Projektowany przepis ma służyć przede wszystkim zwiększeniu szans na zaproszenie 

do udziału w następnym etapie postępowania małych i średnich przedsiębiorstw, jak 

również handlu referencjami, którym sprzyja wymaganie od wykonawców spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w największym stopniu. Należy podkreślić, iż 

projektowany przepis, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości postępowania, nakłada 

na zamawiającego obowiązek zamieszczania informacji o sposobie prekwalifikacji 

w  ogłoszeniu o zamówieniu.  

Propozycje przepisów dotyczących rozszerzenia zakresu sprawozdawczości mają na 

celu zapewnienie większej transparentności udzielania zamówień publicznych oraz 

umożliwienie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wykonania obowiązków 

statystycznych określonych przepisami unijnymi, m.in. art. 75 dyrektywy klasycznej. 

Obecnie istniejący obowiązek zostanie poszerzony o informacje o zamówieniach 

publicznych, które zostały udzielone na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania 

tej ustawy na podstawie przepisu art. 4 pkt 1 – 3 i 6 – 13, art. 136 – 138 Pzp, oraz 

informacje o zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza wielkości, 

o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp. Zgodnie z projektowanymi przepisami obowiązek ten 

obejmuje przede wszystkim podawanie informacji ogólnych o charakterze 

statystycznym.  

Proponowane brzmienie art. 131 ust. 3 stanowi odzwierciedlenie art. 63 ust. 2 

dyrektywy 2004/18, który formułuje zasadę, zgodnie z którą koncesjonariusz niebędący 

zamawiającym, udzielając zamówień związanych z wykonywaniem koncesji stronom 

trzecim, zobowiązany jest do stosowania określonych reguł dotyczących m.in. 

publikacji ogłoszenia czy terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu oraz ofert. Przepis ten ma na celu zapewnienie poszanowania 

podstawowych zasad konkurencji i przejrzystości w przypadku zamówień udzielanych 

przez koncesjonariusza. Zgodnie z dyrektywą za strony trzecie nie są uważane 

przedsiębiorstwa powiązane z koncesjonariuszem ani grupy przedsiębiorstw utworzone 

w celu uzyskania koncesji. Obowiązek wynikający z art. 63 dyrektywy nie dotyczy 

zatem przedsiębiorstw pozostających z koncesjonariuszem w stosunku zależności ani 

wykonawców, których zdolność do realizacji koncesji oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu zostały zweryfikowane na etapie postępowania o udzielenie 

koncesji. Jednocześnie należy wskazać, że art. 63 dyrektywy klasycznej nie wyklucza 

możliwości powoływania się przez wykonawców na etapie ubiegania się o koncesję na 
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zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania, że spełniają oni warunki udziału 

w postępowaniu. W takim wypadku wykonawca ubiegający się o udzielenie koncesji 

zobowiązany jest do wykazania, że na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował 

stosownymi zasobami innego podmiotu. Weryfikacja zdolności do realizacji koncesji, 

w tym dysponowania odpowiednimi zasobami, dokonywana jest już na etapie 

postępowania o udzielenie koncesji. Z tego względu nie jest zasadne ponowne 

poddawanie tego rodzaju ocenie, w toku odrębnej procedury, podmiotów na zasobach 

których polega wykonawca. W związku z tym należy uznać, że przepis art. 63 ust. 2 

dyrektywy klasycznej odnosi się jedynie do podmiotów, które nie były wskazywane 

przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielnie koncesji, a zatem nie były 

poddawane ocenie w toku konkurencyjnej procedury. Przepis ten nie będzie miał zatem 

zastosowania również do podmiotów trzecich, na zasobach których wykonawca polega, 

ubiegając się o koncesję, mimo że nie zostały one wymienione wprost w art. 63 

dyrektywy klasycznej. Modyfikacja brzmienia art. 131 ust. 3 ma na celu 

doprecyzowanie powyższej kwestii w celu wyeliminowania pojawiających się w tym 

względzie wątpliwości interpretacyjnych. 

Projektowane przepisy art. 131 ust. 4 – 6 dające zamawiającemu prawo do – o ile uzna 

to w danej sytuacji za właściwe rozwiązanie – zobowiązania wykonawcy będącego 

koncesjonariuszem robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami umowy 

o podwykonawstwo stanowiącej co najmniej 30% wartości koncesji, mają na celu 

umożliwienie zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji tego 

rodzaju zamówień publicznych (zwykle ich wartość znacznie przekracza tzw. progi 

unijne), a także powinno się przyczynić do wzrostu konkurencji na rynku, co 

w konsekwencji powinno spowodować obniżenie wysokości cen przy równoczesnej 

poprawie jakości oferowanych usług. Jednocześnie projektowany przepis jednoznacznie 

wskazuje, iż umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się 

o udzielenie koncesji, umowy z podmiotami będącymi w stosunku do wykonawcy 

podmiotami dominującymi lub zależnymi, a także 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 będą uważane za umowy o podwykonawstwo. Zostanie także 

wprowadzony obowiązek uaktualniania listy podmiotów będących w stosunku do 
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wykonawcy podmiotami dominującymi lub zależnymi w każdym przypadku zaistnienia 

zmian w stosunkach między wykonawcą a tymi podmiotami.  

Projektowane przepisy art. 131 ust. 3 – 6 nie nakładają obowiązku, by koncesjonariusz 

udzielił stronom trzecim zamówień o wartości stanowiącej co najmniej 30% całkowitej 

wartości robót budowlanych, będących przedmiotem koncesji, nie wskazują także 

zakresu przedmiotowego części zamówienia, która będzie przedmiotem umowy 

o podwykonawstwo, ani też powiązań części zamówienia będącego przedmiotem 

umowy o podwykonawstwo z zakresem realizowanego zamówienia. Projektowana 

regulacja, w celu nieograniczania zamawiającego lub dokonywania jego zawężającej 

interpretacji, nie zawiera nawet przykładowych przesłanek, które powinny być wzięte 

pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zobowiązaniu wykonawcy będącego 

koncesjonariuszem robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami umowy 

o podwykonawstwo, zamawiającego w podejmowaniu decyzji w zakresie 

podwykonawstwa.  

Projektowany przepis art. 133a stanowi implementację regulacji zawartej w akapicie 

drugim motywu 9 dyrektywy sektorowej, a konieczność jego wprowadzenia wynika 

przede wszystkim z norm Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obligujących do 

stosowania, przy udzielaniu zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza od 

tzw. progów unijnych, traktatowych zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji 

i równego traktowania.  

Celem projektowanych przepisów art. 134a – 134e jest wdrożenie do polskiego systemu 

prawnego przepisu art. 53 dyrektywy 2004/17/WE, tzw. dyrektywy sektorowej, 

dotyczącego tworzenia i utrzymywania systemów kwalifikowania wykonawców. 

System kwalifikowania polega na prowadzeniu przez zamawiającego wykazu 

wykonawców, na podstawie wcześniej przeprowadzonych procedur kwalifikacji 

obejmujących konkretną kategorię zamówień. Celem projektowanych regulacji jest 

umożliwienie zamawiającym zaoszczędzenia czasu oraz kosztów związanych 

z procedurą weryfikacji oraz przedstawiania stosownych dokumentów przez 

wykonawców oraz umożliwienie zamawiającemu dysponowania pulą potencjalnych 

wykonawców, gdy zamierza on udzielić zamówienia w trybie negocjacyjnym lub 

ograniczonym (w takim wypadku ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikacji może 

stanowić równocześnie zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, a wykonawcy są 
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wybierani wyłącznie spośród wykonawców zakwalifikowanych do systemu). 

Równocześnie celem projektowanych przepisów jest uregulowanie prawne spotykanej 

w praktyce sytuacji, gdy zamawiający korzystają z systemów oferowanych przez inne 

podmioty lub też na własne potrzeby tworzą wewnętrzne bazy czy banki wykonawców 

na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów i stosują je np. w przypadku 

informowania wykonawców o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia po 

uprzednim opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej. 

Wejście w życie projektowanych regulacji wprowadzających zmiany w Pzp nie będzie 

wymagało wprowadzenia dodatkowych zmian w przepisach innych ustaw, z wyjątkiem 

dokonania zmian w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi, której regulacje są ściśle związane z Pzp. Wprowadzana zmiana będzie 

miała charakter techniczno-legislacyjny – zmianie ulegnie jedynie treść art. 26, bowiem 

na skutek wprowadzania zmian w Pzp konieczne będzie wprowadzenie prawidłowych 

odesłań do jej przepisów. 

Równocześnie, w związku ze zmianą nazwy międzyinstytucjonalnego urzędu 

odpowiedzialnego za wydawanie publikacji instytucji Wspólnot Europejskich i Unii 

Europejskiej (UE) z „Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich” na „Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej” konieczne będzie dokonanie odpowiednich zmian 

brzmienia dotyczących zastąpienia nazwy ww. instytucji, zarówno przepisów Pzp (oraz 

w przepisach do niej wykonawczych), jak i przepisach ww. ustawy z dnia 9 stycznia 

2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

W projektowanej ustawie przewiduje się wprowadzenie przepisów intertemporalnych. 

Zgodnie z propozycją zawartą w art. 4 projektowanej ustawy zmieniającej do 

postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych a niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, a także do umów w sprawach zamówień publicznych 

zawartych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, będą miały 

zastosowanie przepisy dotychczasowe. Celem tej regulacji jest m.in. zachowanie zasady 

dotyczącej pewności prawa (zakaz zaskakiwania adresatów norm nowymi przepisami) 

oraz trwałości umów, przyczyni się ona także do niewydłużania postępowania 

o  udzielenie zamówienia, co nastąpiłoby przy zmianie przepisów proceduralnych 

w  trakcie trwania tego postępowania. 
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Jednocześnie, odnośnie do projektowanych regulacji dotyczących zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, planuje się wprowadzenie przepisu, 

zgodnie z którym zamawiający, który przed dniem wejścia w życie ustawy udzielił tego 

rodzaju zamówienia, będzie mógł udzielać zamówień dodatkowych, o ile zastosuje 

projektowane regulacje Pzp.  

Równocześnie planuje się wprowadzenie przepisu o charakterze intertemporalnym, 

zgodnie z którym w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy uczestnicy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa oraz Prezes Urzędu i Prezes Izby będą mogli deponować dokumenty 

związane z postępowaniem kontrolnym, wyjaśniającym lub odwoławczym w kancelarii 

tajnej zamawiającego lub innej kancelarii wskazanej przez zamawiającego. Regulacja ta 

ma na celu ograniczenie negatywnych skutków finansowych wejścia w życie 

projektowanej ustawy, tj. zwiększenia wydatków z budżetu państwa związanych 

z koniecznością dostosowania kancelarii zamawiających oraz Urzędu Zamówień 

Publicznych do wymogów przepisów o ochronie informacji niejawnych dotyczących 

bezpieczeństwa informacji opatrzonych klauzulą „ściśle tajne”.  

W projektowanych przepisach znalazła się także propozycja, by aktualnie obowiązujące 

przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 98 ust. 4 Pzp, zachowały moc do czasu 

wydania nowych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

projektowanej ustawy. Przepis ten umożliwi rzetelne i pełne przeprowadzenie 

konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych dotyczących 

ww. rozporządzenia dotyczącego zawartości i sposobu sporządzania oraz 

przekazywania sprawozdania.  

Jednocześnie przepis art. 7 projektu ustawy wprowadza regulacje wymagane zgodnie 

z art. 50 ustawy o finansach publicznych (limit wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych, wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy 

oraz mechanizmy korygujące, które będą miały zastosowanie w przypadku 

przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, a także organ, który 

monitoruje wykorzystanie limitu wydatków). Zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 3 ustawy 

o finansach publicznych zaproponowany w projekcie mechanizm korygujący, który 

będzie miał zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia 

limitu wydatków, polega na zmianie kosztów realizacji zadań publicznych 

wykonywanych na rzecz obywateli. 



 
 

45

Planuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy 

został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień 

Publicznych. Nie odnotowano żadnych zgłoszeń w tym trybie. 

Jednocześnie, zgodnie z § 11a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt ustawy 

został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wpływ projektowanej regulacji na podmioty, na które będzie oddziaływał 

projektowany akt 

1.1. Wpływ projektowanych regulacji związanych z wdrażaniem dyrektywy obronnej 

na podmioty, na które będzie oddziaływał projektowany akt 

1.1.1. Opis wpływu projektowanej regulacji na zamawiających 

Projektowane przepisy dotyczące implementacji dyrektywy obronnej powinny 

przynieść korzyści zamawiającym w postaci zwiększenia konkurencji 

w organizowanych przez nich postępowaniach, a w konsekwencji obniżenie 

wysokości cen i poprawę jakości zamawianych dostaw, usług oraz robót 

budowlanych.  

1.1.2. Opis wpływu projektowanej regulacji na wykonawców  

Przepisy wdrażające dyrektywę obronną powinny wpłynąć na wykonawców 

w sposób pozytywny – nastąpi otwarcie rynków europejskich zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu do informacji 

zainteresowanych zamówieniami podmiotów, wprowadzone zostaną bardziej 

przejrzyste, obiektywne i konkurencyjne rozwiązania dotyczące postępowania 

o zamówienie publiczne, zapewnione zostanie równe traktowanie wykonawców 

przez zamawiających. Dodatkowo, wejście w życie przepisów wdrażających 

dyrektywę obronną przyspieszy restrukturyzację przedsiębiorstw polskiego 

przemysłu obronnego, ułatwi zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami 

polskimi a zagranicznymi występującymi wspólnie, co może przyczynić się do 

skuteczniejszego przekazywania wiedzy (know-how) w dziedzinie nowych 

technologii. 

Ponadto wdrażana projektowanymi regulacjami dyrektywa obronna oddziaływać 

będzie pozytywnie na zakłady pracy chronionej poprzez ułatwienie im dostępu 

do rynku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.  

Negatywny wpływ może dotyczyć konieczności aktywniejszego poszukiwania 

przez wykonawców źródeł finansowania swojej działalności oraz szerszego 
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inwestowania w nowe technologie i rozwój zakładów zbrojeniowych w celu 

wzmocnienia ich zdolności konkurencyjnych. 

1.1.3. Wpływ na działalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, KIO, członków 

Głównej Komisji Orzekającej i komisji orzekających oraz Głównego Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscypliny finansów 

publicznych oraz obsługę biurową tych organów. 

Implementacja dyrektywy wpłynie na zakres zadań wykonywanych przez: 

– Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako organ administracji publicznej 

właściwy w sprawach zamówień publicznych,  

– Krajową Izbę Odwoławczą jako organ właściwy do rozpoznawania odwołań 

wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

– Urząd Zamówień Publicznych jako urząd obsługujący Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz jako urząd zapewniający obsługę organizacyjno-

-techniczną oraz księgową Krajowej Izby Odwoławczej, 

– członków Głównej Komisji Orzekającej i komisji orzekających oraz 

Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników 

dyscypliny finansów publicznych oraz obsługę biurową tych organów.  

Implementacja dyrektywy obronnej w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie 

zakresu zadań należących do właściwości Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych w zakresie kontroli oraz zapewnienia jednolitości stosowania Prawa 

zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

Poszerzenie zakresu zadań oraz zwiększenie ilości prac wykonywanych przez 

Urząd Zamówień Publicznych, dotyczących spraw związanych z zamówieniami 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, będzie wiązało się ze znacznym 

wzrostem zadań wykonywanych przez pracowników UZP.  

Zauważyć należy, iż z uwagi na fakt, że część dokumentów będzie zawierała 

informacje niejawne, konieczne będzie dostosowanie działającej w Urzędzie 

Zamówień Publicznych kancelarii tajnej (obsługującej również Krajową Izbę 

Odwoławczą), w tym dostosowanie budynku, do wymogów bezpieczeństwa 

dotyczących otrzymywania, przechowywania, wysyłania dokumentów 

oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, oraz zwiększenie liczby pracowników, 

którzy posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do 
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dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, do których zadań 

należało będzie prowadzenie postępowań kontrolnych, wydawanie opinii oraz 

obsługa kancelarii tajnej. Liczba osób obecnie zatrudnionych w Urzędzie 

Zamówień Publicznych posiadających poświadczenie upoważniające do dostępu 

do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” jest 

wystarczająca, by zapewnić prawidłowe zabezpieczenie i obsługę spraw 

zawierających dokumenty opatrzone tego rodzaju klauzulą. Jednocześnie 

kancelaria tajna Urzędu wymaga modernizacji i dostosowania jej do 

przechowywania dokumentów opatrzonych klauzulą „ściśle tajne”.  

Podkreślić należy, iż dokumentami, które mogą być wytwarzane 

i przechowywane w Urzędzie Zamówień Publicznych są dokumenty opatrzone 

klauzulami „zastrzeżone” i „poufne”, a dokumentami, które mogą być jedynie 

przechowywane w Urzędzie Zamówień Publicznych, są dokumenty opatrzone 

klauzulą „tajne” – obecnie Urząd Zamówień Publicznych dysponuje jedynie 

kancelarią tajną oraz jedną salą, która może zostać przystosowana do 

przeprowadzania rozpraw, których przedmiotem będą między innymi informacje 

opatrzone klauzulą „poufne” oraz „zastrzeżone”. Aktualnie  Urząd Zamówień 

Publicznych nie posiada sal odpowiednich do zapoznawania się przez 

pracowników Urzędu z dokumentami, którym nadano wyższe klauzule, 

tj. klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne”. Jednakże, w świetle przepisów nowej 

ustawy o ochronie informacji niejawnych, pojawiła się możliwość korzystania 

przez Urząd Zamówień Publicznych, w oparciu o zawarte porozumienia, 

z pomieszczeń pozostających w dyspozycji innych instytucji. W celu pełnego 

wykorzystania możliwości, którą dają przepisy nowej ustawy o ochronie 

informacji niejawnych, wprowadzone zostaną regulacje przewidujące 

wykonywanie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w trakcie których zachodzi konieczność zapoznania się lub wytworzenia 

dokumentów niejawnych opatrzonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” 

w siedzibie zamawiającego. Tym samym regulacje nowej ustawy o ochronie 

informacji niejawnych zostaną wykorzystane zarówno do pozyskania 

odpowiednich pomieszczeń przez Urząd, jak i do uniknięcia generowania 

kosztów związanych z dostosowaniem pomieszczeń, którymi dysponuje Urząd 

Zamówień Publicznych, do jej wymagań. 
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Współpraca Prezesa Urzędu i Krajowej Izby Odwoławczej z instytucjami 

dysponującymi pomieszczeniami odpowiadającymi wymogom nowej ustawy 

o ochronie informacji niejawnych będzie odbywała się na podstawie zawartych 

porozumień, w których będą sprecyzowane zasady oraz terminy udostępniania 

pomieszczeń.  

Implementacja dyrektywy obronnej pociągać będzie za sobą także zmiany 

w systemie pracy Krajowej Izby Odwoławczej. Część dokumentów będzie 

zawierała informacje niejawne, konieczne będzie więc wydawanie upoważnień 

dla członków KIO posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa 

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych do rozpoznawania spraw 

z  dziedziny obronności i bezpieczeństwa, które będą zawierały informacje 

opatrzone klauzulami tajności. Obecnie żaden z członków KIO nie posiada 

omawianego poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji 

niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, a KIO nie dysponuje salami 

odpowiednimi do przeprowadzania rozpraw czy też zapoznawania się ze 

zgromadzonymi materiałami opatrzonymi klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, 

„tajne” lub „ściśle tajne”. Aktualnie KIO dysponuje jedynie salą (tym samym 

pomieszczeniem, którym dysponuje Urząd Zamówień Publicznych), która może 

zostać zmodernizowana i przystosowana do przeprowadzania rozpraw, których 

przedmiotem będą między innymi informacje opatrzone klauzulą „poufne” oraz 

„zastrzeżone”.  

Jednakże, w celu dokonania prawidłowej implementacji dyrektywy obronnej, 

planuje się: 

– aby co najmniej sześciu członków KIO uzyskało poświadczenia 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych 

opatrzonych klauzulą „ściśle tajne” – w tym celu wszczęte zostaną 

odpowiednie postępowania sprawdzające, 

–  dokonanie modernizacji jednego z pomieszczeń, którym dysponuje Urząd 

Zamówień Publicznych, i przystosowanie go do przeprowadzania rozpraw, 

których przedmiotem będą między innymi informacje opatrzone klauzulą 

„poufne” oraz „zastrzeżone”, 

–  skorzystanie przez KIO z możliwości, jakie dają przepisy nowej ustawy 

o ochronie informacji niejawnych, i zawarcie stosownych porozumień co do 
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zasad i warunków użytkowania pomieszczeń spełniających wymogi 

ww. ustawy, a dotyczących dokumentów opatrzonych klauzulą „tajne” 

i „ściśle tajne”, tj. pomieszczeń m. in. Sądu Najwyższego, Sejmu oraz 

Agencji Mienia Wojskowego. 

W związku z powyższym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Urzędu 

Zamówień Publicznych, planowane działania pozwolą na uniknięcie 

generowania kosztów związanych z wdrożeniem dyrektywy obronnej, które 

dotyczyłyby dostosowania pomieszczeń KIO do wymagań przepisów nowej 

ustawy o ochronie informacji niejawnych.  

Implementacja dyrektywy obronnej wpłynie także na zwiększenie zakresu zadań 

należących do właściwości podmiotów i osób przeprowadzających 

postępowania służące dochodzeniu odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, ponieważ znacząca część tych postępowań 

odnosi się do kwestii związanych z zamówieniami publicznymi. Analogicznie 

jak w przypadku Urzędu Zamówień Publicznych, część dokumentów będzie 

zawierała informacje niejawne, konieczne zatem będzie dostosowanie 

odpowiednich kancelarii tajnych do wymogów bezpieczeństwa dotyczących 

otrzymywania, przechowywania, wysyłania dokumentów oznaczonych klauzulą 

„tajne” oraz „ściśle tajne”. Powstanie także konieczność zapewnienia dostępu do 

sal odpowiednich do zapoznawania się przez członków Głównej Komisji 

Orzekającej i komisji orzekających oraz Głównego Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz 

pracowników stanowiących obsługę biurową tych organów z tego rodzaju 

dokumentami. Jednakże zauważyć należy, iż ww. podmioty będą również miały 

analogiczną jak to przedstawiono przy Urzędzie Zamówień Publicznych i KIO 

możliwość skorzystania z przepisów nowej ustawy o ochronie informacji 

niejawnych i będą mogły zawrzeć stosowne porozumienia dotyczące korzystania 

z pomieszczeń dostosowanych do wymagań przepisów nowej ustawy o ochronie 

informacji niejawnych. Tym samym instytucje te będą mogły korzystać 

z obecnie istniejących pomieszczeń, spełniających stosowne wymagania 

odnośnie bezpieczeństwa, będących w dyspozycji instytucji publicznych, co jest 

równoważne z brakiem konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów 
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dotyczących modernizacji i dostosowania do omawianych przepisów 

pomieszczeń, którymi instytucje te obecnie dysponują. 

1.2. Wpływ projektowanych regulacji niezwiązanych ściśle z wdrażaniem dyrektywy 

obronnej na podmioty, na które będzie oddziaływał projektowany akt 

Projektowane przepisy, niezwiązane ściśle z implementacją dyrektywy obronnej, 

nie będą miały wpływu na podmioty, na które będzie oddziaływał projektowany 

akt. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

W trakcie prac nad przedmiotowym projektem ustawy przeprowadzane były na 

szeroką skalę i na różnych etapach prac konsultacje społeczne.  

Przed przystąpieniem do analizy aktualnego stanu tych stosunków społecznych 

przeprowadzone zostały konsultacje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  

oraz z następującymi przedstawicielami przemysłu obronnego:  

– Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju, 

– Stowarzyszeniem Polskiego Przemysłu Lotniczego, 

– Stowarzyszeniem Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, 

– Związkiem Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego. 

Ponadto do czynnego uczestnictwa w pracach nad przedmiotowym projektem 

założeń został zaproszony Business Centre Club oraz PKPP „Lewiatan”.  

Po sporządzeniu projektu założeń niniejszego projektu ustawy dokument ten został 

umieszczony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, przekazany  

do konsultacji społecznych następującym podmiotom: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80”, 

4) Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego, 

5) Pracodawcy RP, 

6) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

7) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

8) Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, 
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9) Business Centre Club, 

10) Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, 

11) Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, 

12) Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego, 

13) Grupa Bumar. 

Projekt założeń niniejszego projektu ustawy został także przekazany Krajowej Izbie 

Odwoławczej.  

Wszelkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych dotyczących projektu 

założeń niniejszego projektu ustawy podlegały bardzo szczegółowej i wnikliwej 

analizie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w założeniach niniejszego projektu 

ustawy.  

Większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących 

projektu założeń (z wyjątkiem uwag przedstawionych przez KIO) związana była 

z pozycją polskiego przemysłu obronnego i dotyczyła w głównej mierze zagrożeń, 

jakie wiążą się z wdrożeniem dyrektywy obronnej. Jednakże należy podkreślić, iż za 

priorytet uznano konieczność możliwie pełnego uwzględnienia faktu, iż zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz modernizacja i rozwój polskiego 

przemysłu obronnego mają podstawowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak 

również dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Przy projektowaniu regulacji 

wykorzystano wszelkie możliwości, jakie wynikają z dyrektywy obronnej 

w zakresie wzmocnienia potencjału polskiego przemysłu, a także jego potencjału 

rozwojowego.  

Po sporządzeniu projektu ustawy dokument ten został umieszczony na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, stronie Rządowego Centrum 

Legislacji i przekazany do konsultacji społecznych następującym podmiotom: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80”, 

4) Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego, 

5) Pracodawcy RP, 

6) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
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7) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

8) Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, 

9) Business Centre Club, 

10) Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, 

11) Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, 

12) Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego, 

13) Grupa Bumar, 

14) Forum Związków Zawodowych, 

15) Związek Rzemiosła Polskiego. 

Projekt założeń niniejszego projektu ustawy został także przekazany Krajowej Izbie 

Odwoławczej.  

W ramach konsultacji społecznych uwagi zostały zgłoszone przez następujące 

podmioty: 

1) NSZZ „Solidarność”, 

2) Pracodawcy RP, 

3) PKPP „Lewiatan”, 

4) Grupa Bumar – załącznikiem do pisma jest opinia kancelarii Baurska, 

Senkowska, Szczęsna i Partnerzy, 

5) Business Centre Club, 

6) OPZZ, 

7) Związek Rzemiosła Polskiego. 

Wszelkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych dotyczących projektu 

ustawy podlegały analizie, ponadto udzielono odpowiedzi na wszystkie pisma 

przekazane w ramach konsultacji społecznych. 

Większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących 

projektu założeń wykraczała poza zakres regulacji projektu ustawy określony treścią 

założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów. Uwagi w głównej mierze 

związane były z pozycją polskiego przemysłu obronnego i dotyczyły zagrożeń, jakie 

wiążą się z wdrożeniem dyrektywy obronnej. Uwagi niezwiązane z implementacją 

dyrektywy obronnej oraz wykraczające poza treść założeń, a dotyczące np. 
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propozycji regulacji kwestii wadium i opłat sądowych zostaną wykorzystane przy 

sporządzaniu dokumentów legislacyjnych dotyczących zmian w Prawie zamówień 

publicznych. 

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych  

3.1. Wpływ projektowanych regulacji wdrażających dyrektywę obronną na budżet 

państwa  

Implementacja dyrektywy wpłynie na koszty funkcjonowania sektora 

publicznego. Szczegółowe skutki finansowe, jakie będą się wiązały z wdrożeniem 

dyrektywy obronnej, a tym samym z wejściem w życie projektowanej regulacji, 

z uwagi na złożoność materii, wielość powiązań występujących między 

adresatami projektowanych norm, a także trudne do przewidzenia zachowania 

zamawiających mających swoją siedzibę poza granicami RP,  

a na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie są 

w chwili obecnej możliwe, poza skutkami dla budżetu państwa dotyczącymi 

funkcjonowania Urzędu Zamówień Publicznych wykonującego zadania nałożone 

projektowaną ustawą, do oszacowania. Jednakże, przede wszystkim z uwagi na 

prognozowaną racjonalizację wydatków, wydaje się, iż w długofalowej 

perspektywie czasu implementacja dyrektywy obronnej przyczyni się do 

zmniejszenia wydatków budżetu państwa. 

3.1.1. Rozwiązania zmierzające do zminimalizowania kosztów 

3.1.1.1. W celu zmniejszenia kosztów związanych z adaptacją i modernizacją 

pomieszczeń, którymi dysponuje Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa 

Izba Odwoławcza, i dostosowania ich do wymogów stawianych 

pomieszczeniom, w których przechowuje się dokumenty opatrzone klauzulą 

„tajne” i „ściśle tajne”: 

– wprowadzone zostaną regulacje umożliwiające dokonywanie części 

postępowania kontrolnego dotyczącego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w którym występują dokumenty niejawne, 

w siedzibie zamawiającego, 

– wykorzystane zostaną, w celu pozyskania sal do przeprowadzania 
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rozpraw, możliwości, jakie dają przepisy nowej ustawy o ochronie 

informacji niejawnych w zakresie użytkowania pomieszczeń spełniających 

wymogi ww. ustawy, a dotyczących dokumentów opatrzonych klauzulą 

„tajne” i „ściśle tajne”.  

Zauważyć należy, iż wprowadzana regulacja umożliwiająca zapoznanie się 

z dokumentami opatrzonymi klauzulą „tajne” i „ściśle tajne” w siedzibie 

zamawiającego przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych 

z transportem materiałów opatrzonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”, które 

muszą być przewożone przy zachowaniu szczególnych procedur i środków 

ostrożności – tj. w uzbrojonym konwoju, przy czym materiały opatrzone 

klauzulami „poufne”, „zastrzeżone” oraz „tajne” muszą być przewożone 

w  odrębnym konwoju niż dokumenty opatrzone klauzulą „ściśle tajne”. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż korzystanie z regulacji umożliwiającej 

współpracę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby 

Odwoławczej z instytucjami sektora finansów publicznych dysponującymi 

pomieszczeniami odpowiadającymi wymogom nowej ustawy o ochronie 

informacji niejawnych, w celu zapewnienia warunków niezbędnych  

do przeprowadzania postępowań odwoławczych, nie jest równoznaczne 

z ograniczeniem swobody dysponowania danym pomieszczeniem przez jego 

dysponenta. 

Z uzyskanych przez projektodawcę informacji wynika, iż salami 

przystosowanymi do pracy z dokumentami opatrzonymi klauzulą „ściśle 

tajne” dysponują m.in.: 

1) Kancelaria Sejmu RP, 

2) Sąd Najwyższy, 

3) Agencja Mienia Wojskowego. 

Pomieszczenia, którymi dysponują ww. instytucje, są zgodnie z uzyskanymi 

informacjami udostępniane na podstawie odpowiedniego porozumienia 

zawieranego w razie potrzeby między dysponentem sali a podmiotem, który 

jest obowiązany przeprowadzić określone postępowanie dotyczące 

dokumentów opatrzonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”. Udostępnienie 

pomieszczeń odbywa się bezpłatnie. Omawiane pomieszczenia  
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nie są wykorzystywane do przeprowadzania innych spraw niż te dotyczące 

informacji opatrzonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”.  

 

Powyższe rozwiązania pozwalają na uniknięcie wydatków związanych  

z wdrożeniem dyrektywy obronnej, a dotyczących dostosowania pomieszczeń 

przeznaczonych do przeprowadzania postępowań odwoławczych 

i postępowań kontrolnych. Podkreślić należy, iż umożliwienie 

przeprowadzenia części kontroli w siedzibie zamawiającego, tj. bez 

konieczności przekazywania ww. dokumentów poza siedzibę zamawiającego, 

zmniejszy także inne koszty związane z wdrożeniem dyrektywy obronnej,  

tj. koszty dotyczące przewozu i przechowywania dokumentów opatrzonych 

jedną z klauzul przewidzianych przepisami o ochronie informacji niejawnych 

(koszty związane z obowiązkiem transportu omawianych dokumentów przez 

uzbrojony konwój). Tym samym przedstawione rozwiązanie powinno się 

przyczynić do efektywniejszego wykorzystania środków budżetu państwa 

przeznaczonych na zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych. 

Jednocześnie podkreślić należy, iż planuje się, że Prezes Urzędu w dniu 

wejścia w życie projektowanych regulacji będzie dążył do zawarcia 

porozumienia dotyczącego korzystania z omawianych pomieszczeń – 

porozumienie to będzie umożliwiało skorzystanie z nich w zakresie 

i w terminie ustalonym z dysponentem tego pomieszczenia, przy czym 

zawiadomienie o potrzebie korzystania będzie składane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

Mając na względzie fakt, iż pomieszczenia obecnie pozostające w dyspozycji 

Urzędu Zamówień Publicznych nie są usytuowane w budynku stanowiącym 

własność Skarbu Państwa, a także mając na uwadze przepisy nowej ustawy 

o ochronie informacji niejawnych, dzięki którym możliwa staje się pełna 

współpraca w zakresie korzystania z pomieszczeń dostosowanych do 

przechowywania dokumentów niejawnych, zrezygnowano z modernizacji 

pomieszczeń KIO i UZP i dostosowania ich do wymogów dotyczących 

przechowywania dokumentów opatrzonych klauzulą „ściśle tajne”. 

Podkreślić należy, iż modernizacja taka nie tylko wymagałaby zgody 

właściciela nieruchomości, ale także podniosłaby wartość budynku 
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niebędącego własnością Skarbu Państwa, tym samym działanie takie 

mogłoby zostać ocenione jako niezgodne z przepisami o finansach 

publicznych.  

3.1.2. Zwiększenie wydatków 

Implementacja dyrektywy spowoduje zwiększenie ilości zadań Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych (co się bezpośrednio przekłada na zwiększenie ilości 

pracy wykonywanej przez Urząd Zamówień Publicznych) oraz wzrost liczby 

spraw rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Implementacja 

przepisów dyrektywy obronnej wspomóc ma racjonalność wydatkowania 

środków publicznych w związku z udzielaniem zamówień publicznych 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wymogu 

stosowania procedur ujednoliconych w skali europejskiej, przejrzystych 

i gwarantujących zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. Do prawidłowego funkcjonowania znowelizowanych przepisów 

niezbędne jest zapewnienie sprawnego nadzoru Prezesa Urzędu sprawowanego 

za pomocą kontroli postępowań oraz sankcjonowania stwierdzonych naruszeń. 

Prezes Urzędu realizuje zadanie czuwania nad przestrzeganiem zasad systemu 

zamówień określone w art. 154 pkt 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności dokonując kontroli procesu udzielania zamówień w odniesieniu 

do systematycznie rozszerzającego się obszaru zamówień publicznych. 

Dynamika wartości rynku zamówień publicznych w latach 2008 – 2010 

charakteryzowała się wzrostem o przeszło 50% – z ok. 109,5 mld złotych do ok. 

167 mld złotych. Również liczba udzielonych zamówień i wszczętych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym samym okresie 

charakteryzowała się znacznym wzrostem – odpowiednio: o ok. 15% z 162.708 

do 187.019 (liczba ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu) 

i o ok. 10% z 157.173 do 171.711 (liczba ogłoszeń dotyczących wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu). Trendowi 

temu towarzyszy analogiczny trend wzrostowy wniosków o przeprowadzenie 

kontroli. W latach 2008 – 2010 dynamika tego wzrostu to przeszło 70% z 438 do 

751. Podkreślenia wymaga, iż w tym okresie mimo zbliżonego stanu etatowego 

pracowników realizujących zadania kontrolne Prezesa Urzędu, wartość miernika 

„Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz 
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udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków” dla zadania 

1.6 z budżetu zadaniowego „Nadzór nad systemem zamówień publicznych” 

pozostaje na stałym poziomie, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście 

liczby spraw prowadzonych w ramach realizacji kompetencji kontrolnych 

Prezesa Urzędu z urzędu z 104 w 2008 r. do 468 w 2010 r. (ok. 4,5-krotnie) oraz 

również wzrastającej liczby zawiadomień Prezesa Urzędu o wszczęciu 

postępowania w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia lub 

o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata z 1465 w 2008 r. do 

1756 w 2010 r. (o ok. 20%). 

Z powyższego wynika, iż przy narastającym obciążeniu dotychczasowymi 

zadaniami kontrolnymi Prezes Urzędu nie będzie w stanie realizować 

kompetencji kontrolnych dotyczących nowego obszaru zamówień obronnych 

lub, usiłując im sprostać, będzie musiał ograniczyć znacząco aktywność 

kontrolną w dotychczasowym obszarze. 

Podkreślenia wymaga również potrzeba zwiększenia zasobów do 

przeprowadzania kontroli „zamówień obronnych” ze względu na specyfikę 

obszaru – tj. odmienność od dotychczas kontrolowanej materii, ograniczone 

grono osób dysponujących wiedzą z tego obszaru oraz kwestie ochrony 

informacji niejawnych, które komplikują realizację zadań i powodują ich 

spowolnienie. 

Szacowany wzrost obciążeń kontroli realizowanej obecnie przez ok. 44 

pracowników kontroli w 2 departamentach to ok. 13,5% dotychczasowych 

zadań.  

Mimo znaczącego wzrostu zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu 

Zamówień Publicznych, związanego choćby z implementowaniem do polskiego 

porządku prawnego przepisów dyrektywy odwoławczej, a także ze 

zwiększeniem się ogólnej liczby udzielanych zamówień oraz kwot 

wydatkowanych na nie, co się bezpośrednio przekłada na ilość 

przeprowadzanych kontroli, udzielanych opinii prawnych i wnoszonych 

środków ochrony prawnej (tabela poniżej), w Urzędzie nie nastąpił wzrost 

zatrudnienia. Tym samym pracownicy są obecnie obarczeni znacznie większą 

ilością pracy niż to miało miejsce we wcześniejszym okresie. 
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 ilość spraw 

rodzaj sprawy 2009 2010 

zapytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i przepisów wykonawczych 
991 1451 

wydane opinie 651 1041 

legislacja zewnętrzna, uwagi do projektów dokumentów 

rządowych 
30 45 

wpływ odwołań 1 985 2 823 

wpływ zastrzeżeń do wyników kontroli 58 108 

postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary 

pieniężnej (sprawy w WSA) 
11 15(3) 

 

Ponieważ implementacja dyrektywy obronnej następuje poprzez wprowadzenie 

zasadniczych zmian do ustawy – Prawo zamówień publicznych i poddanie 

przepisom tej ustawy procesu udzielania zamówień dotychczas podlegającego 

procedurom wewnętrznym zamawiającego, Departament Prawny UZP będzie 

obowiązany, bezzwłocznie po opublikowaniu niniejszej ustawy, do: 

– dokonywania wykładni nowych przepisów ustawowych, 

– wydawania opinii ogólnych, dotyczących nowych przepisów i zasad ich 

stosowania określonych na przykładzie sytuacji faktycznych, 

– zapewnienia spójności norm dotyczących zamówień publicznych 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa z normami innych ustaw, 

w szczególności normami ogólnymi Prawa zamówień publicznych i normami 

przepisów dotyczących obronności i bezpieczeństwa, 

– zapewnienia jednolitości nowych przepisów z doktryną i orzecznictwem, 

w tym stanowiskami reprezentowanymi przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
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Powyżej przedstawione działania Prezesa Urzędu będą miały na celu stworzenie 

i utrzymywanie spójnego systemu prawa dotyczącego zamówień publicznych, 

obejmującego zarówno przepisy ustawowe, rozporządzenia, orzecznictwo KIO 

i sądów okręgowych oraz doktrynę. 

Bezpośrednio po wejściu w życie przepisów implementujących dyrektywę 

obronną powstanie szereg nowych obowiązków, z których do najistotniejszych 

należą: 

1) stworzenie centrum kompetencji, wiedzy i doświadczeń w sprawach 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz wykonywanie 

szeregu zadań informacyjnych, w tym przygotowanie publikacji oraz opinii 

zamieszczonych na stronie internetowej, dotyczących postępowań 

z dziedziny obronności i bezpieczeństwa; 

2) przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (główni zamawiający, tj. resort 

obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych obecnie zatrudniają ok. 250 

osób zajmujących się zamówieniami); 

3) dokonywanie interpretacji przepisów, zarówno ustawy, jak i rozporządzeń, 

a także wykładni prawa unijnego, których celem jest stworzenie spójnego 

systemu prawnego w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa; 

4) wydawanie opinii w sprawach związanych z postępowaniami o udzielenie 

zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa na wnioski przede 

wszystkim zamawiających i wykonawców, a także między innymi 

rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz komisji orzekających 

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

5) znaczącemu zwiększeniu ulegną zadania związane z: 

– prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach nałożenia kar 

pieniężnych w związku z naruszeniami przepisów ustawy 

w postępowaniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, 

– prowadzeniem postępowań sądowo-administracyjnych służących 

wykazaniu prawidłowości nałożenia ww. kar pieniężnych, 

– prowadzeniem spraw dotyczących unieważnienia umów, 
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– opiniowaniem spraw z zakresu postępowań o udzielenie zamówień 

z dziedziny obronności i bezpieczeństwa na wnioski innych instytucji 

prowadzących postępowania wyjaśniające i kontrolne dotyczących 

prawidłowości udzielenia tego rodzaju zamówień, 

– udzielaniem odpowiedzi w zakresie wątpliwości prawnych związanych  

z przeprowadzaniem kontroli, 

– wspomaganiem rozstrzygania oraz wydawaniem opinii dotyczących 

odwołań w sprawach zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa (pojawienie się nowych przepisów jest równoznaczne 

z pojawieniem się ich odmiennej interpretacji przez zamawiających 

i przez wykonawców); 

6) analiza orzecznictwa KIO w kontekście zastosowania środków prawnych 

dostępnych Prezesowi Urzędu w celu zapewnienia jego spójności 

z założeniami ustawy Pzp, w tym m.in. przygotowywanie wniosków 

o wydanie uchwały interpretacyjnej oraz przygotowywanie skarg od 

orzeczeń KIO oraz skarg kasacyjnych od orzeczeń sądów okręgowych 

w sprawach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia 

z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. 

Wykonywanie powyższych zadań, a także utrzymanie tempa załatwiania spraw  

przez UZP, pociąga za sobą znaczące zwiększenie obciążenia ilością 

wykonywanych zadań pracowników UZP. Niezbędne zatem będzie posiadanie 

możliwości kształtowania odpowiednich relacji pomiędzy ilością wykonywanej 

pracy i wagą zadań a wysokością wynagrodzeń, tak aby powstrzymać odpływ 

pracowników (np. średni czas zatrudnienia osób, które zrezygnowały z pracy 

w UZP w roku 2010 to 23 miesiące), bowiem brak wzmocnienia zasobów 

kadrowych jest równoznaczny z ryzykiem, iż przywołane nowe zadania 

związane z implementacją dyrektywy obronnej nie będą mogły być 

wykonywane w sposób w pełni odpowiadający oczekiwaniom Komisji 

Europejskiej. W tym miejscu podkreślić należy, iż dokonywanie oceny przez 

Komisję Europejską oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy 

implementacja dyrektywy nastąpiła w sposób prawidłowy, polega nie tylko na 

sprawdzeniu, czy przepisy krajowe odpowiadają regulacjom zawartym w danej 
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dyrektywie, ale również na określeniu skuteczności w prawie krajowym 

implementowanych przepisów i osiągnięcia celów określonych w dyrektywie.  

W związku z wejściem w życie przepisów niniejszej ustawy implementującej 

regulacje dyrektywy obronnej znacząco wzrosną również potrzeby UZP 

związane z obsługą postępowań odwoławczych. Konieczne będzie zapewnienie 

pomieszczeń, w których będą mogły być rozpoznawane odwołania 

w postępowaniach zawierających informacje opatrzone klauzulą „poufne”, 

„zastrzeżone”, „tajne” lub „ściśle tajne”. Brak dostępności środków 

zaplanowanych na najem i przygotowanie odpowiednio przystosowanych sal 

rozpraw w związku z rozpatrywaniem spraw zawierających informacje 

opatrzone powyżej wymienionymi klauzulami będzie miał bezpośrednie 

przełożenie na brak możliwości rozpoznawania przez Krajową Izbę 

Odwoławczą odwołań, w których niezbędne jest przetwarzanie informacji o ww. 

stopniach niejawności. Prawidłowe wdrożenie przepisów dyrektywy obronnej 

oznacza nie tylko transpozycję jej zapisów do prawa krajowego, ale także musi 

wiązać się z zapewnieniem możliwości faktycznego ich wykonywania. Dlatego 

też niezbędne jest zapewnienie modernizacji i przystosowania pomieszczeń UZP 

do wymogów związanych z przechowywaniem i wytwarzaniem informacji 

niejawnych lub na umożliwienie dostępu do takich pomieszczeń w innych 

lokalizacjach. 

Objęcie w 2012 r. postępowań o udzielenie zamówienia z dziedziny obronności  

i bezpieczeństwa, w tym również w zakresie środków odwoławczych, reżimem 

ustawy – Prawo zamówień publicznych spowoduje wzrost liczby odwołań 

rozpoznawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą o odwołania składane w tych 

postępowaniach. Nie jest na obecnym etapie – z uwagi na brak wystarczających 

danych do dokonania prognozy – możliwe precyzyjne określenie poziomu 

spodziewanego wzrostu liczby odwołań, niemniej jednak zakłada się, że nie 

powinien on przekroczyć 10% w stosunku do aktualnej liczby odwołań 

(w 2010 r. wniesiono ok. 2800 odwołań). Niezależnie jednak od rzeczywistej 

liczby odwołań w postępowaniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa 

państwa, już sam fakt objęcia tych odwołań regulacjami Prawa zamówień 

publicznych, ustanawiającymi szczególny tryb ich rozpoznawania, pociągać 
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będzie za sobą konieczność zapewnienia w tym celu niezbędnych rozwiązań 

organizacyjnych.  

W związku z koniecznością zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej 

Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie rozpoznawania przez Izbę odwołań  

w postępowaniach z zakresu obronności i bezpieczeństwa, które będą się 

wiązały z koniecznością zapewnienia ochrony informacji niejawnych, a co za 

tym idzie zmiany organizacji wewnętrznej pracy Krajowej Izby Odwoławczej 

oraz Departamentu Odwołań UZP, nastąpi poważny wzrost ilości zadań i pracy 

pracowników, którzy będą wykonywać czynności organizacyjno-techniczne 

związane z rozpoznawaniem przez KIO odwołań z przedmiotowego zakresu 

oraz dokonywali analiz orzeczeń wydawanych przez Izbę. Departament 

Odwołań UZP liczący obecnie 18 pracowników zapewnia obsługę organizacyjną 

ok. 2800 odwołań rocznie. Należy również mieć na uwadze, że odwołania 

wnoszone w postępowaniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa, 

zawierające informacje niejawne, będą rozpoznawane w odmiennym trybie niż 

pozostałe, z uwzględnieniem rygorów wynikających z ustawy o ochronie 

informacji niejawnych, co pociąga za sobą konieczność świadczenia pracy przez 

wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie 

poświadczenie bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę osób 

pracujących w Departamencie Odwołań oraz przewidywany wzrost liczby spraw 

w związku z odwołaniami składanymi w postępowaniach z dziedziny 

obronności i bezpieczeństwa państwa w znaczący sposób utrudnione będzie 

utrzymanie terminowego i sprawnego rozpoznawania odwołań przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu zastępstw w przypadku nieobecności jednego 

z pracowników zapewniających obsługę organizacyjno-techniczną 

rozpoznawania odwołań z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. 

Wdrożenie przepisów dyrektywy obronnej implikuje także nowe zadania 

w  pionie ochrony UZP dla kierownika kancelarii tajnej, pełnomocnika 

ds. ochrony informacji niejawnych oraz Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji dla UZP i KIO. Wystąpią one zwłaszcza w zakresie organizacji 

kancelarii tajnej międzynarodowej, a także krajowej. Przewidywany jest wzrost 

operacji dokumentów zawierających informacje niejawne, a tym samym 

wystąpią nowe zadania w zakresie uczestniczenia w odwołaniach niejawnych,  
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tj. dotyczące fizycznego i technicznego zabezpieczenia wokand niejawnych oraz 

wzrost prowadzonych postępowań sprawdzających zwykłych i poszerzonych, 

a tym samym pojawienie się konieczności bieżących szkoleń osób, które będą 

posiadały dostęp do informacji niejawnych. 

Należy także zauważyć, iż wykazywany niepełny poziom przeciętnego 

wykonania zatrudnienia, który wyniósł za 2010 r. w korpusie służby cywilnej 

dla UZP 87%, wynika z metody obliczania tego wskaźnika, która zakłada, że do 

stanu zatrudnionych nie wlicza się wszystkich osób, które za dany okres 

sprawozdawczy nie otrzymują wynagrodzenia od zakładu pracy (tj. osób 

przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich 

oraz otrzymujących w miejsce wynagrodzenia zasiłki chorobowe) oraz 

czasochłonnych procedur przewidzianych ustawą o służbie cywilnej 

stosowanych do obsadzania stanowisk zwalnianych wskutek rotacji kadr 

(w 2010 r. z pracy odeszło 13 osób, co stanowi ok. 10% osób zatrudnionych). 

Należy zauważyć, iż Urząd Zamówień Publicznych jest jednym z mniejszych,  

pod względem zatrudnienia, urzędów administracji centralnej – dnia 1 stycznia 

2010 r. nawiązany z UZP stosunek pracy miało 135 osób, co przekładało się na 

129,983 pełnego etatu, natomiast dnia 31 grudnia 2010 r. nawiązany stosunek 

pracy miało 140 osób, co przełożyło się na 134,217 pełnego etatu. Jednocześnie 

należy zauważyć, iż przytoczone powyżej liczby nie odzwierciedlają liczby osób 

faktycznie świadczących pracę na rzecz Urzędu, bowiem w 2010 r.: 

1) 7 osób przebywało na urlopie bezpłatnym; 

2) 10 osób było na urlopie macierzyńskim (oraz 2 osoby korzystały z urlopu 

ojcowskiego); 

3) 9 osób przebywało na urlopie wychowawczym. 

Podkreślić należy, iż w Urzędzie Zamówień Publicznych nie występuje zjawisko 

„wolnych etatów”, jednakże, z uwagi na powyżej przedstawioną liczbę osób 

długotrwale nieobecnych w pracy, a także ze względu na fakt dużej rotacji 

pracowników i konieczność przeprowadzania długotrwałego procesu rekrutacji, 

dane statystyczne dotyczące obsadzenia stanowisk w Urzędzie Zamówień 

Publicznych nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. 
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Zauważyć także należy, iż nie wszystkie spośród osób zatrudnionych 

w Urzędzie Zamówień Publicznych wykonują zadania z zakresu zamówień 

publicznych (nie wszyscy są tzw. pracownikami merytorycznymi) – zauważyć 

należy, iż zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków mniej niż 80 osób 

wykonuje pracę merytoryczną, pozostałe osoby mające nawiązany stosunek 

pracy z Urzędem Zamówień Publicznych to pracownicy stanowiący tzw. pion 

administracyjny. 

Sprawne wykonywanie powyższych zadań oraz zadań, które pojawią się  

wraz z wejściem w życie projektowanych regulacji, pociąga za sobą konieczność 

co najmniej zapewnienia pracownikom UZP odpowiednich szkoleń oraz 

praktyki pozwalającej na zdobycie stosownej wiedzy i doświadczenia 

zawodowego. Jednocześnie należy podkreślić, iż pracownicy Urzędu Zamówień 

Publicznych posiadają wiedzę i doświadczenie, które są niezwykle cenione na 

rynku pracy. Zapotrzebowanie rynku na osoby posiadające omawianą wiedzę 

i doświadczenie, a także kwoty wynagrodzeń, które rynek oferuje specjalistom 

z zakresu zamówień publicznych, jest szczególnie widoczny przez pryzmat 

statystyk trwania okresu zatrudnienia w Urzędzie Zamówień Publicznych 

– w znakomitej większości przypadków nie przekracza 3 lat (średni czas 

zatrudnienia osób, które zrezygnowały z pracy w Urzędzie Zamówień 

Publicznych w roku 2010 to 23 miesiące). Jedyną możliwością zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania Urzędu Zamówień Publicznych i hamującą odpływ 

doświadczonych pracowników jest stworzenie gwarancji zachowania 

odpowiedniej relacji pomiędzy ilością wykonywanej pracy i wagą zadań 

a wysokością otrzymywanego wynagrodzenia. 

Z uwagi na fakt, iż zadania pracowników UZP oraz KIO związane 

z implementacją dyrektywy obronnej będą się wiązały z pracą z dokumentami 

opatrzonymi jedną z klauzul tajności, dodatkowym kosztem, w wysokości 

116 000 zł, będzie zakup drugiego stanowiska komputerowego 

o podwyższonym standardzie do kancelarii tajnej (koszt samego sprzętu 

komputerowego to minimum 70 tys. zł, pozostała kwota to koszt 

oprogramowania oraz koszt badań i oceny bezpieczeństwa urządzenia, który jest 

określony przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat 

za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę 
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Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa 

teleinformatycznego). 

Poza ww. kosztem, w budżecie państwa należy także przewidzieć środki 

przeznaczone na modernizację pomieszczeń KIO i UZP i dostosowanie ich do 

wymogów dotyczących przechowywania dokumentów opatrzonych klauzulą 

„poufne” i klauzulą „zastrzeżone”. 

 

Będą to koszty: 

1) kontroli dostępu do pomieszczenia;  

2) całkowitego wyłączenia sali przystosowanej do rozpatrywania spraw 

opatrzonych klauzulą „poufne” i klauzulą „zastrzeżone” z możliwości 

innego użytkowania (lub czasowego wyłączenia); 

3) zabezpieczeń antywłamaniowych; 

4) zakupu urządzeń umożliwiających monitorowanie sali pod kątem 

występowania podsłuchów; 

5) ochrony szyb przed podglądem;  

6) zakupu kurtyn elektromagnetycznych. 

Powyżej przedstawione koszty modernizacji pomieszczeń UZP i dostosowania 

ich do wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych dotyczących 

zabezpieczeń związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji 

niejawnych opatrzonych klauzulą poufne lub zastrzeżone wyniosą: 

1) wynajęcie przez UZP na wyłączność spraw niejawnych dodatkowej 

powierzchni do 100 m2 – łączny koszt czynszu i opłat eksploatacyjnych 

ok. 100 000 zł; 

2) koszty ochrony szyb przed podglądem – 11 000 zł;  

3) koszt urządzeń umożliwiających monitorowanie sali pod kątem 

występowania podsłuchów (ok. 3 tys. zł jedno urządzenie); 

4) koszty monitoringu pomieszczenia przystosowanego do rozpatrywania 

spraw niejawnych – 2 000 zł; 

5) koszty zakupu sejfów dla obsługi przedmiotowych procedur – 28 000 zł. 
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Podkreślić należy, iż omawiane zabezpieczenie sali należy do obowiązków 

pełnomocnika do spraw informacji niejawnych Urzędu Zamówień Publicznych, 

który w tym zakresie będzie współpracował z odpowiednim pracownikiem 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Pomieszczenia obecnie pozostające w dyspozycji Urzędu Zamówień 

Publicznych są dostosowane do wytwarzania i przechowywania dokumentów 

niejawnych opatrzonych klauzulą „poufne” oraz „zastrzeżone” 

i przechowywania dokumentów opatrzonych klauzulą „tajne”, w związku 

z faktem, iż implementacja dyrektywy obronnej będzie się wiązała  

z koniecznością rozpatrywania spraw zawierających tego rodzaju informacje 

niejawne, konieczne będzie wyposażenie pokoi pracowników zajmujących się 

postępowaniami o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa w sejfy, w których mogą być przechowywane dokumenty 

niejawne opatrzone klauzulą „poufne” oraz „zastrzeżone”.  

Dodatkowe, jednorazowe koszty, będą dotyczyły przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa. 

3.1.3. Zmniejszenie wydatków 

Z uwagi na cel przepisów ustawy implementującej dyrektywę obronną, 

tj. wprowadzenie zasad konkurencyjności na rynku zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, rezultatem wdrożenia tej dyrektywy będzie 

silniejsza konkurencja wśród wykonawców. Zauważyć należy, iż wprowadzenie 

zasad konkurencji na określonym rynku prowadzi do zmniejszenia cen 

oferowanych produktów i jednoczesnego podniesienia ich jakości.  

Tym samym uznać należy, iż wejście w życie przepisów ustawy 

implementującej postanowienia dyrektywy obronnej przyczyni się do 

zmniejszenia wydatkowania środków publicznych, co powinno się przełożyć na 

pozytywny stan budżetu państwa.  

Jednocześnie implementacja przepisów dyrektywy obronnej wspomoże 

racjonalność wydatkowania środków publicznych w związku z udzielaniem 

zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa poprzez 

wprowadzenie wymogu stosowania procedur ujednoliconych w skali 
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europejskiej, przejrzystych i gwarantujących zachowanie zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania. 

Tym samym wejście w życie przepisów implementujących dyrektywę obronną 

przyczyni się do wzrostu kontroli administracji nad zarządzaniem środkami 

publicznymi.  

3.1.4. Wpływ implementacji dyrektywy na efektywność wydatkowania środków 

publicznych 

Wejście w życie przepisów implementujących dyrektywę obronną przyczyni się 

zarówno do zmniejszenia wydatków (skutek zwiększenia konkurencji), jak i do 

wzrostu kontroli administracji nad zarządzaniem środkami publicznymi, co 

powinno znaleźć bezpośrednie przełożenie na racjonalność wydatkowania 

środków publicznych.  

Projektowana ustawa implementująca dyrektywę obronną do polskiego porządku 

prawnego będzie miała opisany poniżej wpływ na budżet państwa. Szczegółowe 

skutki finansowe, jakie będą się wiązały z wdrożeniem dyrektywy obronnej, 

a tym samym z wejściem w życie projektowanej regulacji, z uwagi na złożoność 

materii, wielość powiązań występujących między adresatami projektowanych 

norm, a także trudne do przewidzenia zachowania zamawiających z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, nie są w chwili obecnej możliwe do 

oszacowania. Jednakże przede wszystkim z uwagi na prognozowaną 

racjonalizację wydatków, wydaje się, iż w długofalowej perspektywie czasu 

implementacja dyrektywy obronnej przyczyni się do zmniejszenia wydatków 

budżetu państwa. 

3.1.4.1. Racjonalizacja i zmniejszenie wydatków  

Racjonalizacja wydatków publicznych poprzez zwiększenie racjonalności przy 

udzielaniu zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

powinna stanowić podstawowy skutek implementowania dyrektywy obronnej, 

wynikający ze zwiększenia konkurencji na rynku dostaw, usług i robót 

budowlanych związanych z obronnością i bezpieczeństwem, 

a w konsekwencji obniżki cen udzielanych zamówień. Wejście w życie 

proponowanych przepisów przyczyni się także do wzrostu kontroli 

administracji nad zarządzaniem środkami publicznymi. Kontrolę tę będą 
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sprawowały zarówno organy krajowe (Prezes UZP, KIO), jak i pośrednio 

Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co 

również powinno znaleźć bezpośrednie przełożenie na efektywność 

wydatkowania środków publicznych. Oszczędności w wydatkach dotyczących 

zakupów, usług i robót budowlanych w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa związane z wejściem w życie projektowanych przepisów nie 

są możliwe do oszacowania, albowiem zależeć będą zarówno od wielkości 

zamówień, jak i uzyskanych warunków cenowych. 

 

3.1.4.2. Zwiększenie kosztów  

3.1.4.2.1. Skutki finansowe związane ze zwiększeniem zadań wykonywanych przez 

organy administracji publicznej właściwe w sprawach zamówień 

publicznych oraz właściwe do rozpoznawania odwołań wnoszonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Wydatkiem związanym z implementacją dyrektywy obronnej będą koszty 

związane ze zorganizowaniem w UZP kancelarii tajnej dostosowanej do 

przechowywania dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” oraz 

dysponowanie pracownikami obsługującymi tę kancelarię posiadającymi 

aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Należy 

zauważyć, iż obecnie Urząd Zamówień Publicznych nie otrzymuje i nie 

wytwarza tego rodzaju dokumentów. Dokumentami, które mogą być 

wytwarzane i przechowywane w Urzędzie Zamówień Publicznych, są 

dokumenty opatrzone klauzulami „zastrzeżone” i „poufne”,  

a dokumentami, które mogą być jedynie przechowywane w Urzędzie 

Zamówień Publicznych, są dokumenty opatrzone klauzulą „tajne”.  

Implementacja dyrektywy obronnej wpłynie także na zwiększenie liczby 

odwołań rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Ze względu na 

brak możliwości określenia w sposób precyzyjny skali wzrostu wnoszonych 

odwołań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa trudno jest 

określić, na ile wprowadzane zmiany wpłyną na realizację zadań Izby. 



 
 

70

W związku ze zniesieniem obowiązku rozpatrywania zastrzeżeń od wyników 

kontroli Prezesa Urzędu, zwiększenie liczby wnoszonych odwołań, jak się 

wydaje, nie powinno mieć istotnego wpływu na sprawność ich 

rozpatrywania.  

Implementacja dyrektywy obronnej wpłynie na rozszerzenie zakresu zadań 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w odniesieniu do zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a tym samym zwiększenie 

zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych. 

Ponadto w budżecie państwa należy przewidzieć środki przeznaczone na 

modernizację pomieszczeń KIO i UZP i dostosowanie ich do wymogów 

dotyczących przetwarzania dokumentów opatrzonych klauzulą „poufne” 

i klauzulą „zastrzeżone” (koszty te to m.in. kontrola dostępu do sali, 

wyłączenie tej sali z możliwości innego użytkowania, zabezpieczenia 

antywłamaniowe, zakup urządzeń umożliwiających monitorowanie sali pod 

kątem występowania podsłuchów, ochrona szyb przed podglądem, zakup 

kurtyn elektromagnetycznych). Dodatkowe koszty będą się wiązały 

z koniecznością wynajmu dodatkowych pomieszczeń biurowych 

przeznaczonych jako miejsca pracy dla nowych pracowników, a ponadto 

pojawią się jednorazowe koszty dotyczące stworzenia nowych miejsc pracy. 

Jednakże podkreślić należy, iż koszty te powinny zostać zbilansowane 

oszczędnościami wydatków publicznych w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, które powinny pojawić się już w pierwszym roku po 

wejściu w życie projektowanej regulacji. Jednocześnie należy podkreślić, iż 

niektóre koszty zostaną zbilansowane zwiększeniem dochodów budżetu 

państwa pochodzących z kosztów postępowania odwoławczego, które  

w całości są pokrywane z wpisów uiszczanych przez wykonawców. 

Analogiczne koszty, jakie są w przypadku KIO oraz Urzędu Zamówień 

Publicznych, mogą powstać także w przypadku członków Głównej Komisji 

Orzekającej i komisji orzekających oraz Głównego Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz 

obsługi biurowej tych organów. 

Dodatkowym kosztem związanym z implementacją dyrektywy obronnej 

i zmianą zakresu działań Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby 
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Odwoławczej jest koszt przeprowadzenia szkoleń pracowników Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz KIO, jak i pracowników instytucji 

zamawiających w zakresie stosowania przepisów znowelizowanej ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. Koszt ten w szczególności dotyczy 

przeprowadzenia szkoleń obejmujących problematykę przygotowania 

i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, prowadzenia postępowań wyjaśniających 

i kontrolnych oraz rozpoznawania odwołań dotyczących tego rodzaju 

zamówień, w szczególności w zakresie przetwarzania  

i przechowywania w ich ramach dokumentów opatrzonych klauzulą tajności.  

3.1.4.2.2. Skutki finansowe związane ze zmianą procedur udzielania zamówień 

Implementacja dyrektywy obronnej nie wpłynie zasadniczo na koszty 

funkcjonowania zamawiających w zakresie udzielania zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, z uwagi na fakt, iż zamawiający 

z zakresu obronności i bezpieczeństwa są obecnie zamawiającymi 

stosującymi ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz procedury 

wewnętrzne. Pojawią się dodatkowe koszty zamawiających związane ze 

środkami ochrony prawnej (odwołaniami) w zakresie ich rozpoznania oraz 

uczestnictwem zamawiających w postępowaniach odwoławczych 

i skargowych oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie stosowania 

przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zauważyć należy, iż planowany limit 

wydatków jednostek sektora finansów publicznych na okres 10 lat 

wykonywania projektowanej ustawy w zakresie wydatków budżetu państwa, 

wynosi łącznie 1 190 tys. zł.  

Przy czym koszty realizacji nowych zadań UZP w związku z dyrektywą 

obronną ujęte są w poniższych tabelach. 

 

Lp. Wyszczególnienie Wydatek 

jednorazowy 

Wydatek 

coroczny 

1 zakup drugiego stanowiska komputerowego do 116 000 
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kancelarii tajnej 

2 łączny koszt czynszu i opłat eksploatacyjnych na wynajęcie przez Urząd 

Zamówień Publicznych na wyłączność spraw niejawnych dodatkowej 

powierzchni do 100 m. kw.  

100 000

3 koszty ochrony szyb przed podglądem  11 000 

4 koszt urządzeń umożliwiających monitorowanie sali pod 

kątem występowania podsłuchów  

15 000 

5 koszty monitoringu pomieszczenia przystosowanego do rozpatrywania 

spraw niejawnych  

2 000

6 koszty zakupu sejfów dla obsługi przedmiotowych 

procedur  

28 000 

 RAZEM 170 000 102 000

  272 000

 

W rozliczeniu na lata przy założeniu rozpoczęcia wydatkowania w 2013 r. i źródła 

finansowania z części budżetowej będącej w dyspozycji Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych, z zastrzeżeniem, iż w roku 2013 środki budżetu państwa będą ujęte 

w rezerwie celowej: 

 

2013 272 000

2014 102 000

2015 102 000

2016 102 000

2017 102 000

2018 102 000

2019 102 000

2020 102 000
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2021 102 000

2022 102 000

wydatki na 10 lat 1 190 000

 

3.2. Wpływ projektowanych regulacji niezwiązanych ściśle z wdrażaniem dyrektywy 

obronnej na budżet państwa 

Projektowane przepisy, niezwiązane ściśle z implementacją dyrektywy obronnej, 

nie będą miały bezpośredniego wpływu na koszty funkcjonowania sektora 

publicznego, w tym na finanse sektora finansów publicznych. Jednakże należy 

zauważyć, iż zwiększenie konkurencyjności powinno skutkować nabywaniem 

przez zamawiających lepszych jakościowo dostaw, usług i robót budowlanych 

na atrakcyjniejszych warunkach cenowych, a tym samym powinno skutkować 

obniżeniem wydatków budżetu państwa dotyczących zamówień publicznych.  

3.3. Wpływ projektowanych regulacji wdrażających dyrektywę obronną na budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane przepisy, dotyczące implementacji dyrektywy obronnej, nie 

wpłyną na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

3.4. Wpływ projektowanych regulacji niezwiązanych ściśle z wdrażaniem dyrektywy 

obronnej na budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane przepisy, niezwiązane ściśle z implementacją dyrektywy obronnej, 

nie powinny mieć wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednakże należy zauważyć, iż zwiększenie konkurencyjności powinno 

skutkować nabywaniem przez zamawiających lepszych jakościowo dostaw, 

usług i robót budowlanych na atrakcyjniejszych warunkach cenowych, a tym 

samym powinno skutkować obniżeniem wydatków budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego dotyczących zamówień publicznych.  

4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 

4.1. Wpływ projektowanych regulacji implementujących dyrektywę obronną na 

rynek pracy  
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Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organy nadzorujące 

przedsiębiorstwa przemysłu obronnego implementacja dyrektywy obronnej 

może negatywnie wpłynąć na rynek pracy sektora obronności i bezpieczeństwa. 

Ponadto zostało podniesione, iż wdrożenie przepisów dyrektywy obronnej 

będzie się wiązało ze zwolnieniami pracowników o tak szczególnych 

kwalifikacjach, że znalezienie przez nich innego zatrudnienia będzie bardzo 

trudne. Wskazano również, że zwolnienia mogą być znaczące, bowiem 

w polskich przedsiębiorstwach przemysłu obronnego występuje niekorzystne 

ekonomicznie zjawisko zbyt dużego zatrudnienia w stosunku do zakresu 

wykonywanych zadań i podejmowanych przedsięwzięć. 

Jednakże należy zauważyć, iż obecnie trwa restrukturyzacja przedsiębiorstw 

przemysłu obronnego, a wdrożenie dyrektywy przez wszystkie kraje 

członkowskie Unii Europejskiej przyczyni się do tego, że stosunkowo słabsi 

przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzący działalność również w zakresie 

produktów, dostaw i usług o podwójnym (tj. również cywilnym) przeznaczeniu, 

zyskają zarówno działając jako podwykonawcy, jak i rozszerzając  

i skutecznie konkurując na rynkach cywilnych, tym samym wdrożenie norm 

dyrektywy obronnej nie powinno stać się przyczyną utraty pracy przez osoby 

zatrudnione w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego.  

 

4.2. Wpływ projektowanych regulacji niezwiązanych ściśle z wdrażaniem dyrektywy 

obronnej na rynek pracy  

Projektowane przepisy, niezwiązane ściśle z implementacją dyrektywy obronnej, 

nie będą miały znaczącego wpływu na rynek pracy, jednak należy zauważyć, iż 

zwiększenie konkurencyjności oraz wprowadzenie instytucji podwykonawstwa 

powinno skutkować zwiększeniem udziału małych i średnich przedsiębiorców 

w rynku zamówień publicznych, co powinno znaleźć przełożenie na stabilizację 

lub zwiększenie się zatrudnienia w tego rodzaju przedsiębiorstwach. Jednakże 

podkreślić należy, iż zwiększenie konkurencyjności w danym sektorze rynku 

oznacza także konieczność zmniejszenia kosztów funkcjonowania, co może 

znaleźć odzwierciedlenie w wysokości oferowanych wynagrodzeń.  

5. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność i przedsiębiorczość 
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5.1. Wpływ projektowanych regulacji związanych z wdrażaniem dyrektywy obronnej  

na konkurencyjność i przedsiębiorczość 

Założenia mające na celu wdrożenie norm dyrektywy obronnej w znaczącym 

stopniu przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności, zmierzają one bowiem 

w kierunku większej otwartości rynków zamówień publicznych w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa i poprawy dostępu przedsiębiorstw mających 

siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej do rynku zamówień 

wszystkich państw członkowskich niezależnie od miejsca pochodzenia 

przedsiębiorcy. Większa otwartość i łatwiejszy dostęp do dużego rynku 

zamówień może doprowadzić do osiągnięcia przez europejskich przedsiębiorców 

pozytywnych efektów ekonomii skali, a więc redukcji kosztów jednostkowych, 

co powinno prowadzić do poprawy ich efektywności i konkurencyjności 

w konkurencji zagranicznej. 

Projektowane przepisy stanowią szansę rozwojową dla przedsiębiorstw, co 

wynikać będzie ze wzrostu konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami na 

europejskim rynku. Silne przedsiębiorstwa o mocnej pozycji konkurencyjnej 

w największym stopniu mogą skorzystać na tej zmianie. Natomiast stosunkowo 

słabsi przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzący działalność również w zakresie 

produktów, dostaw i usług o podwójnym (tj. również cywilnym) przeznaczeniu, 

mogą zyskać dzięki przepisom wdrażającym dyrektywę obronną zarówno 

działając jako podwykonawcy, jak i rozszerzając i skutecznie konkurując na 

rynkach cywilnych. 

5.2. Wpływ projektowanych regulacji niezwiązanych ściśle z wdrażaniem dyrektywy 

obronnej na konkurencyjność i przedsiębiorczość 

Projektowane przepisy, niezwiązane ściśle z implementacją dyrektywy obronnej, 

podobnie jak przepisy wdrażające dyrektywę obronną, w znaczącym stopniu 

przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności oraz zwiększenia udziału 

małych i średnich przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych. Przyczynią 

się do tego przede wszystkim proponowane rozwiązania dotyczące 

podwykonawstwa, tj. wprowadzenie możliwości zobowiązania koncesjonariusza 

robót budowlanych do udzielenia podwykonawcom zamówień o wartości 

odpowiadającej co najmniej 30% wartości umowy koncesji,  
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oraz rozszerzenie możliwości stosowania metod prekwalifikacji wykonawców 

w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz negocjacji 

z ogłoszeniem w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria.  

6. Wpływ projektowanej regulacji na badania i rozwój 

6.1. Wpływ projektowanych regulacji związanych z wdrażaniem dyrektywy obronnej 

na badania i rozwój 

Jednym z celów dyrektywy i przepisów ją wdrażających jest zachęcanie 

przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa do prowadzenia działalności badawczo-                    

-rozwojowej. Ma temu służyć przede wszystkim zwiększenie konkurencji na 

całym rynku europejskim poprzez ograniczanie barier dostępu do rynku. 

W efekcie tych działań, zgodnie z założeniami, ma dojść do konsolidacji 

potencjałów i zasadniczej restrukturyzacji przemysłu obronnego w Europie. 

W efekcie konkurencja ma się opierać nie tylko na aspektach cenowych, ale 

przede wszystkim jakościowych w takich obszarach, jak innowacyjność 

rozwiązań i zaawansowanie technologiczne, pociągających za sobą konieczność 

prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w większym niż obecnie 

zakresie.  

Jednocześnie zauważyć należy, iż doświadczenia krajów i dużych firm 

konkurujących między sobą na rynku produktów i usług wskazują na pozytywny 

wpływ konkurencji na stymulowanie badań i rozwoju technik i technologii 

pozwalających na podtrzymanie progresu tej konkurencyjności, tym samym 

wpływ środków ze sprzedaży produktów, z których część przewidujące 

przedsiębiorstwa przeznaczają właśnie na badania i dalszy rozwój swoich 

wyrobów i usług. Implementacja dyrektywy obronnej z pewnością wywoła 

procesy prowadzące do wzrostu konkurencyjności właśnie na rynku Unii 

Europejskiej, na którym polskiemu przemysłowi obronnemu powinno 

najbardziej zależeć. W ostatnich dziesięcioleciach to właśnie styk publicznych 

przedsiębiorstw przemysłu obronnego z innowacyjnymi przedsiębiorstwami 

prowadzącymi działalność w sektorze cywilnym dał rozwiązania najbardziej 

rewolucjonizujące światową gospodarkę. 
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6.2. Wpływ projektowanych regulacji niezwiązanych ściśle z wdrażaniem dyrektywy 

obronnej na badania i rozwój 

Projektowane przepisy, niezwiązane ściśle z implementacją dyrektywy obronnej, 

nie będą miały bezpośredniego wpływu na badania i rozwój, jednakże 

przewidziane rozwiązania, zwłaszcza w zakresie dopuszczalności stosowania 

dialogu konkurencyjnego, rozwiązań wariantowych, opisu przedmiotu 

zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów oceny 

ofert, powinny w szerszy sposób niż dotychczas motywować zamawiających do 

wspierania innowacyjności poprzez zamówienia, co może się przełożyć na 

stymulację działań instytucji naukowych. 

7. Wpływ projektowanej regulacji na rozwój regionów lub danej dziedziny 

gospodarki 

7. 1. Wpływ projektowanych regulacji związanych z wdrażaniem dyrektywy obronnej 

na rozwój regionów lub danej dziedziny gospodarki 

Fakt implementacji dyrektywy może wpłynąć na rozwój regionów, w których 

mają swoją siedzibę lub z którymi są związane przedsiębiorstwa przemysłu 

obronnego – ich rozwój przyczynić się może do rozwoju danego regionu. 

Implementacja norm dyrektywy obronnej wpłynie na przedsiębiorstwa 

przemysłu obronnego, przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym 

oraz przedsiębiorstwa z nimi współpracujące. Od przygotowania polskich 

przedsiębiorstw przemysłu obronnego do wejścia w życie przepisów 

wdrażających przedmiotową dyrektywę oraz od tempa ich restrukturyzacji 

zależy wpływ projektowanych norm zarówno na te przedsiębiorstwa, jak i na 

przedsiębiorstwa niebędące przedsiębiorstwami przemysłu obronnego, a z takimi 

współpracujące lub od nich zależne. 

7. 2. Wpływ projektowanych regulacji niezwiązanych ściśle z wdrażaniem dyrektywy 

obronnej na rozwój regionów lub danej dziedziny gospodarki 

Projektowane przepisy, niezwiązane ściśle z implementacją dyrektywy obronnej, 

nie będą miały wpływu na rozwój regionów lub rozwój danej dziedziny 

gospodarki. 

27/04/KC 
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Nr dyrektywy 

32004L0017 

Tytuł dyrektywy 
 
Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
 

Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie dyrektywy:  
 
Urząd Zamówień Publicznych 

 

TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

Oznaczenie Treść Konieczność 
wdrożenia 

Akt RP Oznaczenie Treść 

motyw (15) preambuły Przed rozpoczęciem 
procedury udzielania 
zamówienia podmioty 
zamawiające mogą, przy 
wykorzystaniu dialogu 
technicznego, poszukiwać 
lub korzystać z doradztwa, 
które może znaleźć 
zastosowanie w trakcie 
przygotowywania 
specyfikacji, pod warunkiem 
jednak, że takie doradztwo 
nie spowoduje ograniczenia 
konkurencji 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 10 Art. 1 
10) po art. 31 dodaje się art. 31a-31c w 
brzmieniu: 
„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.” 
 
16) w art. 96 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu: 
„2a. Jeżeli przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia 
przeprowadzono dialog techniczny, 
informacja o przeprowadzeniu dialogu 
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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.”; 
 

art. 1 ust. 2 lit. b zdanie 
pierwsze (zamówienia na 
roboty budowlane) 

"Zamówienia na roboty 
budowlane" oznaczają 
zamówienia, których 
przedmiotem jest wykonanie 
lub zarówno 
zaprojektowanie, jak i 
wykonanie robót 
budowlanych związanych z 
jednym z rodzajów 
działalności w rozumieniu 
załącznika XII, lub dzieło, 
lub realizacja za pomocą 
dowolnych metod dzieła 
spełniającego wymagania 
określone przez podmiot 
zamawiający.  

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

Art. 1 pkt 1 lit c) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„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;”, 
 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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. 1 ust. 2 lit. b zdanie drugie 
(obiekt budowlany) 

"Dzieło" oznacza wynik 
robót budowlanych lub 
inżynieryjnych, traktowanych 
jako całość, które może 
samodzielnie spełniać 
określoną funkcję 
ekonomiczną lub techniczną 

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

Art. 1 pkt 1 lit b) Art. 1. 
1) w art. 2: 
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5d w 
brzmieniu: 
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;” 
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art. 1 ust. 2 lit. d (zamówienia 
na usługi) 

"Zamówienia na usługi" 
oznaczają zamówienia inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane lub dostawy, 
których przedmiotem jest 
świadczenie usług 
wymienionych w załączniku 
XVII. 

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

Art. 1 pkt 1 lit. f) Art. 1. 
1) w art. 2: 
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„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;” 

art. 32 (Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku XVII 
B) 

Do zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
wymienione w załączniku 
XVII B, mają zastosowanie 
wyłącznie przepisy art. 34 i 
43. 
 

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

Art. 1 pkt 5 Art. 1. 
5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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.” 

art. 53 (Systemy 
kwalifikowania) 

1. Podmioty zamawiające 
mogą, według swojego 
uznania, ustanowić i 
stosować systemy 
kwalifikowania 
wykonawców. 
Podmioty zamawiające, 
które utworzą i stosują taki 
system, zapewniają, aby 
wykonawcy mogli w 
dowolnym momencie 
wnioskować o ujęcie ich w 
tym systemie. 
2. System kwalifikowania, o 
którym mowa w ust. 1, może 
obejmować różne etapy. 
System powinien działać w 
oparciu o obiektywne 
kryteria i zasady kwalifikacji 
określone przez podmioty 
zamawiające. 
Jeżeli takie kryteria i zasady 
obejmują specyfikacje 
techniczne, zastosowanie 

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

Art. 1 pkt 23 Art. 1 
23) po art. 134 dodaje się art. 134a-e w 
brzmieniu: 
„Art. 134a. 1. Zamawiający może ustanowić 
systemem 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. Przepis art. 
48 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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ma art. 34. Kryteria te i 
zasady mogą być 
aktualizowane w miarę 
potrzeb. 
3. Kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, mogą obejmować 
kryteria wykluczania 
wymienione w art. 45 
dyrektywy 2004/18/WE na 
zasadach i w 
okolicznościach tam 
określonych. 
Jeżeli podmiotem 
zamawiającym jest 
instytucja zamawiająca w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. 
a), te kryteria i zasady będą 
obejmować kryteria 
wykluczania wymienione w 
art. 45 ust. 1 dyrektywy 
2004/18/WE. 
4. Jeżeli kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, obejmują 
wymagania dotyczące 
możliwości gospodarczych i 
finansowych wykonawcy, 
wówczas w uzasadnionych 
przypadkach wykonawca 
taki może zdać się na 
możliwości innych 
podmiotów, niezależnie od 
rodzaju powiązań prawnych 
pomiędzy nim a tymi 
podmiotami. W takim 
przypadku wykonawca musi 
udowodnić podmiotowi 
zamawiającemu, że będzie 
miał dostęp do tych 
zasobów przez cały okres 
ważności systemu 
kwalifikowania, 
przedstawiając na przykład 
odpowiednie zobowiązanie 
tych podmiotów. 
Na tych samych zasadach 
grupa wykonawców, o której 
mowa w art. 11, może 
polegać na możliwościach 
uczestników takiej grupy lub 

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. 
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. Przepisy 
dotyczące ogłoszenia o zamówieniu w 
przetargu ograniczonym stosuje się. 
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 informuje 
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. 
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 
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na możliwościach innych 
podmiotów. 
5. Jeżeli kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, obejmują wymogi 
odnoszące się do 
możliwości technicznych lub 
zawodowych wykonawcy, 
wówczas w uzasadnionych 
przypadkach podmiot taki 
może zdać się na 
możliwości innych 
podmiotów, niezależnie od 
rodzaju powiązań prawnych 
pomiędzy nim a tymi 
podmiotami. W takim 
przypadku wykonawca musi 
udowodnić podmiotowi 
zamawiającemu, że będzie 
miał dostęp do tych 
zasobów przez cały okres 
ważności systemu 
kwalifikowania, 
przedstawiając na przykład 
zobowiązanie tych 
podmiotów, zgodnie z 
którym udostępnią mu one 
te zasoby. 
Na tych samych zasadach 
grupa wykonawców, o której 
mowa w art. 11, może 
polegać na możliwościach 
uczestników swojej grupy 
lub na możliwościach innych 
podmiotów. 
6. Kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, są udostępniane na 
wniosek wykonawców. 
Zainteresowani wykonawcy 
są informowani o aktualizacji 
tych kryteriów oraz zasad. 
Jeżeli podmiot zamawiający 
uznaje, że system 
kwalifikowania niektórych 
innych podmiotów lub 
instytucji spełnia jego 
wymogi, podaje on 
zainteresowanym 
wykonawcom nazwy tych 
podmiotów lub instytucji. 

kwalifikowania wykonawców, w określonej 
kategorii zamówień sektorowych.” 
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7. Należy prowadzić 
pisemny rejestr 
zakwalifikowanych 
wykonawców, jeśli to 
możliwe w podziale 
zgodnym z kategoriami 
odpowiadającymi rodzajom 
zamówień, których dotyczy 
kwalifikacja. 
8. Przy tworzeniu lub 
prowadzeniu systemu 
kwalifikowania, podmiot 
zamawiający przestrzega w 
szczególności art. 41 ust. 3 
w sprawie ogłoszeń o 
istnieniu systemu 
kwalifikowania, art. 49 ust. 3, 
ust. 4 i ust. 5 w sprawie 
informacji dostarczanych 
przez wykonawców, którzy 
złożyli wniosek o 
zakwalifikowanie, art. 51 ust. 
2 w sprawie kwalifikacji 
uczestników w przypadku 
dokonania zaproszenia do 
ubiegania się o zamówienie 
za pomocą ogłoszenia o 
istnieniu systemu 
kwalifikowania, jak również 
art. 52 w sprawie 
wzajemnego uznawania 
warunków 
administracyjnych, 
technicznych i finansowych, 
certyfikatów, testów i innych 
dowodów. 
9. W przypadku dokonania 
zaproszenia do ubiegania 
się o zamówienie za 
pomocą ogłoszenia o 
istnieniu systemu 
kwalifikowania, oferenci 
biorący udział w procedurze 
ograniczonej lub uczestnicy 
negocjacji są wybierani 
spośród kandydatów 
zakwalifikowanych przez taki 
system. 
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Załącznik XII Wykaz czynności, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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.”; 

Załącznik XVII A Usługi, o których mowa w 
art. 31 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE.” 

Załącznik XVII B Usługi, o których mowa w 
art. 32 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE.” 
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Nr dyrektywy 

32004L0018 

Tytuł dyrektywy 
 
Dyrektywa 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 
 

Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie dyrektywy:  
 
Urząd Zamówień Publicznych 

 

TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

Oznaczenie Treść Konieczność 
wdrożenia 

Akt RP Oznaczenie Treść 

motyw (8) preambuły Przed rozpoczęciem 
procedury udzielania 
zamówienia instytucje 
zamawiające mogą, przy 
wykorzystaniu dialogu 
technicznego, poszukiwać 
lub korzystać z doradztwa, 
które może znaleźć 
zastosowanie w trakcie 
przygotowywania 
specyfikacji, pod warunkiem 
jednak, że takie doradztwo 
nie spowoduje ograniczenia 
konkurencji 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 10 Art. 1 
10) po art. 31 dodaje się art. 31a-31c w 
brzmieniu: 
„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. 1 ust. 2 lit. b zdanie 
pierwsze (zamówienia na 
roboty budowlane) 

"Zamówienia publiczne na 
roboty budowlane" 
oznaczają zamówienia 
publiczne, których 
przedmiotem jest albo 
wykonanie, albo zarówno 

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

Art. 1 pkt 1 lit c) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8)  robotach budowlanych – należy przez 
to rozumieć wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie robót 
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zaprojektowanie, jak i 
wykonanie robót 
budowlanych, związanych z 
jedną z działalności 
określonych w załączniku I, 
lub obiektu budowlanego 
albo realizacja, za pomocą 
dowolnych środków, obiektu 
budowlanego 
odpowiadającego wymogom 
określonym przez instytucję 
zamawiającą.  

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;”, 
 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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. 1 ust. 2 lit. b zdanie drugie 
(obiekt budowlany) 

"Obiekt budowlany" oznacza 
wynik całości robót 
budowlanych w zakresie 
budownictwa lub inżynierii 
lądowej i wodnej, który może 
samoistnie spełniać funkcję 
gospodarczą lub techniczną 

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

Art. 1 pkt 1 lit b) Art. 1. 
1) w art. 2: 
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5d w 
brzmieniu: 
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;” 

art. 1 ust. 2 lit. d (zamówienia 
na usługi) 

"Zamówienia publiczne na 
usługi" oznaczają 
zamówienia publiczne, inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane lub dostawy, 
których przedmiotem jest 
świadczenie usług, o których 
mowa w załączniku II 

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

Art. 1pkt 1 lit. f) Art. 1. 
1) w art. 2: 
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„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;” 

art. 21 (Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku II B) 

Proces udzielania 
zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
wymienione w załączniku II 
B, regulują wyłącznie 
przepisy art. 23 i 35 ust. 4 

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

Art. 1 pkt 5 Art. 1. 
5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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 
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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.” 

art. 44 ust. 3 i 4 3. W przypadku procedur 
ograniczonych, procedur 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia oraz procedurze 
dialogu konkurencyjnego 
instytucje zamawiające 
mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, 
których zaproszą do 
złożenia ofert, negocjacji lub 
prowadzenia dialogu, o ile 
dostateczna liczba 
odpowiednich kandydatów 
jest dostępna. Instytucje 
zamawiające podają w 
ogłoszeniu o zamówieniu 
obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria 
lub reguły, które zamierzają 
stosować, minimalną liczbę 
kandydatów, których 
zamierzają zaprosić, oraz, o 
ile to właściwe, ich 
maksymalną liczbę. 
W procedurze ograniczonej 
minimalna liczba oznacza 
pięciu kandydatów. W 
procedurze negocjacyjnej z 
publikacją ogłoszenia oraz w 
procedurze dialogu 
konkurencyjnego minimalna 
liczba oznacza trzech 
kandydatów. W każdym 
jednak przypadku liczba 
zaproszonych kandydatów 
powinna być wystarczająca, 
aby zapewnić prawdziwą 
konkurencję. 
Instytucje zamawiające 
zapraszają kandydatów w 

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

Art. 1 pkt 11 – 13 i 15 Art. 1 
11) w art. 48 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się 
pkt 8a w brzmieniu: 
„8a) opis 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;”; 
12) w art. 51 w ust. 2 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wykonawców wyłonionych zgodnie z 
obiektywnym i niedyskryminacyjnym 
opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt. 
8a.”; 
13) w art. 57 w ust. 3 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wstępnych wykonawców wyłonionych 
zgodnie z obiektywnym i 
niedyskryminacyjnym opisem, o którym 
mowa w art. 48 ust. 2 pkt. 8a.”; 
15) w art. 60d w ust. 3 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do dialogu 
wykonawców wyłonionych zgodnie z 
obiektywnym i niedyskryminacyjnym 
opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt 
8a.” 
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liczbie nie mniejszej niż 
liczba minimalna, o której 
mowa powyżej. W 
przypadku gdy liczba 
kandydatów spełniających 
kryteria kwalifikacji oraz 
posiadających wymagane 
minimum zdolności jest 
mniejsza od liczby 
minimalnej, instytucja 
zamawiająca może 
kontynuować realizację 
procedury zapraszając 
kandydatów posiadających 
wymagane kwalifikacje. W 
ramach tej samej procedury 
instytucja zamawiająca nie 
może wziąć pod uwagę 
innych wykonawców, którzy 
nie złożyli wniosków o 
dopuszczenie do udziału, 
ani kandydatów, którzy nie 
posiadają wymaganych 
kwalifikacji. 
4. W przypadku gdy 
instytucje zamawiające 
korzystają z możliwości 
ograniczenia liczby 
rozwiązań do dyskusji lub 
ofert do negocjacji, zgodnie 
z art. 29 ust. 4 oraz z art. 30 
ust. 4, stosują one przy tym 
kryteria udzielania 
zamówień, o których mowa 
w ogłoszeniu o zamówieniu, 
specyfikacjach lub 
dokumencie dodatkowym. 
Liczba uzyskana w ostatnim 
etapie powinna zapewniać 
prawdziwą konkurencję, o ile 
istnieje wystarczająca liczba 
rozwiązań lub odpowiednich 
kandydatów 
 

art. 45 ust. 2 lit. d) Z udziału w zamówieniu 
można wykluczyć każdego 
wykonawcę, który 
jest winny poważnego 
wykroczenia zawodowego, 
udowodnionego dowolnymi 

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

Art. 1 pkt 6 lit. a) Art. 1 
6) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
a) „1) wykonawców, którzy wyrządzili 
szkodę, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, lub zostali 
zobowiązani do zapłaty kary umownej, 
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środkami przez instytucje 
zamawiające 

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;” 
 
 

Załącznik I Wykaz działalności, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. b) 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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.”; 

Załącznik II Usługi, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. d) 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE.” 
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Nr dyrektywy 

32009L0081 

Tytuł dyrektywy 
 
Dyrektywa 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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE  
 

Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie dyrektywy:  
 
Urząd Zamówień Publicznych 

 

TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

Oznaczenie Treść Konieczność 
wdrożenia 

Akt RP Oznaczenie Treść 

art. 1 pkt 1 (CPV) Na użytek niniejszej 
dyrektywy stosuje się 
następujące definicje: 
 
"Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV)" oznacza 
nomenklaturę odniesienia 
stosowaną w zamówieniach 
udzielanych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające, przyjętą na 
mocy rozporządzenia (WE) 
nr 2195/2002; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 13 ust. 1 pkt 2 Art. 13. 1. Zamawiający po zatwierdzeniu 
albo uchwaleniu planu finansowego 
zgodnie z obowiązującymi zamawiającego 
przepisami, statutem lub umowa, a w 
przypadku zamawiających, którzy nie 
sporządzają planu finansowego - raz w 
roku, może przekazać Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich lub zamieścić na własnej 
stronie internetowej w miejscu 
wyodrębnionym dla zamówień, zwanym 
dalej "profilem nabywcy", 
wstępne ogłoszenie informacyjne o 
planowanych w terminie następnych 12 
miesięcy zamówieniach lub umowach 
ramowych, których wartość: 
 
2) zsumowana dla dostaw o wartości 
równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, w ramach danej grupy określonej 
w rozporządzeniu 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 
0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z pózn. 
zm.4)), zwanym dalej 
"Wspólnym Słownikiem Zamówień", jest 



14 

 

równa lub przekracza wyrażona w złotych 
równowartość kwoty 750.000 euro; 

art. 1 pkt 2 (zamówienia) "zamówienia" oznaczają 
umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane na 
piśmie, o których mowa w 
art. 1 ust.2 lit. a) dyrektywy 
2004/17/WE i art. 1 ust. 2 lit. 
a) dyrektywy 2004/18/WE; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 2 pkt 13 oraz art. 
139 ust. 2 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
13) zamówieniach publicznych - należy 
przez to rozumieć umowy odpłatne 
zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty 
budowlane. 
 
Art. 139 ust. 2. Umowa wymaga, pod 
rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej, chyba  że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej. 

art. 1 pkt 3 (zamówienia na 
roboty budowlane) 

"zamówienia na roboty 
budowlane" oznaczają 
zamówienia, których 
przedmiotem jest albo 
wykonanie, albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i 
wykonanie robót 
budowlanych związanych z 
jednym z działań 
określonych w dziale 45 
CPV lub obiektu 
budowlanego, albo 
realizacja, za pomocą 
dowolnych środków, obiektu 
budowlanego 
odpowiadającego wymogom 
określonym przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. Terminem 
"obiekt budowlany" określa 
się wynik całości robót w 
zakresie budownictwa lub 
inżynierii, który może 
samoistnie spełniać funkcję 
gospodarczą lub techniczną; 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit c) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 

 c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„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;”, 
 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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. 1 pkt 4 (zamówienia na 
dostawy) 
 

"zamówienia na dostawy" 
oznaczają zamówienia, inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane, których 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 2 pkt 2 
Art. 6 ust. 2 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
2) dostawach - należy przez to rozumieć 
nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, 
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przedmiotem jest kupno, 
dzierżawa, najem lub 
leasing, z opcją lub bez opcji 
wykupu, produktów. 
 
Zamówienie, którego 
przedmiotem jest dostawa 
produktów, obejmująca 
dodatkowo ich 
rozmieszczenie i instalację, 
uważa się za "zamówienie 
na dostawy"; 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

w szczególności na podstawie umowy 
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 
leasingu 
 
Art. 6 ust. 2 
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie 
dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację 
dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do 
udzielenia takiego zamówienia stosuje sie 
przepisy dotyczące dostaw. 

art. 1 pkt 5 (zamówienia na 
usługi) 
akapit pierwszy  

5) "zamówienia na usługi" 
oznaczają zamówienia, inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane lub dostawy, 
których przedmiotem jest 
świadczenie usług. 
 

 

 

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

Art. 1 pkt 1 lit. f) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 
 
2)po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE. 
 

art. 1 pkt 5 akapit drugi Zamówienie, którego 
przedmiotem są zarówno 
produkty, jak i usługi, uważa 
się za "zamówienie na 
usługi", jeżeli wartość usług 
przekracza wartość 
produktów objętych 
zamówieniem. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 6 ust. 1 Art. 6 ust. 1.  
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie 
dostawy oraz usługi albo roboty 
budowlane oraz usługi, do udzielenia 
zamówienia stosuje sie przepisy dotyczące 
tego przedmiotu zamówienia, którego 
wartościowy udział w danym zamówieniu 
jest największy. 
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art. 1 pkt 5 akapit  trzeci Zamówienie, którego 
przedmiotem są usługi i 
które obejmuje działania 
wymienione w dziale 45 
CPV, które mają jedynie 
charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego 
przedmiotu zamówienia, 
uważa się za zamówienie na 
usługi; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 6 ust. 4 4. Jeżeli zamówienie obejmuje 
równocześnie usługi oraz roboty 
budowlane niezbędne do wykonania usług, 
do udzielenia zamówienia stosuje sie 
przepisy dotyczące usług. 

art. 1 pkt 6 (sprzęt 
wojskowy) 

"sprzęt wojskowy" oznacza 
sprzęt specjalnie 
zaprojektowany lub 
zaadaptowany do potrzeb 
wojskowych i przeznaczony 
do użycia jako broń, 
amunicję lub materiały 
wojenne; 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit. d) 
 
 

Art. 1 
1) w art. 2: 

 
d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w 

brzmieniu: 
„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; 
 

art. 1 pkt 7 (newralgiczny 
sprzęt) 

"newralgiczny sprzęt", 
"newralgiczne roboty 
budowlane" i "newralgiczne 
usługi" oznaczają sprzęt, 
roboty budowlane i usługi do 
celów bezpieczeństwa, które 
wiążą się z korzystaniem z 
informacji niejawnych, 
wymagają ich wykorzystania 
lub zawierają je; 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit. b) Art. 1 
2) w art. 2: 
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5d w 

brzmieniu: 
„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; 
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; 
 

art. 1 pkt 8 (informacje 
niejawne) 

"informacje niejawne" 
oznaczają wszelkie 
informacje lub materiały, 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 

Art. 1 pkt 3 lit.  b) Art. 1 

w art. 4: 
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niezależnie od ich formy, 
charakteru lub sposobu ich 
przekazania, którym 
przyznano określony poziom 
niejawności lub ochrony ze 
względów bezpieczeństwa i 
które — w interesie 
bezpieczeństwa 
narodowego i zgodnie z 
przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi i 
administracyjnymi 
obowiązującymi w danym 
państwie członkowskim — 
wymagają ochrony przed 
wszelkim 
sprzeniewierzeniem, 
zniszczeniem, usunięciem, 
ujawnieniem, utratą lub 
dostępem ze strony osób 
nieupoważnionych lub 
wszelkim innym 
zagrożeniem; 
 

o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 

 b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) zamówień, którym nadano klauzulę 
„tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z 
przepisami o ochronie informacji 
niejawnych, albo jeżeli wymaga tego 
istotny interes bezpieczeństwa państwa lub 
ochrona bezpieczeństwa publicznego;”, 

art. 1 pkt 9 (władze 
publiczne) 

"władze publiczne" 
oznaczają władze 
państwowe, regionalne lub 
lokalne państwa 
członkowskiego lub kraju 
trzeciego; 
 

N 
Definicja została 
wprowadzona 
na użytek 
wyłączenia 
przewidzianego 
w art. 13 lit. f) 
dyr. Z uwagi na 
treść 
projektowanego 
przepisu 
transponującego 
to wyłączenie 
(art. 4b ust. 1 pkt 
6) brak tej 
definicji nie 
wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 10 (sytuacja 
kryzysowa) 

"sytuacja kryzysowa" 
oznacza jakąkolwiek 
sytuację w państwie 
członkowskim lub w 
państwie trzecim, w której 
wystąpiło zdarzenie szkody, 
wyraźnie przekraczające 

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

Art. 1 pkt 3 lit. d) Art. 1 
3) w art. 2: 
 
d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w 

brzmieniu: 
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swoim rozmiarem zdarzenia 
szkody mające miejsce w 
codziennym życiu, a przy 
tym w znacznej mierze 
naraziło życie i zdrowie 
wielu ludzi, lub mające 
poważne następstwa dla 
dóbr materialnych lub 
wymagające podjęcia 
działań w celu dostarczenia 
ludności środków 
niezbędnych dla życia; 
sytuacja kryzysowa ma 
miejsce także wówczas, gdy 
takie zdarzenie należy 
uznać za nieuchronne; 
konflikty zbrojne i wojny 
stanowią sytuacje 
kryzysowe w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy; 
 

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;” 

art. 1 pkt 11 (umowa ramowa) "umowa ramowa" oznacza 
umowę zawartą pomiędzy 
jedną lub więcej 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi a jednym lub 
więcej wykonawcami, której 
celem jest określenie 
warunków dotyczących 
zamówień, które zostaną 
udzielone w danym okresie, 
w szczególności w 
odniesieniu do ceny oraz, o 
ile ma to zastosowanie, 
przewidywanych ilości; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 2 pkt 9a Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
9a) umowie ramowej - należy przez to 
rozumieć umowę zawarta miedzy 
zamawiającym a jednym lub większą liczba 
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; 

art. 1 pkt 12 (aukcja 
elektroniczna) 

"aukcja elektroniczna" 
oznacza powtarzalny proces 
obejmujący zastosowanie 
urządzenia elektronicznego 
do przedstawiania nowych, 
obniżanych cen lub nowych 
wartości dotyczących 
niektórych elementów ofert, 
realizowany po 
przeprowadzeniu wstępnej 
pełnej oceny ofert, 
umożliwiającej ich 
klasyfikację za pomocą 
metod automatycznej oceny. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 91a Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 
1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert 
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli 
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz złożono co najmniej 3 oferty 
niepodlegające odrzuceniu. Przepisów art. 
91 ust. 4-6 nie stosuje się. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w 
przypadku zamówień w zakresie 
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W konsekwencji niektóre 
zamówienia na usługi oraz 
niektóre zamówienia na 
roboty budowlane, których 
przedmiotem są 
świadczenia o charakterze 
intelektualnym, takie jak 
zaprojektowanie robót 
budowlanych, nie mogą być 
przedmiotem aukcji 
elektronicznych; 
 

działalności twórczej lub naukowej. 
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej są wyłącznie kryteria 
określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, umożliwiające 
automatyczna ocenę oferty bez 
ingerencji zamawiającego, wskazane 
spośród kryteriów, na podstawie których 
dokonano oceny 

art. 1 pkt 13 (przedsiębiorca 
budowlany, dostawca, 
usługodawca) 

"przedsiębiorca budowlany", 
"dostawca" oraz 
"usługodawca" oznacza 
każdą osobę fizyczną lub 
prawną, podmiot publiczny 
lub grupa takich osób lub 
podmiotów, oferujących na 
rynku, odpowiednio, 
wykonanie robót lub obiektu 
budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie 
usług; 
 

  

 

N 
brak tej definicji 
pozostaje bez 
wpływu na 
realizację celu 
dyrektywy (zob. 
definicję 
„wykonawcy”) 

   

art. 1 pkt 14 (wykonawca) "wykonawca" oznacza 
przedsiębiorcę 
budowlanego, dostawcę lub 
usługodawcę. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 2 pkt 11  Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
wykonawcy - należy przez to rozumieć 
osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego; 

art. 1 pkt 15 (kandydat) "kandydat" oznacza 
wykonawcę ubiegającego 
się o zaproszenie do udziału 
w procedurze ograniczonej 
lub negocjacyjnej lub w 
dialogu konkurencyjnym; 
 

N – już istnieje: 
na gruncie 
ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 
pojęcie 
„kandydata” jest 
objęte pojęciem 
„wykonawcy” 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 

Art. 2 pkt 11 Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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 
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1429) 

art. 1 pkt 16 (oferent) "oferent" oznacza 
wykonawcę, który złożył 
ofertę w procedurze 
ograniczonej lub 
negocjacyjnej lub w dialogu 
konkurencyjnym; 
 

N – już istnieje: 
na gruncie 
ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 
pojęcie 
„oferenta” jest 
objęte pojęciem 
„wykonawcy” 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 2 pkt 11 Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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 

art. 1 pkt 17 
(instytucje/podmioty 
zamawiające) 

"instytucje/podmioty 
zamawiające" oznaczają 
instytucje zamawiające, o 
których mowa w art. 1 ust. 9 
dyrektywy 2004/18/WE i 
podmioty zamawiające, o 
których mowa w art.2 
dyrektywy 2004/17/WE; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 2 pkt 12 
Art. 3 ust. 1 i 2 
Art. 132 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
zamawiającym - należy przez to rozumieć 
osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej obowiązana do 
stosowania ustawy; 
 
Art. 3. 1. Ustawę stosuje sie do udzielania 
zamówień publicznych, zwanych dalej 
"zamówieniami", przez: 
1) jednostki sektora finansów publicznych 
w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych; 
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe 
jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej; 
3) inne, nie określone w pkt 1, osoby 
prawne, utworzone w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze 
powszechnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, jeżeli 
podmioty, o których mowa w tym przepisie 
oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, 
bezpośrednio lub pośrednio przez inny 
podmiot: 
a) finansują je w ponad 50 % lub 
b) posiadają ponad połowę udziałów albo 
akcji, lub 
c) sprawują nadzór nad organem 
zarządzającym, lub 
d) mają prawo do powoływania ponad 
połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego; 
3a) związki podmiotów, o których mowa w 
pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w 
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pkt 3; 
4) inne nieokreślone w pkt 1-3a podmioty, 
jeżeli zamówienie jest udzielane w celu 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o której mowa w art. 132, a 
działalność ta jest wykonywana na 
podstawie praw szczególnych lub 
wyłącznych albo jeżeli podmioty, o 
których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub 
wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio 
przez inny podmiot wywierają na nie 
dominujący wpływ, w szczególności: 
a) finansują je w ponad 50 % lub 
b) posiadają ponad połowę udziałów albo 
akcji, lub 
c) posiadają ponad połowę głosów 
wynikających z udziałów albo akcji, lub 
d) sprawują nadzór nad organem 
zarządzającym, lub e) mają prawo do 
powoływania ponad połowy składu organu 
zarządzającego; 
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, 
jeżeli łącznie zachodzą następujące 
okoliczności: 
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez 
nie zamówienia jest finansowane ze 
środków publicznych lub przez podmioty, o 
których mowa w pkt 1-3a, 
b) wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
c) przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane obejmujące wykonanie 
czynności w zakresie inżynierii lądowej lub 
wodnej, budowy szpitali, obiektów 
sportowych, rekreacyjnych lub 
wypoczynkowych, budynków szkolnych, 
budynków szkół wyższych lub 
budynków wykorzystywanych przez 
administracje publiczna lub usługi 
związane z takimi robotami budowlanymi; 
6) (uchylony); 
7) podmioty, z którymi zawarto umowę 
koncesji na roboty budowlane na 
podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i 
Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają 
zamówienia w celu jej wykonania. 
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w 
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rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane 
w drodze ustawy lub decyzji 
administracyjnej, polegające na 
zastrzeżeniu wykonywania określonej 
działalności dla jednego lub większej liczby 
podmiotów, jeżeli spełnienie określonych 
odrębnymi przepisami warunków uzyskania 
takich praw nie powoduje obowiązku ich 
przyznania. 
 
Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału 
stosuje sie do zamówień udzielanych przez 
zamawiających, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez 
zamawiających, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami 
sektorowymi", z zastrzeżeniem 
art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli zamówienie jest 
udzielane w celu wykonywania jednego z 
następujących rodzajów działalności: 
1) poszukiwania, rozpoznawania lub 
wydobywania gazu ziemnego, ropy 
naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, 
węgla brunatnego, węgla kamiennego i 
innych paliw stałych; 
2) zarządzania lotniskami, portami 
morskimi lub śródlądowymi oraz ich 
udostępniania przewoźnikom powietrznym, 
morskim i śródlądowym; 
3) tworzenia sieci przeznaczonych do 
świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcja, przesyłaniem lub dystrybucja 
energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub 
dostarczania energii elektrycznej, gazu 
albo ciepła do takich sieci lub kierowania 
takimi sieciami; 
4) tworzenia sieci przeznaczonych do 
świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcja lub dystrybucja wody pitnej lub 
dostarczania wody pitnej do takich sieci lub 
kierowania takimi sieciami; 
5) obsługi sieci świadczących publiczne 
usługi w zakresie transportu kolejowego, 
tramwajowego, trolejbusowego, koleją 
linowa lub przy użyciu systemów 
automatycznych; 
6) obsługi sieci świadczących publiczne 
usługi w zakresie transportu 
autobusowego; 
7) świadczenia usług pocztowych. 
2. Zamawiający udzielający zamówień, o 
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których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują 
przepisy niniejszego rozdziału równie_ do 
zamówień związanych z kanalizacja i 
oczyszczaniem ścieków oraz działalnością 
związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. 
3. Zamawiający udzielający zamówień, o 
których mowa w ust. 1 pkt 7, stosują 
przepisy niniejszego rozdziału również do 
zamówień związanych ze świadczeniem 
usług: zarządzania usługami pocztowymi, 
przesyłania zakodowanych dokumentów za 
pośrednictwem elektronicznych środków 
komunikacji, zarządzania bazami 
adresowymi, przesyłania poleconej 
poczty elektronicznej, finansowych, 
filatelistycznych i logistycznych w 
szczególności przewozu przesyłek 
towarowych oraz ich konfekcjonowania i 
magazynowania. 

art. 1 pkt 18 (centralna 
jednostka zakupująca) 

"centralna jednostka 
zakupująca" oznacza 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, o których 
mowa w art. 1 ust. 9 
dyrektywy 2004/18/WE i w 
art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2004/17/WE lub europejski 
organ publiczny, który: 
 
- nabywa dostawy lub 

usługi przeznaczone dla 
instytucji 
zamawiających/podmiot
ów zamawiających, lub 

 
- udziela zamówień lub 

zawiera umowy ramowe 
na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi 
przeznaczone dla 
instytucji/podmiotów 
zamawiających; 

 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 15a Art. 15a. 1. Centralny zamawiający może 
przygotowywać i przeprowadzać 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
udzielać zamówień lub zawierać umowy 
ramowe na potrzeby zamawiających z 
administracji rządowej, jeżeli zamówienie 
jest związane z działalnością więcej 
niż  jednego zamawiającego. 
2. Zamawiający z administracji rządowej 
mogą udzielać zamówień na podstawie 
umowy ramowej zawartej przez 
centralnego zamawiającego, jeżeli umowa 
ramowa to przewiduje. 
3. Centralny zamawiający może 
dokonywać czynności, o których mowa w 
ust. 1, również  na potrzeby innych 
zamawiających. 
4. Prezes Rady Ministrów może wskazać 
centralnego zamawiającego spośród 
organów administracji rządowej lub 
jednostek organizacyjnych podległych tym 
organom lub przez nie nadzorowanych. 
5. Prezes Rady Ministrów, wskazując 
centralnego zamawiającego, może, w 
drodze zarządzenia, polecić zamawiającym 
z administracji rządowej nabywanie 
określonych rodzajów zamówień od 
centralnego zamawiającego lub od 
wykonawców wybranych przez centralnego 
zamawiającego oraz udzielanie zamówień 
na podstawie umowy ramowej zawartej 
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przez centralnego zamawiającego, a także 
określić zakres informacji przekazywanych 
centralnemu zamawiającemu przez tych 
zamawiających, niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, 
oraz sposób współdziałania z centralnym 
zamawiającym. 
6. Przepisy dotyczące zamawiającego 
stosuje sie odpowiednio do centralnego 
zamawiającego. 

art. 1 pkt 19 (procedury 
ograniczone) 

"procedury ograniczone" 
oznaczają procedury, o 
udział, w których ubiegać się 
może każdy wykonawca 
oraz, w ramach których 
oferty mogą składać tylko 
wykonawcy zaproszeni 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 47 Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym, w 
odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o 
zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o 
dopuszczenie do udziału w przetargu, a 
oferty mogą składać wykonawcy 
zaproszeni do składania ofert. 

art. 1 pkt 20 (procedury 
negocjacyjne) 

"procedury negocjacyjne" 
oznaczają procedury, w 
ramach których instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zwraca się do 
wybranych przez siebie 
wykonawców i negocjuje z 
jednym lub kilkoma z nich 
warunki zamówienia; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 54, art. 61, art. 66 Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym, po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, 
zamawiający zaprasza wykonawców 
dopuszczonych do udziału w 
postępowaniu do składania ofert 
wstępnych niezawierających ceny, 
prowadzi z nimi negocjacje, a następnie 
zaprasza ich do składania ofert. 
Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym 
zamawiający negocjuje warunki umowy w 
sprawie zamówienia publicznego z 
wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert. 
Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej reki to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym 
zamawiający udziela zamówienia po 
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.  

art. 1 pkt 21 (dialog 
konkurencyjny) 

"dialog konkurencyjny" 
oznacza procedurę, o udział 
w której ubiegać się może 
każdy wykonawca oraz w 
ramach której instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający prowadzi 
dialog z dopuszczonymi do 
udziału kandydatami w celu 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 

Art. 60a, art. 60b Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu 
zamawiający prowadzi z wybranymi przez 
siebie wykonawcami dialog, a następnie 
zaprasza ich do składania ofert. 
Art. 60b. 1. Zamawiający może udzielić 
zamówienia w trybie dialogu 
konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie 
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wypracowania co najmniej 
jednego odpowiedniego 
rozwiązania mogącego 
spełnić jej wymogi, a na 
podstawie tego rozwiązania 
wybrani kandydaci są 
następnie zapraszani do 
składania ofert; 
 
W celu skorzystania z 
procedury, o której mowa w 
akapicie pierwszym, 
zamówienie uważa się za 
"szczególnie złożone", w 
przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie są 
obiektywnie w stanie: 
 
- określić środków 

technicznych, 
zgodnie z art. 18 
ust. 3 lit. b), c) lub 
d), 
umożliwiających 
zaspokojenie ich 
potrzeb lub 
realizację celów, 
lub 

 
- określić struktury 
prawnej lub finansowej 
projektu; 
 

poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

następujące okoliczności: 
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego lub 
przetargu ograniczonego, 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 
najkorzystniejszej oferty. 

art. 1 pkt 22 (umowa o 
podwykonawstwo) 

"umowa o 
podwykonawstwo" oznacza 
umowę o charakterze 
odpłatnym zawierana na 
piśmie pomiędzy wybranym 
do realizacji zamówienia 
oferentem i jednym 
wykonawcą lub większą ich 
liczbą do celów realizacji 
tego zamówienia i dotycząca 
robót budowlanych, dostaw 
produktów lub świadczenia 
usług; 
 

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

Art. 1 pkt. 1 lit. e) e) po pkt 9a dodaje się pkt 9b w 
brzmieniu: 

„9b) umowie o podwykonawstwo – należy 
przez to rozumieć pisemną umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną, w celu 
wykonania zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa, miedzy 
wybranym przez zamawiającego 
wykonawcą a co najmniej jednym innym 
podmiotem;”, 
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art. 1 pkt 23 
(przedsiębiorstwo 
powiązane) 

"przedsiębiorstwo 
powiązane" oznacza każde 
przedsiębiorstwo, na które 
wybrany oferent może 
wywierać, bezpośrednio lub 
pośrednio, dominujący 
wpływ, lub przedsiębiorstwo, 
które może wywierać 
dominujący wpływ na 
wybranego oferenta, lub 
przedsiębiorstwo, które jako 
wybrany oferent podlega 
dominującemu wpływowi 
innego przedsiębiorstwa w 
wyniku stosunku własności, 
udziału finansowego lub 
zasad określających jego 
działanie. Zakłada się, iż 
przedsiębiorstwo pozostaje 
pod dominującym wpływem 
innego przedsiębiorstwa, 
jeżeli to drugie 
przedsiębiorstwo, 
bezpośrednio lub pośrednio: 
 
- posiada 
większość 
subskrybowanego kapitału 
tego przedsiębiorstwa, 
 
- kontroluje 

większość głosów 
przypadających na 
akcje emitowane 
przez to 
przedsiębiorstwo, 

 
- mogą powoływać 

ponad połowę 
składu organu 
administracyjnego, 
zarządzającego 
lub nadzorczego 
tego 
przedsiębiorstwa; 

 
 

N 
Definicja 
wprowadzona 
na użytek 
przepisu art. 50 
ust.2 dyrektywy. 
Z uwagi na treść 
projektowanego 
przepisu 
transponującego 
(art. 131u) brak 
tej definicji nie 
wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 24 (pisemnie lub na 
piśmie) 

"pisemne" lub "na piśmie" 
oznacza każde wyrażenie 
złożone ze słów lub cyfr, 

N 
Wobec 
przepisów 
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które można odczytać, 
powielić, a następnie 
przekazać. Może ono 
obejmować informacje 
przekazywane i 
przechowywane za pomocą 
środków elektronicznych; 
 

ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 
dotyczących 
porozumiewania 
się 
zamawiającego 
z wykonawcami 
(art. 27) oraz 
definicji 
pisemności w 
prawie polskim 
(zob. w 
szczególności 
art. 78 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 
1964 r. – 
Kodeks cywilny), 
brak definicji 
przewidzianej w 
art. 1 pkt 24 
dyrektywy nie 
wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

art. 1 pkt 25 (środki 
elektroniczne) 

"środki elektroniczne" 
oznaczają środki 
wykorzystujące sprzęt 
elektroniczny w celu 
przetwarzania (w tym także 
kompresji cyfrowej) i 
przechowywania danych, 
które są przesyłane, 
przenoszone i odbierane za 
pomocą przewodów, fal 
radiowych, środków 
optycznych lub innych 
środków 
elektromagnetycznych; 
 

N  
Pojęcie 
funkcjonuje na 
gruncie ustawy – 
Prawo 
zamówień 
publicznych i 
innych ustaw. 
Brak tej definicji 
nie wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 26 (cykl życia) "cykl życia" oznacza 
wszelkie możliwe kolejne 
fazy produktów, tj. badania i 
rozwój, projektowanie 
przemysłowe, produkcja, 
naprawa, modernizacja, 
zmiana, utrzymanie, 
logistyka, szkolenie, 
testowanie, wycofanie i 
usuwanie; 

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

Art. 1 pkt 1 lit. a) 1) w art. 2: 
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w 

brzmieniu: 
„1a) cyklu życia produktu – należy przez to 

rozumieć wszelkie możliwe kolejne 
fazy istnienia danego produktu, w 
szczególności badanie, rozwój, 
projektowanie przemysłowe, 
produkcję, naprawę, modernizację, 
zmianę, utrzymanie, logistykę, 
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 szkolenie, testowanie, wycofanie i 
usuwanie;”, 

 

art. 1 pkt 27 (badania i 
rozwój) 

"badania i rozwój" oznacza 
każdą działalność dotyczącą 
podstawowych badań, 
badań stosowanych i 
projektów 
eksperymentalnych, przy 
czym te ostatnie mogą 
obejmować tworzenie 
technologicznych 
egzemplarzy próbnych, tj. 
sprzętu pokazującego 
zastosowanie nowego 
zamysłu lub nowej 
technologii w odpowiednich 
lub reprezentatywnych 
warunkach; 
 

N  
Pojęcie 
funkcjonuje na 
gruncie ustawy – 
Prawo 
zamówień 
publicznych i 
innych ustaw. 
Brak tej definicji 
nie wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 28 (zakupy 
cywilne) 

"zakupy cywilne" oznacza 
zamówienia niepodlegające 
art. 2, obejmujące 
zamówienia na produkty 
niewojskowe, roboty 
budowlane lub usługi do 
celów logistycznych i 
zawierane zgodnie z 
warunkami określonymi w 
art. 17. 
 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit. g) Art.1  
1) w art. 2 
g) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w 
brzmieniu: 
„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;” 

Artykuł 2 
Zakres zastosowania 

Z zastrzeżeniem art. 30, 45, 
46, 55 i 296 Traktatu, 
niniejszą dyrektywę stosuje 
się do zamówień 
udzielanych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, 
których przedmiotem są: 
 
a) dostawy wyposażenia 
wojskowego, w tym 
wszelkich jego części, 
komponentów lub 
podzespołów; 
 
b) dostawy newralgicznego 
wyposażenia, w tym 
wszelkich jego części, 
komponentów lub 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131a 
ust. 1 
Art. 1 pkt 3 

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 
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podzespołów; 
 
c) roboty budowlane, 
dostawy i usługi 
bezpośrednio związane z 
wyposażeniem, o którym 
mowa w lit. a) i b) w 
przypadku wszelkich 
elementów związanych z 
jego okresem 
funkcjonowania; 
 
d) roboty budowlane i usługi 
do szczególnych celów 
wojskowych lub 
newralgiczne roboty 
budowlane lub usługi. 
 

związanych z cyklem życia tego 
produktu; 

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

 
Art. 1 pkt. 3 
w art. 4: 
a) w pkt 3 uchyla się lit. f, 
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) zamówień, którym nadano klauzulę 
„tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z 
przepisami o ochronie informacji 
niejawnych, albo jeżeli wymaga tego 
istotny interes bezpieczeństwa państwa lub 
ochrona bezpieczeństwa publicznego;”, 
c) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: 
„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 
Rzeczypospolitej Polskiej, 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;”; 

Artykuł 3 
Zamówienia mieszane 

1. Zamówienie dotyczące 
robót budowlanych, dostaw 
lub usług objęte zakresem 
stosowania niniejszej 
dyrektywy i częściowo 
dyrektywy 2004/17/WE lub 
dyrektywy 2004/18/WE jest 
przyznawane zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że udzielenie 
jednego zamówienia jest 
uzasadnione z przyczyn 
obiektywnych. 
 
2. Przyznanie zamówienia 
dotyczącego robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług objętego częściowo 
zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, a 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131a 
ust. 2-4 

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, a 
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. 
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którego część nie podlega 
ani niniejszej dyrektywie, ani 
dyrektywie 2004/17/WE lub 
dyrektywie 2004/18/WE nie 
podlega postanowieniom 
niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem że udzielenie 
jednego zamówienia jest 
uzasadnione z przyczyn 
obiektywnych. 
 
3. Decyzja o udzieleniu 
jednego zamówienia nie 
może być jednak podjęta w 
celu wyłączenia zamówienia 
ze stosowania niniejszej 
dyrektywy lub dyrektywy 
2004/17/WE lub dyrektywy 
2004/18/WE. 
 

Artykuł 4 
Zasady udzielania zamówień 

Instytucje/podmioty 
zamawiające zapewniają 
równe i niedyskryminacyjne 
traktowanie wykonawców 
oraz działają w sposób 
przejrzysty. 
 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 7 ust. 1 Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i 
przeprowadza postępowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców. 

art. 5 ust. 1 1. Kandydaci lub oferenci, 
którzy zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego, w 
którym mają siedzibę, są 
uprawnieni do świadczenia 
danych usług, nie mogą 
zostać odrzuceni jedynie na 
podstawie tego, że zgodnie 
z prawem państwa 
członkowskiego, w którym 
zamówienie jest udzielane, 
wymagane jest posiadanie 
przez nich statusu osób 
fizycznych lub prawnych. 
 
Niemniej jednak w 
przypadku zamówień na 
usługi i roboty budowlane, 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 22 ust. 1 Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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jak również zamówień na 
dostawy, obejmujących 
ponadto usługi lub prace 
dotyczące rozmieszczenia i 
instalacji, od osób prawnych 
można wymagać wskazania 
w ofercie lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału 
nazwisk i odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych 
osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację 
danego zamówienia. 
 
 

art. 5 ust. 2 Grupy wykonawców mogą 
składać oferty lub wysuwać 
swoje kandydatury. W celu 
złożenia oferty lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogą 
wymagać, aby grupy 
wykonawców przybierały 
określoną formę prawną; 
jednakże można wymagać, 
aby wybrana grupa 
podlegała wspomnianemu 
wymogowi, w przypadku 
gdyby udzielono jej 
zamówienia, w zakresie w 
jakim zmiana taka 
niezbędna jest do należytej 
realizacji zamówienia. 
 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 23 Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać sie o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 
sie odpowiednio do wykonawców, o 
których 
mowa w ust. 1. 
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których 
mowa w ust. 1, została wybrana, 
zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współprace tych 
wykonawców. 

Artykuł 6 
Zobowiązania w zakresie 
poufności 

Nie naruszając niniejszej 
dyrektywy, w szczególności 
jej przepisów dotyczących 
obowiązku podania do 
wiadomości publicznej 
informacji o udzielonych 
zamówieniach oraz 
informowania kandydatów i 
oferentów zgodnie z art. 30 
ust. 3 oraz art. 35, a także 
zgodnie z prawem 
krajowym, któremu podlega 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, w 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 8 ust. 3 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 sie informacji stanowiących 
tajemnice 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. 



32 

 

szczególności przepisów 
dotyczących dostępu do 
informacji instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, z 
zastrzeżeniem praw 
nabytych na podstawie 
umowy, nie ujawnia 
informacji oznaczonych jako 
poufne przez wykonawców, 
którzy je przekazali; 
informacje takie obejmują, w 
szczególności, tajemnice 
techniczne lub handlowe 
oraz poufne aspekty ofert. 
 

86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje sie 
odpowiednio. 

Artykuł 7 
Ochrona informacji 
niejawnych 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą nałożyć 
na wykonawców wymagania 
mające na celu ochronę 
niejawnych informacji, które 
przekazują w trakcie 
procedury zbierania ofert i 
udzielania zamówień. Mogą 
również wymagać od tych 
wykonawców 
zagwarantowania 
zastosowania się do tych 
wymagań przez 
podwykonawców. 
 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 f 
ust. 2 i 3 

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. 
 

Artykuł 8 
Wartości progowe 
zamówień 

Niniejszą dyrektywę stosuje 
się do zamówień, których 
szacunkowa wartość, 
nieobejmująca podatku od 
wartości dodanej (VAT), jest 
równa lub wyższa od 
podanych poniżej progów: 
 
a) 400 000 EUR dla 
zamówień na dostawy i 
usługi; 
 
b) 5000000 EUR dla 
zamówień na roboty 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM w sprawie kwot 
wartości zamówień i 
konkursów od których 
uzależniony  jest 
obowiązek 
przekazywania ogłoszeń 
do Urzędu Oficjalnych 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 b 
ust. 1 ustawy 

Art. 131b. 1. Do udzielania zamówień w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
ustawę stosuje się, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8. 
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budowlane. (uwaga: od 1 
stycznia 2012 r. 
obowiązywać będą nowe 
progi wprowadzone 
rozporządzeniem KE 
zmieniającym dyrektywy w 
odniesieniu do progów; 
powyżej uwzględniono już 
nowe wartości progowe) 
 

Publikacji UE – przepisy 
wydane na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

art. 9 ust. 1 1. Podstawą obliczania 
szacunkowej wartości 
zamówienia jest całkowita 
kwota należna, bez VAT, 
oszacowana przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. W obliczeniu 
takim uwzględnia się 
całkowitą kwotę 
szacunkową, obejmującą 
także wszelkie opcje lub 
wznowienia zamówienia. 
 
W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający przewiduje 
nagrody lub wynagrodzenia 
dla kandydatów lub 
oferentów, uwzględnia 
on/ona je przy obliczaniu 
szacunkowej wartości 
zamówienia. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 32 ust. 1 i 3  
Art. 34 ust. 5  

Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości 
zamówienia jest całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku 
od towarów i usług, ustalone przez 
zamawiającego z należytą starannością. 
3. Jeżeli zamawiający przewiduje 
udzielenie zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu 
wartości zamówienia uwzględnia 
sie wartość zamówień uzupełniających. 
 
Art. 34 ust. 5. Jeżeli zamówienie na usługi 
lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy 
ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia 
sie największy możliwy zakres tego 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

art. 9 ust. 2 Oszacowana w ten sposób 
kwota musi być ważna w 
chwili wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu, o którym mowa 
w art. 32 ust. 2, lub, w 
przypadku gdy ogłoszenie 
takie nie jest wymagane, w 
chwili rozpoczęcia przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający procedury 
udzielania zamówienia. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 35 ust. 1 i 2 Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia 
dokonuje sie nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane. 
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia 
nastąpiła zmiana okoliczności mających 
wpływ na dokonane ustalenie, 
zamawiający przed wszczęciem 
postępowania dokonuje zmiany wartości 
zamówienia. 
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art. 9 ust. 3 Żaden projekt budowlany ani 
żadne planowane nabycie 
pewnej ilości dostaw lub 
usług nie mogą być 
podzielone w celu 
sporządzenia zasadniczo 
identycznych umów 
cząstkowych lub dzielone w 
inny sposób z zamiarem 
uniknięcia stosowania 
niniejszej dyrektywy. 
 

 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 32 ust. 2 Art. 32 ust. 2  
Zamawiający nie może w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy dzielić 
zamówienia na części lub zaniżać jego 
wartości. 

art. 9 ust. 4 W odniesieniu do zamówień 
na roboty budowlane 
podczas obliczania ich 
szacunkowej wartości 
uwzględnia się zarówno 
koszt robót, jak i 
szacunkową całkowitą 
wartość dostaw niezbędnych 
do ich wykonania oraz 
oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego 
przez instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 33 ust. 2 Art. 33 ust. 2 
 Przy obliczaniu wartości zamówienia na 
roboty budowlane uwzględnia sie także 
wartość dostaw związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych 
oddanych przez zamawiającego do 
dyspozycji wykonawcy. 

art. 9 ust. 5 5. a) W przypadku gdy 
przewidywany projekt lub 
nabycie usług może zostać 
udzielone w tym samym 
czasie w postaci odrębnych 
części, uwzględnia się 
całkowitą szacunkową 
wartość wszystkich takich 
części. 
 
W przypadku gdy łączna 
wartość części jest równa 
lub większa od wartości 
progowej określonej w art. 8, 
niniejszą dyrektywę stosuje 
się do udzielenia każdej z 
części zamówienia. 
 
Niemniej jednak 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą odstąpić 
od takiego stosowania w 
odniesieniu do części, 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art.  32 ust. 4 
Art. 6a 

Art. 32 ust. 4  
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert częściowych albo udziela 
zamówienia w częściach, z których każda 
stanowi przedmiot odrębnego 
postępowania, wartością zamówienia jest 
łączna wartość poszczególnych części 
zamówienia. 
Art. 6a. W przypadku zamówień 
udzielanych w częściach, do udzielenia 
zamówienia na dana część zamawiający 
może stosować przepisy właściwe dla 
wartości tej części zamówienia, jeżeli jej 
wartość  jest mniejsza niż wyrażona w 
złotych równowartość kwoty 80.000 euro 
dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro 
dla robót budowlanych, pod warunkiem że 
łączna wartość tych części wynosi nie 
więcej niż 20 % wartości zamówienia. 
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których szacunkowa wartość 
bez VAT wynosi mniej niż 
80000 EUR dla usług lub 
1000000 EUR dla robót 
budowlanych, pod 
warunkiem że łączna 
wartość tych części wynosi 
nie więcej niż dwadzieścia 
procent całkowitej wartości 
wszystkich części. 
 
b) Jeśli w przypadku 
zamiaru nabycia podobnych 
dostaw może dojść do 
zamówień udzielanych w 
tym samym czasie w 
różnych częściach, 
całkowita wartość 
szacunkowa wszystkich 
takich części jest 
uwzględniana przy 
stosowaniu art. 8 lit. a) i b). 
 
W przypadku gdy łączna 
wartość części jest równa 
lub większa od wartości 
progowej określonej w art. 8, 
niniejszą dyrektywę stosuje 
się do udzielenia każdej z 
części zamówienia. 
 
Niemniej jednak 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą odstąpić 
od stosowania niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do 
części, których szacunkowa 
wartość bez VAT wynosi 
mniej niż 80000 EUR dla 
usług, pod warunkiem że 
łączna wartość tych części 
wynosi nie więcej niż 20 % 
całkowitej wartości 
wszystkich części. 
 

art. 9 ust. 6 W odniesieniu do zamówień 
na dostawy, dotyczących 
dzierżawy, najmu lub 
leasingu produktów 
podstawą obliczania 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

Art. 34 ust. 3 Art. 34 ust. 3. Jeżeli zamówienia udziela 
sie na czas: 
1) nieoznaczony, wartością zamówienia 
jest wartość ustalona z uwzględnieniem 
okresu 48 miesięcy wykonywania 
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szacunkowej wartości 
zamówienia jest: 
 
a) w przypadku zamówień 
udzielanych na czas 
określony, gdy czas ich 
trwania jest równy lub 
mniejszy niż 12 miesięcy, 
całkowita szacunkowa 
wartość zamówienia w 
okresie jego trwania, gdy 
zaś czas trwania przekracza 
12 miesięcy, całkowita 
wartość zamówienia łącznie 
z szacowaną pozostałą 
wartością; 
 
b) w przypadku zamówień 
udzielanych na czas 
nieokreślony lub zamówień, 
których czas trwania nie 
może zostać określony, 
wartość miesięczna 
pomnożona przez 48. 
 
 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

zamówienia; 
2) oznaczony: 
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, 
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, a w przypadku zamówień, 
których przedmiotem są dostawy 
nabywane na podstawie umowy dzierżawy, 
najmu lub leasingu z uwzględnieniem 
również  wartości końcowej przedmiotu 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

art. 9 ust. 7 W przypadku zamówień na 
dostawy lub usługi 
powtarzających się lub 
podlegających odnowieniu w 
oznaczonym czasie, 
podstawą obliczania 
szacunkowej wartości 
zamówienia jest: 
 
a) rzeczywista całkowita 
wartość kolejnych zamówień 
tego samego typu, 
udzielonych w ciągu 
poprzednich dwunastu 
miesięcy lub w poprzednim 
roku budżetowym, 
dostosowana, jeżeli to 
możliwe, w celu 
uwzględnienia zmian w ilości 
lub w wartości, które mogą 
się pojawić w ciągu 12 
miesięcy następujących od 
udzielenia pierwszego 
zamówienia; albo 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 34 ust. 1 i 2 Art. 34. 1. Podstawa ustalenia wartości 
zamówienia na usługi lub dostawy 
powtarzające się okresowo jest łączna 
wartość zamówień tego samego rodzaju: 
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 
miesięcy lub w poprzednim roku 
budżetowym, z uwzględnieniem zmian 
ilościowych zamawianych usług lub dostaw 
oraz prognozowanego na dany rok 
średniorocznego  wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogółem, albo 
2) których zamawiający zamierza udzielić 
w terminie 12 miesięcy następujących po 
pierwszej usłudze lub dostawie. 
2. Wybór podstawy ustalenia wartości 
zamówienia na usługi lub dostawy 
powtarzające się okresowo nie może być 
dokonany w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy. 
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b) szacunkowa całkowita 
wartość zamówień 
udzielanych kolejno przez 
dwanaście miesięcy 
następujących po realizacji 
pierwszej dostawy lub w 
ciągu roku budżetowego, 
jeżeli jest on dłuższy niż 
dwanaście miesięcy. 
 
Wybór metody 
wykorzystywanej do 
obliczania szacunkowej 
wartości zamówienia nie 
może być dokonywany z 
zamiarem wyłączenia tego 
zamówienia z zakresu 
stosowania niniejszej 
dyrektywy. 
 

art. 9 ust. 8 W odniesieniu do zamówień 
na usługi, podstawę 
obliczania szacunkowej 
wartości zamówienia 
stanowią, odpowiednio: 
 
a) dla następujących usług: 
 
(i) usług ubezpieczeniowych: 
należna składka oraz inne 
rodzaje wynagrodzenia; 
 
(ii) zamówień na wykonanie 
projektu: należne opłaty, 
prowizje oraz inne rodzaje 
wynagrodzenia; 
 
b) dla zamówień, które nie 
określają całkowitej ceny: 
 
(i) w przypadku zamówień 
na czas określony, gdy ten 
czas jest równy lub mniejszy 
niż 48 miesięcy: całkowita 
wartość szacunkowa 
zamówienia przez okres ich 
trwania; 
 
(ii) w przypadku zamówień 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 34 ust. 3 i 4  Art. 34 ust. 3.  
Jeżeli zamówienia udziela sie na czas: 
1) nieoznaczony, wartością zamówienia 
jest wartość ustalona z uwzględnieniem 
okresu 48 miesięcy wykonywania 
zamówienia; 
2) oznaczony: 
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, 
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, a w przypadku zamówień, 
których przedmiotem są dostawy 
nabywane na podstawie umowy dzierżawy, 
najmu lub leasingu z uwzględnieniem 
również wartości końcowej przedmiotu 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
Art. 34 ust. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje 
usługi bankowe lub inne usługi finansowe, 
wartością zamówienia są opłaty, prowizje, 
odsetki i inne podobne świadczenia. 
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na czas nieokreślony lub 
przekraczający 48 miesięcy: 
miesięczna wartość 
pomnożona przez 48. 
 

art. 9 ust. 9 W odniesieniu do umów 
ramowych, uwzględnieniu 
podlega maksymalna 
szacunkowa wartość, bez 
VAT, wszystkich zamówień, 
których udzielenia 
przewiduje się przez cały 
okres obowiązywania 
umowy ramowej. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 32 ust. 7 Art. 32 ust. 7  
Wartością umowy ramowej jest łączna 
wartość zamówień, których zamawiający 
zamierza udzielić w okresie trwania umowy 
ramowej. 

Artykuł 10 
Zamówienia oraz umowy 
ramowe zawierane przez 
centralne jednostki 
zakupujące 

1. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć 
możliwość zakupu przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług od lub za 
pośrednictwem centralnej 
jednostki zakupującej. 
 
2. Uznaje się, że 
instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
dokonują zakupu robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług od lub za 
pośrednictwem centralnej 
jednostki zakupującej w 
przypadkach określonych w 
art. 1 ust. 18, stosują się do 
niniejszej dyrektywy, o ile: 
 
- stosują się do niej 
centralne jednostki 
zakupujące, lub 
 
- w przypadku gdy 

centralna 
jednostka 
zamawiająca nie 
jest instytucją 
zamawiającą/pod
miotem 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 15 a Art. 15a.  
1. Centralny zamawiający może 
przygotowywać i przeprowadzać 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
udzielać zamówień lub zawierać umowy 
ramowe na potrzeby zamawiających z 
administracji rządowej, jeżeli zamówienie 
jest związane z działalnością więcej 
niż jednego zamawiającego. 
2. Zamawiający z administracji rządowej 
mogą udzielać zamówień na podstawie 
umowy ramowej zawartej przez 
centralnego zamawiającego, jeżeli umowa 
ramowa to przewiduje. 
3. Centralny zamawiający może 
dokonywać czynności, o których mowa w 
ust. 1, również na potrzeby innych 
zamawiających. 
4. Prezes Rady Ministrów może wskazać 
centralnego zamawiającego spośród 
organów administracji rządowej lub 
jednostek organizacyjnych podległych tym 
organom lub przez nie nadzorowanych. 
5. Prezes Rady Ministrów, wskazując 
centralnego zamawiającego, może, w 
drodze zarządzenia, polecić zamawiającym 
z administracji rządowej nabywanie 
określonych rodzajów zamówień od 
centralnego zamawiającego lub od 
wykonawców wybranych przez centralnego 
zamawiającego oraz udzielanie zamówień 
na podstawie umowy ramowej zawartej 
przez centralnego zamawiającego, a także 
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zamawiającym, 
stosowane przez 
nią zasady 
udzielania 
zamówień są 
zgodne ze 
wszystkimi 
postanowieniami 
niniejszej 
dyrektywy, a 
udzielone 
zamówienia mogą 
podlegać 
skutecznym 
środkom ochrony 
prawnej 
porównywalnym z 
przewidzianymi w 
tytule IV. 

 

określić zakres informacji przekazywanych 
centralnemu zamawiającemu przez tych 
zamawiających, niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, 
oraz sposób współdziałania z centralnym 
zamawiającym. 
6. Przepisy dotyczące zamawiającego 
stosuje sie odpowiednio do centralnego 
zamawiającego. 

Artykuł 11 
Korzystanie z wyłączeń 

Nie można korzystać  z 
zasad, procedur, 
programów, układów, 
porozumień lub zamówień, o 
których mowa w niniejszej 
sekcji w celu omijania 
postanowień niniejszej 
dyrektywy. 

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

Art. 1 pkt 4 w 
zakresie art. 4b ust. 2 

Art. 4b ust. 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. 

Artykuł 12 
Zamówienia udzielane na 
podstawie procedur 
międzynarodowych 

Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień 
podlegających: 
 
a) szczególnym zasadom 
proceduralnym zgodnie z 
umową międzynarodową lub 
porozumieniem zawartym 
między jednym lub wieloma 
państwami członkowskimi a 
jednym lub wieloma 
państwami trzecimi; 
 
b) szczególnym zasadom 
proceduralnym na podstawie 
zawartej umowy 
międzynarodowej lub 
zawartego porozumienia 
międzynarodowego 
związanych ze 
stacjonowaniem wojsk i 
dotyczących przedsiębiorstw 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 

1) podlegających: 
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 i dotyczących 
przedsiębiorców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub państwa niebędącego członkiem Unii 
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państwa członkowskiego lub 
kraju trzeciego; 
 
c) szczególnym zasadom 
proceduralnym organizacji 
międzynarodowej, 
zakupującej do swoich 
celów lub do zamówień, 
które muszą być udzielane 
przez państwa członkowskie 
zgodnie z tymi zasadami. 
 

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

art. 13 lit. a (bezpieczeństwo 
państwa) 

Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do: 
 
a) zamówień, w przypadku 
których stosowanie 
przepisów niniejszej 
dyrektywy zobowiązałoby 
państwo członkowskie do 
dostarczenia informacji, 
których ujawnienie uznaje 
ono za sprzeczne z jego 
podstawowymi interesami 
bezpieczeństwa; 
 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
2. w przypadku których, stosowanie 
przepisów ustawy zobowiązywałoby 
zamawiającego do przekazania informacji, 
których ujawnienie jest sprzeczne z 
podstawowymi interesami bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

art. 13 lit. b (działalność 
wywiadowcza) 

zamówień do celów 
działalności wywiadowczej; 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
3. do celów działalności wywiadowczej 

art. 13 lit. c (programy 
współpracy) 

zamówień udzielonych w 
ramach programu 
współpracy opartego na 
badaniach i rozwoju, 
prowadzonych wspólnie 
przez przynajmniej dwa 
państwa członkowskie nad 
opracowaniem nowego 
produktu oraz, tam gdzie ma 
to zastosowanie, do 
późniejszych etapów całości 
lub części okresu 
funkcjonowania tego 
produktu. Po rozpoczęciu 
takiego programu 
współpracy wyłącznie 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
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; 
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między państwami 
członkowskimi, państwa 
członkowskie informują 
Komisję o części wydatków 
na badania i rozwój 
odnoszących się do 
ogólnych kosztów programu 
współpracy, porozumienia o 
podziale kosztów, a także o 
planowanych zakupach dla 
każdego państwa 
członkowskiego, o ile są one 
przewidziane; 
 

 
Art. 4b ust. 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. 13 lit. d (rozmieszczenie 
wojsk) 

zamówień udzielonych w 
państwie trzecim, w tym 
zamówień cywilnych 
realizowanych podczas 
rozmieszczenia sił poza 
terytorium Unii, w przypadku 
gdy względy operacyjne 
wymagają udzielenia ich 
wykonawcom usytuowanym 
w strefie prowadzenia 
działań; 
 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
5. udzielanych w państwie niebędącym 
członkiem Unii Europejskiej, w tym 
zamówień 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; 
 

art. 13 lit. e (nieruchomości) zamówień publicznych na 
usługi mających na celu 
nabycie lub dzierżawę, bez 
względu na sposób 
finansowania, gruntu, 
istniejących budynków lub 
innych nieruchomości albo 
praw do nich; 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 4 pkt 3 lit. i) Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
3)zamówień, których 
przedmiotem są: 

i) nabycie własności nieruchomości oraz 
innych praw do nieruchomości, w 
szczególności dzierżawy i najmu, 

art. 13 lit. f (zamówienia 
udzielane przez rząd 
innemu rządowi) 

zamówień udzielanych przez 
rząd innemu rządowi 
związanych z: 
 
(i) dostawami sprzętu 
wojskowego lub 
newralgicznego sprzętu; 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
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(ii) robotami budowlanymi i 
usługami bezpośrednio 
związanymi z takim 
sprzętem; lub 
 
(iii) robotami budowlanymi i 
usługami szczególnie do 
celów wojskowych lub 
newralgicznymi robotami 
budowlanymi lub usługami; 
 
 

 
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)  budowlanymi i usługami 
szczególnie do celów 
wojskowych lub newralgicznymi 
robotami budowlanymi lub 
usługami; 

 

art. 13 lit. g (arbitraż i 
mediacja) 

usług związanych z 
arbitrażem i mediacją; 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 4 pkt 3 lit. a) Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
3)zamówień, których 
przedmiotem są: 

 
a) usługi arbitrażowe lub 

pojednawcze 

art. 13 lit. h (usługi 
finansowe z wyjątkiem 
usług ubezpieczeniowych) 

usług finansowych z 
wyjątkiem usług 
ubezpieczeniowych; 
 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
7. których przedmiotem są usługi 
finansowe, z wyjątkiem usług 
ubezpieczeniowych. 
 
 

art. 13 lit. i (umowy o pracę) umów o pracę; 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 

Art. 4 pkt 4 Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
4) umów z zakresu prawa pracy; 
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1429) 
 

art. 13 lit. j (usługi badawczo-
rozwojowe) 

usług badawczych i 
rozwojowych innych niż te, z 
których korzyści przypadają 
wyłącznie instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, na 
potrzeby jej/jego własnej 
działalności, pod warunkiem 
że całość wynagrodzenia za 
świadczoną usługę wypłaca 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający. 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 4 pkt 3 lit. e Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
3)zamówień, których przedmiotem są: 
e) usługi w zakresie badan naukowych i 
prac rozwojowych oraz świadczenie usług 
badawczych, które nie są w całości 
opłacane przez zamawiającego lub których 
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego 
własności, 

Artykuł 14 
Zamówienia zastrzeżone 

Państwa członkowskie mogą 
zastrzec prawo do 
uczestnictwa w procedurach 
udzielania zamówień dla 
zakładów pracy chronionej 
lub zdecydować, aby takie 
zamówienia były 
realizowane w ramach 
programów pracy 
chronionej, gdzie większość 
pracowników jest 
niepełnosprawna i ze 
względu na charakter lub 
stopień niepełnosprawności 
nie może wykonywać pracy 
w normalnych warunkach. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu 
zawiera odniesienie do tego 
przepisu. 
 

N- transpozycja 
nieobowiązkowa 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 22 ust. 2 i 3 2. Zamawiający może zastrzec w 
ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać sie wyłącznie 
wykonawcy, u których ponad 50 % 
zatrudnionych pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych lub właściwych 
przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
3. Opis sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków, o których mowa w 
ust. 1, zamieszcza sie w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w przypadku trybów, które 
nie wymagają publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 

Artykuł 15 
Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku I 

Zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
objęte art. 2, które są 
wymienione w załączniku I, 
udziela się zgodnie z art. 
18–54. 
 

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

Art. 1 pkt 2  2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 
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w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE. 

Artykuł 16 
Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku II 

Zamówienia, których 
przedmiotem są usługi 
objęte art. 2, wymienione w 
załączniku II, podlegają 
wyłącznie art. 18 i art. 30 
ust. 3. 
 

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

Art. 1 pkt 2 i 5 2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE. 
 
5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 
 

Artykuł 17 
Zamówienia mieszane 

Zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
objęte art. 2, które są 
wymienione zarówno w 
załączniku I jak i w 
załączniku II, udziela się 
zgodnie z art. 18–54, w 
przypadku gdy wartość 
usług wymienionych w 
załączniku I jest większa niż 
wartość usług wymienionych 
w załączniku II. W innych 
przypadkach zamówień 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 5 ust. 2 Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie 
usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, do 
udzielenia zamówienia stosuje sie przepisy 
dotyczące tego przedmiotu zamówienia, 
którego wartościowy udział w danym 
zamówieniu jest największy. 
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udziela się zgodnie z art. 18 
i art. 30 ust. 3. 
 

Artykuł 18 ust. 1 
Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje techniczne, o 
których mowa w pkt 1 
załącznika III, zamieszczane 
są w dokumentach 
zamówienia (ogłoszenia o 
zamówieniu, specyfikacje 
warunków zamówienia, 
dokumenty opisowe lub 
dokumenty dodatkowe). 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 48 ust.2 pkt 3, 
art. 56 ust. 1, art. 60c 
ust. 1 

Art. 48. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie przetargu ograniczonego przepisy 
art. 40 stosuje sie odpowiednio. 
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym 
mowa w art. 47, zawiera co najmniej: 
3) określenie przedmiotu zamówienia, z 
podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych; 
 
Art. 56. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje sie 
odpowiednio. 
 
Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje sie 
odpowiednio (…) 

art. 18 ust. 2 2. Specyfikacje techniczne 
powinny umożliwiać 
oferentom jednakowy dostęp 
do zamówienia i nie mogą 
powodować tworzenia 
nieuzasadnionych 
przeszkód w otwarciu 
zamówień na konkurencję. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 29 ust. 2 Przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję. 

art. 18 ust. 3 Nie naruszając ani 
obowiązujących krajowych 
norm technicznych (w tym 
związanych z 
bezpieczeństwem produktu), 
ani wymogów technicznych, 
jakie państwo członkowskie 
powinno spełnić na mocy 
międzynarodowych 
porozumień 
normalizacyjnych, w celu 
zagwarantowania 
interoperacyjności 
wymaganej w tych 
porozumieniach i pod 
warunkiem że są one 
zgodne z prawem 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 

Art. 30 Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje 
sie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty. 
 
Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą cech technicznych 
i jakościowych, z zachowaniem Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie 
lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. 
2. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm 



46 

 

wspólnotowym, specyfikacje 
techniczne są określane: 
 
a) albo przez odniesienie do 
specyfikacji technicznych 
określonych w załączniku III 
oraz, w kolejności 
preferencji, do: 
 
- krajowych norm 
cywilnych transponujących 
normy europejskie, 
 
- europejskich 
aprobat technicznych, 
 
- wspólnych 
cywilnych specyfikacji 
technicznych, 
 
- krajowych norm 
cywilnych transponujących 
normy międzynarodowe, 
 
- innych 
międzynarodowych norm 
cywilnych, 
 
- innych systemów 

referencji 
technicznych 
ustanowionych 
przez europejskie 
organy 
normalizacyjne, 
lub, w przypadku 
ich braku, do 
innych cywilnych 
norm krajowych, 
krajowych aprobat 
technicznych lub 
krajowych 
specyfikacji 
technicznych 
odnoszących się 
do projektowania, 
obliczania i 
realizacji robót, a 
także 
wykorzystania 
produktów, 

 innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia sie w 
kolejności: 
1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia 
ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne. 
3. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów, o których 
mowa w ust. 2, uwzględnia sie w 
kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 
4. Opisując przedmiot zamówienia za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o 
których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest 
obowiązany wskazać, że dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 
5. Wykonawca, który powołuje sie na 
rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
6. Zamawiający może odstąpić od 
opisywania przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli 
zapewni dokładny opis przedmiotu 
zamówienia poprzez wskazanie wymagań 
funkcjonalnych. Wymagania te mogą 
obejmować opis oddziaływania na 
środowisko. 
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- cywilnych 

specyfikacji 
technicznych 
wywodzących się 
z przemysłu i 
szeroko przez 
niego uznanych, 
czy też 

 
- krajowe "normy 

obronne" 
określone w pkt 3 
załącznika III oraz 
specyfikacje w 
dziedzinie sprzętu 
obronnego 
podobne do tych 
norm. 

 
Każdemu odniesieniu 
towarzyszą słowa "lub 
równoważny"; 
 
b) albo w kategoriach 
charakterystyki lub 
wymagań w zakresie 
funkcjonalności; przy czym 
wymagania te mogą 
obejmować opis 
oddziaływania na 
środowisko. 
 
Parametry takie muszą być 
jednak dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić 
oferentom ustalenie 
przedmiotu zamówienia, a 
instytucjom/podmiotom 
zamawiającym udzielenie 
zamówienia; 
 
c) albo w kategoriach 
charakterystyki lub 
wymagań w zakresie 
funkcjonalności, o których 
mowa w lit. b), odnosząc się 
do specyfikacji 
wymienionych w lit. a), jako 
środka domniemanej 
zgodności z tymi 
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charakterystykami lub 
wymogami; 
 
d) albo przez odniesienie w 
przypadku niektórych 
charakterystyk do 
specyfikacji, o których mowa 
w lit. a), oraz przez 
odniesienie w przypadku 
innych charakterystyk do 
charakterystyki i wymagań w 
zakresie funkcjonalności, o 
których mowa w lit. b). 
 

art. 18 ust. 4 W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający korzysta z 
możliwości odniesienia do 
specyfikacji wymienionych w 
ust. 3 lit. a), nie mogą one 
odrzucić oferty na podstawie 
faktu, iż produkty i usługi 
będące przedmiotem oferty 
nie są zgodne ze 
specyfikacjami, do których 
się one odnoszą, jeżeli 
oferent za pomocą 
odpowiedniego środka 
udowodni w swojej ofercie w 
sposób zadowalający 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, że 
proponowane przez nie 
rozwiązania w 
równoważnym stopniu 
spełniają wymagania 
określone w specyfikacjach 
technicznych. 
 
Odpowiednim środkiem 
może być dossier 
techniczne producenta lub 
raport z testów sporządzony 
przez uznaną instytucję. 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane.  

Art. 30 ust. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
 

Art.30 ust. 5 
Wykonawca, który powołuje sie na 
rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
W celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający może  
żądać w szczególności: 
3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego 
do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym; 
4) zaświadczenia niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z normami 
jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują 
się do systemów zapewniania jakości 
opartych na odpowiednich normach 
europejskich; 

art. 18 ust. 5 W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający korzysta z 
opcji określonej w ust. 3 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 30 ust. 5 
 
 
 

Art.30 ust. 5 
Wykonawca, który powołuje sie na 
rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany 
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polegającej na określeniu 
charakterystyki i wymagań w 
zakresie funkcjonalności, nie 
mogą one odrzucić oferty na 
roboty budowlane, produkty 
lub usługi zgodne z normą 
krajową przenoszącą normę 
europejską, z europejską 
aprobatą techniczną, 
wspólną specyfikacją 
techniczną, normą 
międzynarodową lub 
systemem referencji 
technicznych opracowanym 
przez europejską instytucję 
normalizacyjną, jeżeli 
specyfikacje te odpowiadają 
charakterystyce i 
wymaganiom w zakresie 
funkcjonalności określonym 
przez tę instytucję/ten 
podmiot. 
 
W swojej ofercie oferent 
musi uzasadnić za pomocą 
odpowiedniego środka w 
sposób zadowalający 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, że roboty 
budowlane, produkty lub 
usługi zgodne z normą 
spełniają wymagania w 
zakresie wykonania lub 
funkcjonalności, określone 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. 
 
Odpowiednim środkiem 
może być dossier 
techniczne producenta lub 
raport z testów sporządzony 
przez uznaną instytucję. 
 
 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
 

wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
W celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający może  
żądać w szczególności: 
3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego 
do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym; 
4) zaświadczenia niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z normami 
jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują 
się do systemów zapewniania jakości 
opartych na odpowiednich normach 
europejskich; 

art. 18 ust. 6 W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające określają 
sposób oddziaływania na 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 30 ust. 6 
 
 
 

Zamawiający może odstąpić od opisywania 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny 
opis przedmiotu zamówienia poprzez 
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środowisko w kategoriach 
wymagań w zakresie 
wykonania lub 
funkcjonalności, o których 
mowa w ust. 3 lit. b), mogą 
one wykorzystać 
szczegółowe specyfikacje 
lub, jeżeli jest to konieczne, 
ich części, określone w 
ekoetykietach europejskich, 
krajowych, ekoetykietach 
stosowanych w kilku krajach 
lub wszelkich innych 
ekoetykietach, pod 
warunkiem że: 
 
- wielo-narodowych 

albo w 
jakichkolwiek 
innych 
ekoetykietach, pod 
warunkiem że: 
specyfikacje te 
umożliwiają 
odpowiednie 
zdefiniowanie 
dostaw lub usług 
będących 
przedmiotem 
zamówienia, 

 
- wymagania 
dotyczące etykiet określa się 
na podstawie informacji 
naukowych, 
 
- ekoetykiety 

przyjmowane są 
zgodnie z 
procedurą, w 
której mogą brać 
udział wszystkie 
zainteresowane 
podmioty, takie jak 
instytucje 
rządowe, 
konsumenci, 
producenci, 
dystrybutorzy oraz 
organizacje 
związane z 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

§5 ust. 1 pkt. 5 
 
 

wskazanie wymagań funkcjonalnych. 
Wymagania te mogą obejmować opis 
oddziaływania na środowisko. 
 
 
 
 
 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający może  
żądać w szczególności:  
5. zaświadczenia niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z 
europejskimi normami zarządzania 
środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują 
środki zarządzania środowiskiem, które 
wykonawca będzie stosować podczas 
realizacji zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi, odwołując się do systemu 
zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) 
lub norm zarządzania środowiskiem 
opartych na europejskich lub 
międzynarodowych normach 
poświadczonych przez podmioty działające 
zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 
europejskimi lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi certyfikacji. 
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ochroną 
środowiska, oraz 

 
- są one dostępne 
dla wszystkich 
zainteresowanych stron. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
zaznaczyć, że produkty i 
usługi opatrzone 
ekoetykietami uznaje się za 
zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w 
dokumentach zamówienia; 
przyjmują one wszelkie inne 
odpowiednie dowody, takie 
jak dossier techniczne 
producenta lub raport z 
testów sporządzany przez 
uznaną instytucję 
 
 

art. 18 ust. 7 "Uznane instytucje", w 
rozumieniu niniejszego 
artykułu, oznaczają 
laboratoria testowe i 
kalibracyjne oraz instytucje 
ds. certyfikacji i inspekcji, 
które spełniają wymagania 
odpowiednich norm 
europejskich. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające akceptują 
świadectwa wydane przez 
uznane instytucje działające 
w innych państwach 
członkowskich. 
 
 

N 
Definicja 
wprowadzona 
na użytek art. 18 
ust. 4 -6. Jej 
brak nie wpływa 
na realizację 
celu dyrektywy 
 
 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§5 ust. 2 i 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3—5, złożyć 
równoważne zaświadczenia wystawione 
przez podmioty mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 
3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, złożyć 
inne dokumenty potwierdzające 
odpowiednio stosowanie przez 
wykonawców równoważnych środków 
zapewnienia jakości i stosowanie 
równoważnych środków zarządzania 
środowiskiem. 

art. 18 ust. 8 Jeżeli nie uzasadnia tego 
przedmiot zamówienia, 
specyfikacje techniczne nie 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 

Art. 29 ust.3 Przedmiotu zamówienia nie  można 
opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, 
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zawierają odniesienia do 
konkretnej marki ani do 
źródła, ani też do żadnego 
szczególnego procesu, 
znaku handlowego, patentu, 
typu, pochodzenia lub 
produkcji, które mogłyby 
prowadzić do 
uprzywilejowania lub 
wyeliminowania pewnych 
przedsiębiorstw albo 
produktów. Odniesienie 
takie jest dopuszczalne 
wyłącznie w wyjątkowych 
sytuacjach, gdy dostatecznie 
precyzyjny i zrozumiały opis 
przedmiotu zamówienia, 
zgodny z ust. 3 i 4, nie jest 
możliwy; odniesieniu 
takiemu towarzyszą słowa 
"lub równoważny". 
 
 
 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

chyba że jest to uzasadnione specyfika 
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie 
może opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy 
"lub równoważny". 

Artykuł 19 
Oferty wariantowe 

1. W przypadku gdy 
kryterium udzielenia 
zamówienia jest oferta 
najkorzystniejsza 
ekonomicznie, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą zezwolić 
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. 
 
2. Instytucje/podmioty 
zamawiające zaznaczają w 
ogłoszeniu o zamówieniu, 
czy dozwolone jest 
składanie ofert 
wariantowych; bez takiej 
wzmianki składanie ofert 
wariantowych nie jest 
dopuszczalne. 
 
3. Instytucje/podmioty 
zamawiające dopuszczające 
składanie ofert 
wariantowych określają w 
specyfikacji warunków 
zamówienia minimalne 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 41 pkt. 5, Art. 36 
ust. 2 pkt. 4, Art. 83 
ust. 1 

Art. 41. Ogłoszenie o zamówieniu, o 
którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co 
najmniej: 
5) informacje o możliwości złożenia oferty 
wariantowej; 
 
Art.36 ust. 2.  
W przypadku gdy przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej, specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia zawiera również: 
4) opis sposobu przedstawiania ofert 
wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim musza odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie; 

 
Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić 
możliwość  złożenia oferty wariantowej, 
jeżeli cena nie jest jedynym kryterium 
wyboru. 



53 

 

wymagania, które muszą 
spełniać warianty oraz 
wszelkie szczególne 
wymagania dotyczące ich 
składania. 
 
Rozpatrywane są jedynie 
oferty wariantowe 
spełniające minimalne 
wymagania określone przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 
 

4. W ramach procedury 
udzielania zamówienia na 
dostawy lub usługi 
instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
dopuściły składanie ofert 
wariantowych, nie mogą 
odrzucić wariantu wyłącznie 
na podstawie tego, że 
prowadziłoby to do 
udzielenia zamówienia na 
usługi zamiast na dostawy 
lub zamówienia na dostawy 
zamiast na usługi. 
 

N 
Rozumienie 
pojęcia ofert 
wariantowych na 
gruncie ustawy 
gwarantuje 
osiągnięcie 
celów dyrektywy 

   

Art. 20 Warunki realizacji 
zamówień 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą określić 
warunki szczególne 
związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem 
że są one zgodne z 
prawodawstwem Wspólnoty 
oraz zostały wskazane w 
dokumentach zamówienia 
(ogłoszenia o zamówieniu, 
specyfikacje warunków 
zamówienia, dokumenty 
opisowe lub dokumenty 
dodatkowe). Warunki te 
mogą w szczególności 
dotyczyć podwykonawstwa 
lub zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji 
niejawnych oraz 
bezpieczeństwa dostaw 
wymaganych przez 

T Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 

Art. 29 ust. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131g 
ust. 1-3 

Art. 29 ust. 4.  
Zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, 
dotyczące: 
1) zatrudnienia osób: 
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu 
przygotowania zawodowego, o których 
mowa w przepisach o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
b) niepełnosprawnych, o których mowa w 
przepisach o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 
c) innych niż  określone w lit. a lub b, o 
których mowa w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym - lub we właściwych przepisach 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w 
rozumieniu przepisów o promocji 
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instytucje/podmioty 
zamawiające zgodnie z art. 
21, 22 i 23, lub 
uwzględnienia względów 
społecznych i 
środowiskowych. 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 
którym wpłaty pracodawców stanowić będą 
co najmniej czterokrotność najniższej 
wpłaty określonej w tych przepisach; 
3) zwiększenia wpłat pracodawców na 
rzecz funduszu szkoleniowego, w 
rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do 
wysokości określonej w pkt 2. 
 
Art. 131g. 1.   Zamawiający, w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, określa wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
informacji niejawnych. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji niejawnych 
zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia 
dotyczące w szczególności: 
1) zobowiązania wykonawców i 
podwykonawców do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w trakcie realizacji 
zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych; 
2) zobowiązania wykonawcy do uzyskania 
zobowiązania podwykonawców, którym 
zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji 
zamówienia, do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i po jego 
zakończeniu, zgodnie z przepisami o 
ochronie informacji niejawnych; 
3) zobowiązania 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 maja dostęp lub, 
które zostaną wytworzone w związku 
z wykonywaniem umowy o 
podwykonawstwo; 
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4) zweryfikowania i 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. Zamawiający, w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, określa wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw zamawiający może 
określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją 
zamówienia dotyczące w szczególności: 
 
1) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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; 
2) zobowiązania 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) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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) zobowiązania, na uzgodnionych 
warunkach, wykonawcy do zapewnienia 
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możliwości realizacji zamówienia w 
przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego 
w wyniku sytuacji kryzysowej; 
5) przedłożenia dokumentacji otrzymanej 
od władz państwowych wykonawcy 
dotyczącej zapewnienia możliwości 
realizacji zamówienia w przypadku wzrostu 
potrzeb zamawiającego, wynikających z 
sytuacji kryzysowej; 
6) zobowiązania wykonawcy do 
zapewnienia utrzymania, modernizacji lub 
adaptacji dostaw stanowiących przedmiot 
zamówienia; 
7) zobowiązania wykonawcy do 
bezzwłocznego informowania 
zamawiającego o każdej zmianie, jaka 
zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw 
lub strategii przemysłowej, mogącej mięć 
wpływ na jego zobowiązania wobec 
zamawiającego, 
8) zobowiązania 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 
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 mają miejsce w 
trakcie wykonywania zamówienia; 
3) stosowania przewidzianej w przepisach 
niniejszego rozdziału procedury do wyboru 
podwykonawców wszystkich lub niektórych 
części zamówienia, które wykonawca 
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zamierza powierzyć podwykonawcom; 
4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o 
podwykonawstwo, zgodnie z art. 131n ust. 
1. 
 

Art. 21 ust. 1 
Podwykonawstwo 

1. Wybrany oferent może 
wybrać podwykonawców do 
wszystkich części 
realizowanych w ramach 
podwykonawstwa, które nie 
są objęte wymogami, o 
których mowa w ust. 3 i 4, a 
w szczególności nie można 
od niego wymagać 
dyskryminacji potencjalnych 
podwykonawców ze 
względu na narodowość. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 36 ust. 5 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie 
zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem 
przypadku gdy ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia zamawiający 
zastrzeże w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, że część lub całość 
zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom 

Art. 21 ust. 2 2. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może żądać 
lub zostać zobowiązana 
przez państwo członkowskie 
do wezwania oferenta do:  
—wskazania w jego ofercie 
tej części zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić 
osobom trzecim oraz 
podania wszystkich 
proponowanych 
podwykonawców, a także 
przedmiotu umów o 
podwykonawstwo, dla 
których są oni proponowani, 
lub 
 —poinformowania o 
wszelkich zmianach na 
poziomie podwykonawców 
w trakcie realizacji 
zamówienia. 

T Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 

Art.36 ust.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art.131n ust. 
1 i 2 oraz 
Art. 131g ust.3 pkt. 1 i 
2 

4. Zamawiający żąda wskazania przez 
wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 131n. 1. Wykonawca, w ofercie, może 
zaproponować realizację w ramach 
podwykonawstwa części wartości umowy o 
zamówienie, która wykracza poza 
przedział, o którym mowa w art. 131m ust.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawca wskazuje w ofercie, na żądanie 
zamawiającego, części zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podaje nazwy (firmy) podwykonawców, 
jeżeli zostali wybrani. 
 
Art. 131g ust.3 
3. Zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie podwykonawstwa, dotyczące: 

1. wskazania w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie 
powierzone zostanie 
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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 mają 
miejsce w trakcie wykonywania 
zamówienia; 

 

Art. 21 ust. 3 Instytucja/podmiot 
zamawiający może 
zobowiązać lub państwo 
członkowskie może od 
niej/niego wymagać 
zobowiązania wybranego 
oferenta do stosowania 
postanowień określonych w 
tytule III do wszystkich lub 
niektórych umów o 
podwykonawstwo, jakie 
wybrany oferent zamierza 
powierzyć osobom trzecim. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131g 
ust.3 pkt. 3  

Art. 131g ust.3 
3. Zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie podwykonawstwa, dotyczące: 
 

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

Art. 21 ust. 4 Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może zwrócić 
się lub zostać 
zobowiązana/y do zwrócenia 
się do wybranego oferenta o 
powierzenie 
podwykonawstwa części 
zamówienia stronom 
trzecim. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, która/y 
narzuca podwykonawstwo 
wyraża ten minimalny 
procent w formie przedziału 
wartości obejmujących 
minimalny i maksymalny 
procent. Maksymalny 

N  -transpozycja 
nieobowiązkowa  

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131m 

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 
o zamówienie, który ma być przedmiotem 
umowy o podwykonawstwo. 
2. Łączna wartość umów o 
podwykonawstwo, które wykonawca będzie 
zobowiązany zawrzeć, nie może 
przekroczyć 30% wartości zamówienia 
udzielonego wykonawcy. 
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procent nie może 
przekroczyć 30 % wartości 
zamówienia. Przedział ten 
jest proporcjonalny do 
przedmiotu i wartości 
zamówienia oraz charakteru 
zaangażowanego sektora 
przemysłu, obejmującego 
poziom konkurencji na 
danym rynku oraz 
odpowiednie kwalifikacje 
techniczne bazy 
przemysłowej. 
 
 
 
Każdy procent 
podwykonawstwa 
mieszczący się w przedziale 
wartości wskazanym przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający jest uznawany 
za spełniającego wymogi 
dotyczące podwykonawstwa 
określone w niniejszym 
ustępie.  Oferenci mogą 
zaproponować realizację w 
ramach podwykonawstwa 
części całkowitej wartości, 
która wykracza poza 
przedział wymagany przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający.  
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zwraca się do 
oferentów o sprecyzowanie 
w ofercie, którą(-e) część(-
ci) oferty zamierzają 
powierzyć podwykonawcom 
w celu spełnienia wymogów, 
o których mowa w 
pierwszym akapicie. 
 
 
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może zwrócić 
się lub może zostać 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 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. 
4. Wykonawca, na żądanie 
zamawiającego, wskazuje w ofercie cześć 
zamówienia, którą powierzy 
podwykonawcom, w celu spełnienia 
obowiązku zawarcia umowy 
o podwykonawstwo. 
5. Wykonawca zawiera umowę na 
podwykonawstwo w zakresie procentowej 
wartości umowy o zamówienie, jakiej 
wymaga od niego zamawiający. 
6. Powierzenie wykonania zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
wobec zamawiającego z odpowiedzialności 
za wykonanie zamówienia. 
7. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo 
stosuje się przepisy niniejszego rozdziału. 
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zobowiązana(-y) przez 
państwo członkowskie do 
zwrócenie się do oferentów 
również o sprecyzowanie, 
którą(-e) część(-ci) oferty, 
powyżej wymaganego 
procentu, zamierzają 
powierzyć podwykonawcom, 
jak również o 
poinformowanie o 
podwykonawcach, których 
już wybrali.  
Wybrany oferent przyznaje 
zamówienia na 
podwykonawstwo 
odpowiadające procentowi, 
jakiego realizacji w ramach 
podwykonawstwa wymaga 
od niego instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zgodnie z 
przepisami tytułu III. 

 

Art. 21 ust. 5 W każdym przypadku 
państwo członkowskie 
stanowi, że 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą odrzucić 
wybranych przez oferenta 
podwykonawców na etapie 
procedury udzielania 
głównego zamówienia lub 
przez wybranego oferenta 
podczas realizacji 
zamówienia; odrzucenie to 
może się opierać wyłącznie 
na kryteriach stosowanych 
przy wyborze oferentów w 
przypadku głównego 
zamówienia. Jeżeli 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający odrzuca 
podwykonawcę, musi 
przedstawić oferentowi lub 
oferentowi, któremu 
przyznano zamówienie, 
pisemne uzasadnienie, 
określające, dlaczego 
uważa, że podwykonawca(-

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131o 

Art. 131o. 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 
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y) nie spełnia(-ją) kryteriów. wykluczenia, stosuje się do 
podwykonawców. 
 

Art. 21 ust. 6 Wymogi, o których mowa w 
ust. 2–5, są określone w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131m 
ust. 1 oraz 
 Art. 131g ust. 3 

Art. 131m ust. 1 Zamawiający może 
zobowiązać wykonawcę do zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, określając, w 
ogłoszeniu o zamówieniu, przedział 
wartości obejmujących minimalny i 
maksymalny procent wartości umowy 
o zamówienie, który ma być przedmiotem 
umowy o podwykonawstwo. 
 
Art. 131 g ust. 3. Zamawiający może 
określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją 
zamówienia, 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 mają miejsce w 
trakcie wykonywania 3) zamówienia; 
stosowania przewidzianej w przepisach 
niniejszego rozdziału procedury do wyboru 
podwykonawców wszystkich lub niektórych 
części zamówienia, które wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom; 
4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o 
podwykonawstwo, zgodnie z art. 131n ust. 
1 

Art. 21 ust. 7 Ustępy 1–5 nie naruszają 
odpowiedzialności głównego 
wykonawcy. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 m 
ust. 6 

 Powierzenie wykonania zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
wobec zamawiającego z odpowiedzialności 
za wykonanie zamówienia 

Artykuł 22 
Bezpieczeństwo informacji 

 

Jeśli chodzi o zamówienia 
obejmujące informacje 
niejawne, wymagające ich 
lub je zawierające, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131g 
ust. 1 

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 
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dokumentacji zamówienia 
(ogłoszenia o zamówieniu, 
specyfikacje warunków 
zamówienia, dokumenty 
opisowe lub dokumenty 
dodatkowe) środki i wymogi 
konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa tych 
informacji na wymaganym 
poziomie. 
 
W tym celu instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
wymagać by oferta 
zawierała między innymi 
następujące szczegółowe 
informacje: 
 
a)zobowiązanie oferenta i 
już zidentyfikowanych 
podwykonawców do 
odpowiedniego chronienia 
poufności wszystkich 
informacji niejawnych w ich 
posiadaniu, lub z którymi 
zapoznają się w trakcie 
trwania zamówienia i po 
upływie lub zakończeniu 
zamówienia, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi 
i administracyjnymi; 

 
b) zobowiązanie oferenta do 
uzyskania zobowiązania 
przewidzianego w lit. a) od 
innych podwykonawców, 
którym zleci 
podwykonawstwo w trakcie 
realizacji zamówienia; 
 
c) wystarczające informacje 
na temat już 
zidentyfikowanych 
podwykonawców, które 
umożliwią instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu 
stwierdzenie, czy każdy z 
nich posiada kwalifikacje 

związane z realizacją zamówienia. 
Zamawiający w opisie przedmiotu 
zamówienia może określić w 
szczególności: 
 
1/ zobowiązania wykonawców i 
podwykonawców do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w trakcie realizacji 
zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych; 
2/zobowiązania wykonawcy do uzyskania 
zobowiązania podwykonawców, którym 
zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji 
zamówienia, do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i po jego 
zakończeniu, zgodnie z przepisami o 
ochronie informacji niejawnych; 
3/ zobowiązania 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 maja dostęp lub, 
które zostaną wytworzone w związku 
z wykonywaniem umowy o 
podwykonawstwo; 
4/ zweryfikowania i 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. 
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wymagane do odpowiedniej 
ochrony poufności informacji 
niejawnych, do których mają 
dostęp lub, które wytworzą 
w związku z realizacją ich 
działań w zakresie 
podwykonawstwa; 

 
d) zobowiązanie oferenta do 
dostarczenia informacji 
wymaganych w lit. c) 
dotyczących wszystkich 
nowych podwykonawców 
przed udzieleniem im 
zamówienia. 

 
W przypadku braku 
harmonizacji krajowych 
systemów sprawdzania 
bezpieczeństwa na poziomie 
Wspólnoty, państwa 
członkowskie mogą 
przewidzieć, że środki i 
wymogi, o których mowa w 
drugim akapicie muszą się 
zgadzać z ich krajowymi 
przepisami w dziedzinie 
sprawdzania 
bezpieczeństwa. Państwa 
członkowskie uznają 
certyfikaty bezpieczeństwa, 
które uważają za 
równoważne z certyfikatami 
wydanymi zgodnie z ich 
prawem krajowym, 
posiadają jednak możliwość 
przeprowadzania i 
uwzględniania dalszych 
samodzielnych analiz, jeżeli 
uznaje się je za konieczne. 

Artykuł 23 
Bezpieczeństwo dostaw 

 

Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 
dokumentacji zamówienia 
(ogłoszenia o zamówieniu, 
specyfikacje warunków 
zamówienia, dokumenty 
opisowe lub dokumenty 
dodatkowe) swoje wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie 131g. ust. 2 i 
ust. 4 

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. Zamawiający w 
opisie przedmiotu zamówienia może 
określić w szczególności: 
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dostaw. 
 
W tym celu instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
wymagać by oferta 
zawierała między innymi 
następujące szczegółowe 
informacje: 
a) certyfikację lub 
dokumentację wskazującą w 
sposób zadowalający 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, że oferent 
będzie w stanie spełnić 
wymogi w zakresie wywozu, 
transferu lub tranzytu 
towarów związanych z 
zamówieniem, w tym 
wszelkie dokumenty 
towarzyszące uzyskane od 
odnośnego państwa 
członkowskiego lub 
odnośnych państw 
członkowskich; 
b) wskazanie wszelkich 
ograniczeń obowiązujących 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający w zakresie 
ujawniania, transferu lub 
wykorzystania produktów i 
usług lub rezultatów 
związanych z tymi 
produktami i usługami, które 
wynikłyby z postanowień 
dotyczących kontroli 
wywozu lub 
bezpieczeństwa; 
c) certyfikację i 
dokumentację wykazującą, 
że organizacja i lokalizacja 
łańcucha dostaw oferenta 
umożliwią mu spełnienie 
wymogów instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw 
określonych w dokumentacji 
zamówienia, a także 

1) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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; 
2) zobowiązania 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) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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) zobowiązania, na uzgodnionych 
warunkach, wykonawcy do zapewnienia 
możliwości realizacji zamówienia w 
przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego 
w wyniku sytuacji kryzysowej; 
5) przedłożenia dokumentacji otrzymanej 
od władz państwowych wykonawcy 
dotyczącej zapewnienia możliwości 
realizacji zamówienia w przypadku wzrostu 
potrzeb zamawiającego, wynikających z 
sytuacji kryzysowej; 
6) zobowiązania wykonawcy do 
zapewnienia utrzymania, modernizacji lub 
adaptacji dostaw stanowiących przedmiot 
zamówienia; 
7) zobowiązania wykonawcy do 
bezzwłocznego informowania 
zamawiającego o każdej zmianie, jaka 
zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw 
lub strategii przemysłowej, mogącej mięć 
wpływ na jego zobowiązania wobec 
zamawiającego, 
8) zobowiązania wykonawcy, na 
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zobowiązanie do 
zagwarantowania, że 
ewentualne zmiany w 
łańcuchu dostaw w trakcie 
realizacji zamówienia nie 
wpłyną negatywnie na 
zgodność z tymi wymogami; 
d) zobowiązanie oferenta do 
ustanowienia lub utrzymania 
zdolności wymaganej do 
sprostania ewentualnemu 
wzrostowi potrzeb instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego w wyniku 
sytuacji kryzysowej, na 
warunkach do uzgodnienia; 
 
e) wszelką dokumentację 
dodatkową otrzymaną od 
władz państwowych oferenta 
dotycząca zaspokojenia 
ewentualnego wzrostu 
potrzeb instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, 
wynikających z sytuacji 
kryzysowej; 
f) zobowiązanie oferenta do 
zapewnienia utrzymania, 
modernizacji lub adaptacji 
dostaw stanowiących 
przedmiot zamówienia; 
g) zobowiązanie oferenta do 
informowania instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego na czas o 
każdej zmianie, jaka zaszła 
w jego organizacji, łańcuchu 
dostaw lub strategii 
przemysłowej, mogącej mieć 
wpływ na jego zobowiązania 
wobec instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
 
h) zobowiązanie oferenta do 
zapewnienia instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, na 
warunkach do uzgodnienia, 
wszelkich szczególnych 

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. 
 
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 
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środków produkcji części 
zamiennych, elementów 
oraz specjalnego 
wyposażenia testowego, w 
tym rysunków technicznych, 
licencji i instrukcji 
użytkowania, jeżeli nie jest 
on już w stanie zapewnić 
tych dostaw. 
 
Nie można wymagać od 
oferenta, by uzyskał od 
państwa członkowskiego 
zobowiązanie ograniczające 
swobodę tego państwa 
członkowskiego w zakresie 
stosowania, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami 
prawa międzynarodowego 
lub wspólnotowego, swoich 
krajowych kryteriów 
dotyczących zezwoleń na 
eksport, transfer lub tranzyt 
w warunkach panujących w 
chwili podejmowania decyzji 
w sprawie takich zezwoleń. 
 

Artykuł 24 
Obowiązki związane z 
podatkami, ochroną 

środowiska, przepisami o 
ochronie zatrudnienia oraz 

warunkami pracy 
 

1. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może określić 
lub zostać zobligowana 
przez państwo członkowskie 
do określenia w specyfikacji 
warunków zamówienia 
organu lub organów, od 
których kandydat lub oferent 
może uzyskać odpowiednie 
informacje na temat 
obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną 
środowiska, a także 
przepisami o ochronie 
zatrudnienia oraz warunkach 
pracy obowiązującymi w 
danym państwie 
członkowskim, regionie, 
miejscu lub kraju trzecim, w 
którym zamówienie ma 
zostać zrealizowane oraz 
mającymi zastosowanie 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 
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wobec robót budowlanych 
przeprowadzanych na 
danym terenie lub usług 
świadczonych podczas 
realizacji zamówienia. 
 
2. Udzielając informacji, o 
których mowa w ust. 1, 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający żąda od 
oferentów zaznaczenia, aby 
podczas sporządzania 
swoich ofert uwzględnili oni 
obowiązki wynikające z 
przepisów o ochronie 
zatrudnienia i warunkach 
pracy mające zastosowanie 
w miejscu, w którym 
zamówienie ma zostać 
zrealizowane. 
Akapit pierwszy pozostaje 
bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów art. 
49 dotyczących 
rozpatrywania rażąco 
niskich ofert. 

 

Artykuł 25 
Stosowane procedury 

 

Podczas udzielania 
zamówień 
instytucje/podmioty 
zamawiające stosują 
krajowe procedury 
dostosowane do celów 
niniejszej dyrektywy. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówień stosując 
procedurę ograniczoną lub 
procedurę negocjacyjną z 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
W okolicznościach, o 
których mowa w art. 27, 
mogą one/oni udzielać 
zamówień w drodze dialogu 
konkurencyjnego. 
 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.1-3 i 5-6 pkt. 1-5 

Art. 131h 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia 
w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa w trybie przetargu 
ograniczonego albo negocjacji z 
ogłoszeniem będącymi trybami 
podstawowymi. 
 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 
1, 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 
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W szczególnych 
przypadkach i 
okolicznościach, 
wyszczególnionych w art. 
28, instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
stosować procedurę 
negocjacyjną bez publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. 

 

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. 
 
5. Zamówienia w dziedzinie 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; 
4)ze względu na pilna 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 
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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 sie 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, 
które nie podlegały odrzuceniu. 
6. Zamówienia w dziedzinie 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 określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia, 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 określonych 
dla przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z ogłoszeniem; 
4) zamówienie dotyczy dodatkowych 
dostaw realizowanych przez pierwotnego 
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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, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, i jest zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 

Art.26 
Procedura negocjacyjna z 

publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu 

 

1. W procedurach 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu 
instytucje/podmioty 
zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez 
nich oferty w celu 
dostosowania ich do 
wymagań, określonych 
przez te instytucje w 
ogłoszeniu o zamówieniu, 
specyfikacjach technicznych 
zamówienia oraz 
ewentualnie w dokumentach 
dodatkowych, w celu 
wyłonienia najlepszej oferty 
zgodnie z art. 47. 
 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 54 Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym, po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, 
zamawiający zaprasza wykonawców 
dopuszczonych do udziału w postępowaniu 
do składania ofert wstępnych 
niezawierających ceny, prowadzi z nimi 
negocjacje, a następnie zaprasza ich do 
składania ofert. 

Art. 26 ust. 2 Podczas negocjacji 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapewniają 
równe traktowanie 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 58 ust. 4 Art. 58 ust. 4 
 Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i 
informacje, a także dokumenty związane z 
negocjacjami są przekazywane 
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wszystkich oferentów. W 
szczególności nie mogą one 
udzielać, w sposób 
dyskryminacyjny, informacji, 
które pozwalałyby niektórym 
spośród oferentów na 
uzyskanie przewagi nad 
pozostałymi. 
 

 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

wykonawcom na równych zasadach. 

Art. 26 ust. 3 Aby ograniczyć liczbę ofert 
będących przedmiotem 
negocjacji, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
przewidzieć, że procedura 
toczyć się będzie w 
następujących po sobie 
etapach, stosując kryteria 
udzielania zamówienia 
określone w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub 
specyfikacjach technicznych 
zamówienia. Możliwość 
skorzystania z takiego 
rozwiązania jest wskazana 
w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacjach 
technicznych zamówienia. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 4 

4. Do wszczęcia, przebiegu i zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
prowadzonego w trybie dialogu 
konkurencyjnego, stosuje się przepisy art. 
60a – 60e, o ile przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 
 
 

Artykuł 27 ust. 1 
Dialog konkurencyjny 

 

1. W przypadku szczególnie 
złożonych zamówień 
państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, iż jeżeli 
instytucje/podmioty 
zamawiające uznają, że 
zastosowanie procedury 
ograniczonej lub procedury 
negocjacyjnej z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu nie 
pozwoli na udzielenie 
zamówienia, te ostatnie 
mogą skorzystać z 
procedury dialogu 
konkurencyjnego zgodnie z 
niniejszym artykułem. 
 
Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie 
kryterium oferty 

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

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131h ust. 3 

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. 
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najkorzystniejszej 
ekonomicznie. 

 

Art.27 ust. 2 Instytucje/podmioty 
zamawiające publikują 
ogłoszenie o zamówieniu, 
określając swoje potrzeby i 
wymagania, które powinny 
zostać zdefiniowane w tym 
ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. 
 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60 c ust. 1 Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje sie 
odpowiednio, z tym że ogłoszenie o 
zamówieniu zawiera również: 
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego 
określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie sie wykonawców do udziału 
w dialogu lub informacje o sposobie 
uzyskania tego opisu; 
2) informacje o wysokości nagród dla 
wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące 
podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody. 
 

Art. 27 ust. 3 Instytucje/podmioty 
zamawiające rozpoczynają z 
kandydatami wybranymi 
zgodnie z odpowiednimi 
przepisami art. 38–46 
dialog, którego celem jest 
określenie i zdefiniowanie 
środków, które najlepiej 
zaspokoją ich potrzeby. W 
ramach dialogu mogą one 
omówić wszystkie aspekty 
zamówienia z wybranymi 
kandydatami. 
 
Podczas prowadzenia 
dialogu konkurencyjnego 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapewniają 
wszystkim oferentom równe 
traktowanie. W 
szczególności nie mogą one 
udzielać, w sposób 
dyskryminacyjny, informacji, 
które pozwalałyby niektórym 
spośród oferentów na 
uzyskanie przewagi nad 
pozostałymi. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogą 
ujawniać innym uczestnikom 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60a 
art. 60e ust. 1 
Art. 60d ust. 6-7 

Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu 
zamawiający prowadzi z wybranymi przez 
siebie wykonawcami dialog, a następnie 
zaprasza ich do składania ofert. 
 
Art. 60e ust. 1 
 Zamawiający prowadzi dialog do 
momentu, gdy jest w stanie określić, w 
wyniku porównania rozwiązań 
proponowanych przez wykonawców, jeżeli 
jest to konieczne, rozwiązanie 
lub rozwiązania najbardziej spełniające 
jego potrzeby. O zakończeniu dialogu 
zamawiający niezwłocznie informuje 
uczestniczących w nim wykonawców. 
 
Art. 60d 
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. 
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proponowanych rozwiązań 
ani innych informacji 
poufnych udzielanych przez 
kandydata biorącego udział 
w dialogu bez zgody tego 
kandydata. 

 

Art. 27 ust. 4 Aby ograniczyć liczbę 
rozwiązań omawianych na 
etapie dialogu, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
przewidzieć, że procedura 
toczyć się będzie w 
następujących po sobie 
etapach, stosując kryteria 
udzielania zamówienia 
określone w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumencie 
opisowym. Możliwość 
skorzystania z takiego 
rozwiązania instytucja 
zamawiająca wskazuje w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumencie opisowym. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.4 

4. Do wszczęcia, przebiegu i zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
prowadzonego w trybie dialogu 
konkurencyjnego, stosuje się przepisy art. 
60a – 60e, o ile przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 
 

Art. 27 ust. 5 Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający prowadzi 
dialog do momentu, gdy jest 
w stanie wskazać, w razie 
potrzeby po 
przeprowadzeniu 
porównania, rozwiązanie lub 
rozwiązania, które mogą 
zaspokoić jej potrzeby. 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60e ust. 1 
 

Art. 60e ust. 1 
 Zamawiający prowadzi dialog do 
momentu, gdy jest w stanie określić, w 
wyniku porównania rozwiązań 
proponowanych przez wykonawców, jeżeli 
jest to konieczne, rozwiązanie 
lub rozwiązania najbardziej spełniające 
jego potrzeby. O zakończeniu dialogu 
zamawiający niezwłocznie informuje 
uczestniczących w nim wykonawców. 
 

Art. 27 ust. 6 Po oświadczeniu, iż dialog 
dobiegł końca oraz 
poinformowaniu o tym fakcie 
jego uczestników, 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapraszają 
uczestników do składania 
ostatecznych ofert, 
opierających się na 
rozwiązaniu lub 
rozwiązaniach 
przedstawionych i 
określonych podczas 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60e Art. 60e. 1. Zamawiający prowadzi dialog 
do momentu, gdy jest w stanie określić, w 
wyniku porównania rozwiązań 
proponowanych przez wykonawców, jeżeli 
jest to konieczne, rozwiązanie lub 
rozwiązania najbardziej spełniające jego 
potrzeby. O zakończeniu dialogu 
zamawiający niezwłocznie informuje 
uczestniczących w nim wykonawców. 
2. Zamawiający może przed zaproszeniem 
do składania ofert dokonać zmiany 
wymagań będących przedmiotem dialogu. 
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, 
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dialogu. Oferty te zawierają 
wszystkie elementy 
wymagane i niezbędne do 
realizacji projektu. 
 
Oferty te mogą być 
wyjaśniane, precyzowane i 
poprawiane na żądanie 
instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego. Jednakże 
takie wyjaśnienie, 
sprecyzowanie, poprawienie 
lub dodatkowe informacje 
nie mogą pociągać za sobą 
zmiany podstawowych 
właściwości oferty ani 
zaproszenia do składania 
ofert, co mogłoby 
spowodować zakłócenie 
konkurencji lub mogłoby 
mieć charakter 
dyskryminacyjny. 

 

na podstawie rozwiązań przedstawionych 
podczas dialogu, zamawiający przekazuje 
specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 
6 nie stosuje się. 
4. Zamawiający wyznacza termin składania 
ofert, z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do przygotowania i złożenia 
oferty, z tym że termin ten nie może być 
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania 
zaproszenia do składania ofert. Przepisy 
art. 45 i 46 stosuje się. 

Art. 27 ust. 7 Instytucje/podmioty 
zamawiające oceniają 
otrzymane oferty na 
podstawie kryteriów 
udzielenia zamówienia 
określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumencie 
opisowym, a następnie 
zgodnie z art. 47 wybierają 
ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie. 
 
Na żądanie instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego oferent 
wyłoniony jako ten, który 
złożył ofertę 
najkorzystniejszą 
ekonomicznie, może zostać 
poproszony o udzielenie 
wyjaśnień dotyczących 
pewnych jej aspektów lub o 
potwierdzenie zobowiązań 
sformułowanych w ofercie, o 
ile takie wyjaśnienia nie 
spowodują modyfikacji 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60c ust. 1 
Art.  87 ust. 1a 

Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
 
Art. 87 ust.1a 
W postępowaniu prowadzonym w trybie 
dialogu konkurencyjnego w toku badania i 
oceny ofert zamawiający może żądać od 
wykonawców sprecyzowania i 
dopracowania treści ofert oraz 
przedstawienia informacji dodatkowych, z 
tym że niedopuszczalne jest dokonywanie 
istotnych zmian w treści ofert oraz zmian 
wymagań zawartych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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zasadniczych aspektów 
oferty lub zaproszenia do 
składania ofert i nie niesie 
ryzyka zakłócenia 
konkurencji ani nie ma 
charakteru 
dyskryminacyjnego. 
 

 

Art. 27 ust. 8 Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
przewidzieć nagrody lub 
płatności dla uczestników 
dialogu. 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60c ust. 1 Art. 60c ust. 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: 
2) informacje o wysokości nagród dla 
wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące 
podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody. 
 

Artykuł 28 pkt. 1 lit.a 
Przypadki uzasadniające 
zastosowanie procedury 

negocjacyjnej bez publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu 

 

W następujących 
przypadkach 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą udzielać 
zamówień w drodze 
procedury negocjacyjnej bez 
uprzedniej publikacji 
ogłoszenia, uzasadniając 
wykorzystanie tej procedury 
w ogłoszeniu o udzieleniu 
zamówienia zgodnie z 
wymogami art. 30 ust. 3: 
1) w przypadku zamówień 
na roboty budowlane, 
dostawy i usługi: 
a) jeżeli w toku procedury 
ograniczonej, procedury 
negocjacyjnej poprzedzonej 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub też dialogu 
konkurencyjnego nie 
złożono żadnej oferty lub 
żadnej odpowiedniej oferty 
lub żadnego wniosku, o ile 
początkowe warunki 
zamówienia nie ulegają 
zasadniczym zmianom oraz 
pod warunkiem że 
odpowiednia informacja 
zostanie przesłana Komisji 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 6 pkt. 2 

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

1) 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; 
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na jej wniosek; 
 
 

 

Art. 28 pkt. 1 lit. b b) w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w 
złożonych ofertach lub 
napływu ofert niemożliwych 
do przyjęcia w świetle 
krajowych przepisów 
zgodnych z art. 5, 19, 21–24 
oraz rozdziałem VII tytułu II, 
w wyniku procedury 
ograniczonej, procedury 
negocjacyjnej poprzedzonej 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub też dialogu 
konkurencyjnego, o ile: 
(i) pierwotne warunki 
zamówienia nie uległy 
zasadniczym zmianom; i 
(ii) uwzględniają w 
procedurze negocjacyjnej 
wszystkich i jedynie tych 
oferentów, którzy spełniają 
kryteria określone w art. 39–
46 i którzy podczas 
wcześniejszej procedury 
ograniczonej lub dialogu 
konkurencyjnego złożyli 
oferty zgodne z formalnymi 
wymogami procedury 
przetargowej; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 6 pkt. 7 

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

Art. 28 pkt. 1 lit. c c) kiedy pilnej konieczności 
wynikającej z sytuacji 
kryzysowej nie da się 
pogodzić z terminami 
wymaganymi dla procedury 
ograniczonej i negocjacyjnej 
z publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu, w tym 
skróconymi terminami, o 
których mowa w art. 33 
ust.7. Może to na przykład 
mieć zastosowanie w 
przypadkach, o których 
mowa w art. 23 ust. 2 lit. d); 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.6 pkt. 3 i 4 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
 
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; 
4)ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia niewynikającą z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego, której 
wcześniej nie można było przewidzieć, nie 
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można zachować terminów, w tym 
terminów skróconych, określonych dla 
przetargu ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem; 
 

Art. 28 pkt. 1 lit. d d) w zakresie, w jakim jest to 
absolutnie konieczne, ze 
względu na wystąpienie 
pilnej konieczności 
spowodowanej 
wydarzeniami, których 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogły 
przewidzieć, terminy 
przewidziane dla procedury 
ograniczonej lub 
negocjacyjnej z publikacją 
ogłoszenia, w tym skrócone 
terminy, o których mowa w 
art. 33 ust. 7 nie mogą być 
dotrzymane. Zaistnienie 
okoliczności 
uzasadniających taką pilną 
konieczność nie może być w 
żadnym wypadku 
przypisane instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 2 i 3 

Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
2/ ze względu na sytuację kryzysową, 
wymagane jest natychmiastowe wykonanie 
zamówienia, a nie można zachować 
terminów określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia, 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 określonych 
dla przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z ogłoszeniem; 
 

Art. 28 pkt. 1 lit. e e) kiedy, z przyczyn 
technicznych lub 
związanych z ochroną praw 
wyłącznych, zamówienie 
może zostać udzielone 
jedynie określonemu 
wykonawcy; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie 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; 

 

Art.28 pkt. 2  2) w przypadku zamówień 
na usługi i dostawy: 
 
a) do celów usług 
badawczych lub 
rozwojowych innych niż te, o 
których mowa w art. 13; 
 
b) jeżeli przedmiotem 
zamówienia są produkty 
wytwarzane jedynie do 
celów prac badawczych i 
rozwojowych, z wyjątkiem 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.6 pkt. 1 i 5 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) przedmiotem zamówienia są rzeczy 
wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych lub 
rozwojowych, a nie w celu zapewnienia 
zysku lub pokrycia poniesionych kosztów 
badań lub rozwoju; 
 
5) przedmiot zamówienia na usługi lub 
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produkcji seryjnej mającej 
na celu osiągnięcie 
rentowności rynkowej lub 
zamortyzowanie kosztów 
badań i rozwoju; 

 

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

Art. 28 pkt. 3 lit. a 3) w przypadku zamówień 
na dostawy: 
 
a) w przypadku 
dodatkowych dostaw 
realizowanych przez 
pierwotnego dostawcę, 
których celem jest 
częściowe wznowienie 
dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku 
lub zwiększenie dostaw czy 
rozbudowa instalacji 
istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający do nabywania 
materiałów o innych 
właściwościach 
technicznych, co 
powodowałoby 
niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże 
trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu. 
 
Czas trwania takich 
zamówień, a także 
zamówień odnawialnych nie 
może przekraczać pięciu lat, 
z wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych 
przy uwzględnieniu 
oczekiwanego cyklu życia 
dostarczonych urządzeń, 
instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 
spowodować zmiana 
dostawcy; 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.7. pkt. 4 i ust. 8  

7. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
 
4) zamówienie dotyczy dodatkowych 
dostaw realizowanych przez pierwotnego 
wykonawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku 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; 
 
8. W nadzwyczajnych okolicznościach 
związanych z oczekiwanym cyklem życia 
dostarczonych urządzeń, instalacji lub 
systemów, a także trudnościami 
technicznymi jakie może spowodować 
zmiana wykonawcy, do zamówień 
udzielanych w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na podstawie ust. 7 pkt 4 lub 5 nie 
stosuje się wymogu aby czas trwania 
takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat. 
 
 

Art. 28 pkt. 3 lit. b b) w przypadku towarów 
notowanych i nabywanych 
na giełdzie towarowej; 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi 
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 o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 

co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i 
b, pkt 5, 8 i 9; 
 

Art. 28 pkt. 3 lit. c c) w odniesieniu do 
nabywania dostaw na 
szczególnie korzystnych 
warunkach albo od 
dostawcy definitywnie 
likwidującego swoją 
działalność albo od 
syndyków masy upadłości 
lub likwidatorów, lub też w 
wyniku układu z 
wierzycielem lub podobnej 
procedury przewidzianej 
przez krajowe przepisy lub 
regulacje; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie 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; 
 

Art. 28 pkt. 4 lit. a 4) w przypadku zamówień 
na roboty budowlane i 
usługi: 
a) w odniesieniu do 
dodatkowych robót 
budowlanych lub usług 
nieuwzględnionych we 
wstępnie rozpatrywanym 
projekcie lub w pierwotnej 
umowie, które jednak z 
powodu nieprzewidzianych 
okoliczności stały się 
niezbędne dla realizacji 
robót budowlanych lub usług 
opisanych w wyżej 
wskazanych dokumentach, 
pod warunkiem że 
zamówienia udziela się 
wykonawcy realizującemu te 
roboty budowlane lub usługi: 
(i) gdy takich dodatkowych 
robót budowlanych lub usług 
nie można oddzielić 
technicznie ani 
ekonomicznie od 
pierwotnego zamówienia 
bez przysporzenia 
poważnych niedogodności 
instytucjom/podmiotom 
zamawiającym, lub 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie 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; 
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(ii) gdy takie roboty 
budowlane lub usługi są 
absolutnie niezbędne dla 
zakończenia realizacji 
pierwotnego zamówienia, 
mimo iż można je z niej 
wyodrębnić. 
 
Łączna wartość zamówień 
udzielonych w celu realizacji 
dodatkowych robót 
budowlanych lub usług nie 
może jednak przekroczyć 50 
% kwoty, na którą opiewa 
pierwotne zamówienie; 

 

Art. 28 pkt. Lit. b b) w odniesieniu do nowych 
robót budowlanych lub usług 
polegających na 
powtarzaniu podobnych 
robót lub usług 
powierzonych wykonawcy, 
któremu te same 
instytucje/podmioty 
zamawiające udzieliły 
pierwotnego zamówienia, 
pod warunkiem że takie 
roboty budowlane lub usługi 
pozostają w zgodności z 
podstawowym projektem, na 
który udzielono pierwotnego 
zamówienia zgodnie z 
procedurą ograniczoną, 
procedurą negocjacyjną z 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub dialogiem 
konkurencyjnym. 
 
Możliwość zastosowania tej 
procedury musi być 
wskazana w zaproszeniu do 
ubiegania się o realizację 
pierwszego projektu, a 
całkowita wartość 
zamówienia na kolejne 
roboty budowlane lub usługi 
jest uwzględniana przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający w zakresie 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131.h 
ust. 7 pkt. 5 i ust. 8 

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, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, i jest zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 
 
8. W nadzwyczajnych okolicznościach 
związanych z oczekiwanym cyklem życia 
dostarczonych urządzeń, instalacji lub 
systemów, a także trudnościami 
technicznymi jakie może spowodować 
zmiana wykonawcy, do zamówień 
udzielanych w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na podstawie ust. 7 pkt 4 lub 5 nie 
stosuje się wymogu aby czas trwania 
takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat. 
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stosowania przez nią art. 8. 
 
Procedura ta może być 
stosowana wyłącznie w 
okresie pięciu lat od chwili 
zawarcia pierwotnej umowy, 
z wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych z 
uwzględnieniem 
oczekiwanego czasu 
funkcjonowania 
dostarczonych urządzeń, 
instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 
spowodować zmiana 
dostawcy; 

 

Art. 28 pkt. 5 5) w przypadku zamówień 
związanych ze 
świadczeniem usług 
transportu lotniczego i 
morskiego dla sił zbrojnych 
państwa członkowskiego 
uczestniczącego lub 
mającego uczestniczyć w 
misji zagranicznej, jeżeli 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający musi zwrócić 
się o takie usługi do 
wykonawców, którzy 
gwarantują ważność swoich 
ofert jedynie na takie krótkie 
terminy, że terminy 
przewidziane dla procedury 
ograniczonej lub 
negocjacyjnej z publikacją 
ogłoszenia, w tym skrócone 
terminy, o których mowa w 
art. 33 ust. 7 nie mogą być 
dotrzymane. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.6 pkt. 6 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej 
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 sie 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 
 

Artykuł 29 ust. 1 
Umowy ramowe 

 

1. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć 
możliwość zawierania umów 
ramowych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131i 
ust.1 

Art. 131i  
1.  Zamawiający udzielając zamówienia w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 
może zawrzeć umowę ramową po 
przeprowadzeniu postępowania, stosując 
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania 
zamówienia w trybie przetargu 
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ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem 
albo dialogu konkurencyjnego. 
 

Art. 29 ust. 2 2. W celu zawarcia umowy 
ramowej instytucje/podmioty 
zamawiające przestrzegają 
reguł proceduralnych, o 
których mowa w niniejszej 
dyrektywie, na wszystkich 
etapach aż do udzielenia 
zamówienia na podstawie 
umowy ramowej. Strony 
umowy ramowej wybierane 
są poprzez zastosowanie 
kryteriów udzielenia 
zamówienia określonych 
zgodnie z art. 47. 
 
Zamówień opartych na 
umowach ramowych udziela 
się zgodnie z procedurami 
określonymi w ust. 3 i 4. 
Procedury te mogą być 
stosowane wyłącznie 
pomiędzy 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi i 
wykonawcami, którzy byli 
początkowo stronami 
umowy ramowej. 
 
Podczas udzielania 
zamówień na podstawie 
umowy ramowej strony nie 
mogą w żadnym wypadku 
dokonywać istotnych zmian 
w warunkach określonych w 
danej umowie, w 
szczególności w przypadku, 
o którym mowa w ust. 3. 
 
Okres obowiązywania 
umowy ramowej nie może 
przekroczyć siedmiu lat, z 
wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych z 
uwzględnieniem 
oczekiwanego czasu 
funkcjonowania 
dostarczonych urządzeń, 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 
Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131i 
ust.1-5 

Art. 131i  
1.  Zamawiający udzielając zamówienia w 
dziedzinie 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 cyklu życia 
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. Przepisy art. 101 stosuje się. 
 
 
Art. 101 ust. 2. Udzielając zamówienia, o 
którym mowa w ust. 1, zamawiający może 
dokonać zmiany warunków zamówienia w 
stosunku do określonych w umowie 
ramowej, jeżeli zmiana ta nie jest istotna. 
Zamawiający nie może dokonać zmiany 
kryteriów oceny ofert określonych w 
umowie ramowej. 
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instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 
spowodować zmiana 
dostawcy. 
 
W takich nadzwyczajnych 
okolicznościach 
instytucje/podmioty 
zamawiające dostarczają 
odpowiedniego 
uzasadnienia tych 
okoliczności w formie 
ogłoszenia informacyjnego, 
o którym mowa w art. 30 ust. 
3. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogą 
stosować umów ramowych 
w sposób nieodpowiedni ani 
też w sposób wykluczający, 
ograniczający lub 
zakłócający konkurencję. 

 

Art. 29 ust. 3 3. W przypadku gdy umowę 
ramową zawiera się z 
jednym wykonawcą, 
zamówień opartych na takiej 
umowie udziela się na 
warunkach w niej 
określonych. 
 
Na potrzeby udzielania 
takich zamówień 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą na 
piśmie konsultować się z 
wykonawcą będącym stroną 
umowy ramowej, żądając od 
niego uzupełnienia oferty, 
jeżeli okaże się to 
konieczne. 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 100 ust. 3 
Art. 101 

Art. 100 ust.3. Umowę ramowa zawiera 
się: 
1) z jednym wykonawca, jeżeli z przyczyn 
technicznych lub organizacyjnych zawarcie 
umowy z większą liczba wykonawców 
byłoby dla zamawiającego niekorzystne; 
2) co najmniej z trzema wykonawcami, 
chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu 
złożyło mniej wykonawców. 
4. Zamawiający nie może wykorzystywać 
umowy ramowej do ograniczania 
konkurencji. 
 
Art. 101. 1. Zamawiający udziela 
zamówienia, którego przedmiot jest objęty 
umowa ramowa: 
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę 
ramowa, na warunkach nie mniej 
korzystnych niż określone w umowie 
ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio; 
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę 
ramowa, zapraszając do składania ofert; 
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 
ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się 
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odpowiednio. 
2. Udzielając zamówienia, o którym mowa 
w ust. 1, zamawiający może dokonać 
zmiany warunków zamówienia w stosunku 
do określonych w umowie ramowej, jeżeli 
zmiana ta nie jest istotna. Zamawiający nie 
może dokonać zmiany kryteriów oceny 
ofert określonych w umowie ramowej. 
3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być 
mniej korzystna od oferty złożonej w 
postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia umowy ramowej. 

Art. 29 ust. 4 4. W przypadku gdy umowa 
ramowa zawierana jest z 
kilkoma wykonawcami, ich 
liczba nie może być 
mniejsza od trzech, o ile 
istnieje wystarczająca liczba 
wykonawców spełniających 
kryteria kwalifikacji lub 
dopuszczalnych ofert 
spełniających kryteria 
udzielania zamówień. 
 
Zamówienia oparte na 
umowach ramowych 
zawartych z kilkoma 
wykonawcami mogą być 
udzielane poprzez: 
 
- zastosowanie 

warunków 
określonych w 
umowie ramowej 
bez ponownego 
poddawania 
zamówienia 
procedurze 
konkurencyjnej, 
lub 

 
- w przypadku gdy 

nie wszystkie 
warunki określone 
zostały w umowie 
ramowej, po 
ponownym 
poddaniu 
zamówienia 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 100 ust. 3 
Art. 101 ust 1 

Art. 100 ust.3. Umowę ramowa zawiera 
się: 
1) z jednym wykonawca, jeżeli z przyczyn 
technicznych lub organizacyjnych zawarcie 
umowy z większą liczba wykonawców 
byłoby dla zamawiającego niekorzystne; 
2) co najmniej z trzema wykonawcami, 
chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu 
złożyło mniej wykonawców. 
4. Zamawiający nie może wykorzystywać 
umowy ramowej do ograniczania 
konkurencji. 
 
Art. 101 ust. 1. Zamawiający udziela 
zamówienia, którego przedmiot jest objęty 
umowa ramowa: 
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę 
ramowa, na warunkach nie mniej 
korzystnych niż określone w umowie 
ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio; 
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę 
ramowa, zapraszając do składania ofert; 
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 
ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się 
odpowiednio. 
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procedurze 
konkurencyjnej dla 
stron umowy na 
tych samych i, jeśli 
to konieczne, 
szczegółowiej 
sprecyzowanych 
warunkach oraz, w 
stosownych 
przypadkach, na 
innych warunkach 
wskazanych w 
specyfikacji 
warunków 
zamówienia 
umowy ramowej, 
zgodnie z 
następującą 
procedurą: 

 
a) w odniesieniu do każdego 
zamówienia, które ma 
zostać udzielone, 
instytucje/podmioty 
zamawiające konsultują się 
na piśmie z wykonawcami 
zdolnymi do realizacji 
zamówienia; 
b) instytucje/podmioty 
zamawiające wyznaczają 
termin wystarczający, aby 
umożliwić złożenie ofert w 
odniesieniu do każdego 
zamówienia, uwzględniając 
czynniki takie, jak złożoność 
przedmiotu zamówienia oraz 
okres potrzebny do złożenia 
ofert; 
c) oferty składa się na 
piśmie, zaś ich treść 
pozostaje poufna aż do 
upływu terminu 
przewidzianego na 
odpowiedź;  
d) instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówienia temu 
oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę w świetle 
kryteriów udzielania 
zamówień określonych w 
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specyfikacji warunków 
zamówienia umowy 
ramowej. 
 

 
Artykuł 30 ust. 1 

Ogłoszenia 
 

1. Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą podać 
do wiadomości za pomocą 
wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego, 
publikowanego przez 
Komisję lub przez nie same 
na swoich "profilach 
nabywcy", opisanych w 
załączniku VI pkt 2: 
a) w odniesieniu do dostaw, 
szacunkową całkowitą 
wartość zamówień lub umów 
ramowych w podziale na 
grupy produktów, których 
zamierzają udzielić w ciągu 
następnych dwunastu 
miesięcy. 
 
Grupy produktów są 
określane przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające poprzez 
odniesienie do nomenklatury 
CPV; 
 
b) w odniesieniu do usług, 
szacunkową całkowitą 
wartość zamówień lub umów 
ramowych w każdej z 
kategorii usług, których 
zamierzają udzielić w ciągu 
następnych dwunastu 
miesięcy; 
 
c) w odniesieniu do robót 
budowlanych, podstawowe 
cechy zamówień lub umów 
ramowych, których 
zamierzają udzielić. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131c. 

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 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. 30 ust. 1 Ogłoszenia, o których mowa 
w akapicie pierwszym, 
przesyłane są Komisji lub 
publikowane na profilu 
nabywcy, tak szybko jak to 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

Art. 13 ust. 2 
Art. 52 ust. 3 

Art. 13 ust. 2. Ogłoszenie, o którym mowa 
w ust. 1, zamawiający może zamieścić w 
profilu nabywcy po 
przekazaniu ogłoszenia o profilu nabywcy 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
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możliwe, po podjęciu decyzji 
zatwierdzającej projekt, dla 
którego zrealizowania 
instytucje/podmioty 
zamawiające zamierzają 
udzielić zamówień lub umów 
ramowych. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające, które publikują 
wstępne ogłoszenie 
informacyjne na swoich 
profilach nabywcy, 
przesyłają Komisji drogą 
elektroniczną ogłoszenie o 
publikacji wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego 
na profilu nabywcy, zgodnie 
z formatem i szczegółowymi 
procedurami przesyłania 
ogłoszeń, o których mowa w 
załączniku VI pkt 3. 
 
Publikacja ogłoszeń, o 
których mowa w akapicie 
pierwszym, jest 
obowiązkowa jedynie w 
przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające korzystają z 
możliwości skrócenia 
terminów składania ofert, 
określonej w art. 33 ust. 3. 

 
Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania do procedur 
negocjacyjnych bez 
uprzedniej publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. 

 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Europejskich droga elektroniczna zgodnie z 
forma i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie. 
 
Art. 52 ust. 3. Jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a 
informacja o zamówieniu została zawarta 
we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o 
ile wstępne ogłoszenie informacyjne 
zawierało wszystkie 
informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w 
zakresie, w jakim informacje te są 
dostępne w 
momencie publikacji tego ogłoszenia, i 
zostało wysłane do publikacji Urzędowi 
Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich lub 
zamieszczone w profilu nabywcy na co 
najmniej 52 dni i 
nie więcej niż 12 miesięcy przed data 
wysłania ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający może 
wyznaczyć termin składania ofert nie 
krótszy niż  22 dni. 

Art. 30 ust. 2 2. Instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
zamierzają udzielić 
zamówienia lub zawrzeć 
umowę ramową w drodze 
procedury ograniczonej, 
procedury negocjacyjnej z 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub dialogu 
konkurencyjnego, 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 

Art. 48 ust. 1, art. 56 
ust. 1, art. 60c ust. 1 

Art. 48. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie przetargu ograniczonego przepisy 
art. 40 stosuje się odpowiednio. 
Art. 56. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 
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powiadamiają o swoim 
zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 

1429) 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 informacje o sposobie 
uzyskania tego opisu; 
2) informacje o wysokości nagród dla 
wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące 
podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje 
nagrody. 

Art. 30 ust.3 3. Instytucje/podmioty 
zamawiające, które udzieliły 
zamówienia lub zawarły 
umowę ramową, przesyłają 
ogłoszenie o wynikach 
procedury udzielenia 
zamówienia nie później niż 
czterdzieści osiem dni po 
udzieleniu takiego 
zamówienia lub zawarciu 
umowy ramowej. 
 
W przypadku umów 
ramowych zawartych 
zgodnie z art. 29 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie są 
zobowiązane do przesyłania 
ogłoszeń o wynikach 
procedury udzielenia 
zamówienia dla każdego 
zamówienia opartego na 
takiej umowie. 
 
Można odstąpić od publikacji 
pewnych informacji 
dotyczących udzielania 
zamówień lub zawierania 
umów ramowych, jeżeli 
ujawnienie takich informacji 
mogłoby utrudnić 
stosowanie przepisów prawa 
lub byłoby sprzeczne z 
interesem publicznym, w 
szczególności z interesami 
związanymi z obroną lub 
bezpieczeństwem, mogłoby 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 92 ust. 1 
 
Art. 95 ust. 2 – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacje przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacje; 
2) wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - 
jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
zamieszcza informacje, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
 
Art. 95  



89 

 

zaszkodzić zgodnym z 
prawem interesom 
handlowym wykonawców, 
publicznych lub prywatnych, 
lub też mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji 
pomiędzy nimi. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131w 
ust. 1 pkt 1 

2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy 
ramowej jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego albo umowy ramowej, 
zamawiający przekazuje ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. 
3. Zamawiający może przekazać 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli 
zamówienia udziela się na podstawie 
umowy ramowej. 
4. W przypadku udzielania zamówień 
objętych dynamicznym systemem zakupów 
zamawiający może odstąpić od 
przekazywania ogłoszeń zgodnie z ust. 2 i 
przekazywać ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia raz na 3 miesiące. 
 
 
 
Art. 131w. 1.  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, 60d ust. 1, 
art. 92 i 93 ust. 3 i 5 stosuje się 
odpowiednio, jednak 
zamawiający może odmówić 
udzielenia 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; 

 
Artykuł 31 

Publikacja nieobowiązkowa 
 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
publikować, zgodnie z art. 

N- już istnieje 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 

Art. 11 ust. 8 
Art. 12 ust. 5 

Art. 11 ust. 8. Prezes Rady Ministrów 
określi, w drodze rozporządzenia, kwoty 
wartości zamówień oraz 
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32, ogłoszenia o 
zamówieniach, które nie 
podlegają wymogom 
publikacji określonym w 
niniejszej dyrektywie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, mając na względzie 
obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa Unii Europejskiej. 
 
5. Zamawiający może przekazać Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich 
ogłoszenie, którego publikacja ze względu 
na wartość zamówienia lub konkursu nie 
jest obowiązkowa. 

Artykuł 32 
Forma i sposób publikacji 

ogłoszeń 
 

1. Ogłoszenia zawierają 
informacje, o których mowa 
w załączniku IV oraz, o ile 
ma to zastosowanie, 
wszelkie inne informacje, 
które instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna za 
przydatne, według formatu 
standardowych formularzy 
przyjętych przez Komisję 
zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w 
art. 67 ust. 2. 
2. Ogłoszenia przesyłane są 
Komisji przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające albo za 
pośrednictwem środków 
elektronicznych, zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji wskazanymi w 
załączniku VI pkt 3, albo za 
pomocą innych środków. W 
przypadku zastosowania 
procedury przyspieszonej 
określonej w art. 33 ust. 7, 
ogłoszenia muszą być 
przesłane faksem lub 
środkami elektronicznymi 
zgodnie z formatem i 
procedurami przesyłania 
wskazanymi w załączniku VI 
pkt 3. 
 
Ogłoszenia publikowane są 
zgodnie z technicznymi 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 11 ust. 1, 7 
Art. 12 ust. 2-4 

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w 
ustawie: 
1) zamieszcza sie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych udostępnianym na stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 
2) publikuje sie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane 
Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. 
 
7. Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich ogłoszenia 
przekazuje sie, 
zgodnie z wzorami określonymi w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 
z dnia 7 września 
2005 r. ustanawiającym standardowe 
formularze do publikacji ogłoszeń w 
ramach procedur udzielania zamówień 
publicznych zgodnie z dyrektywami 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 
01.10.2005, str. 1), jeżeli wartość 
zamówienia lub 
konkursu jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 
8. 
 
 Art. 12 ust. 2. Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogłoszenia przekazuje sie 
pisemnie, faksem lub droga elektroniczna, 
a w przypadkach przewidzianych w ustawie 
- droga 
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właściwościami publikacji 
określonymi w załączniku VI 
pkt 1 lit. a) i b). 
3. Ogłoszenia sporządzane i 
przesyłane środkami 
elektronicznymi, zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji wskazanymi w 
załączniku VI pkt 3, 
publikowane są nie później 
niż w ciągu pięciu dni od 
daty ich wysłania. 
 
Ogłoszenia, które nie są 
przesyłane środkami 
elektronicznymi, zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji wskazanymi w 
załączniku VI pkt 3, 
publikowane są nie później 
niż w ciągu dwunastu dni od 
daty ich wysłania lub, w 
przypadku procedury 
przyspieszonej, o której 
mowa w art. 33 ust. 7, nie 
później niż w ciągu pięciu 
dni od daty ich wysłania. 
 
4. Ogłoszenia o 
zamówieniach publikowane 
są w całości w jednym z 
oficjalnych języków 
Wspólnoty, wybranym przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, przy czym ta 
oryginalna wersja językowa 
stanowi jedyny autentyczny 
tekst ogłoszenia. 
Streszczenie obejmujące 
istotne elementy każdego 
ogłoszenia publikowane jest 
w pozostałych oficjalnych 
językach Wspólnoty. 
 
Koszty publikacji ogłoszeń 
przez Komisję ponosi 
Wspólnota. 
5. Ogłoszeń oraz ich treści 
nie można publikować na 
poziomie krajowym ani na 

elektroniczna zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej, o której mowa 
w ust. 3 załącznika VIII do 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 albo w ust. 3 załącznika XX do 
dyrektywy 2004/17/WE  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, zwanej dalej 
"strona internetowa określona w 
dyrektywie". 
3. Zamawiający jest obowiązany 
udokumentować: 
2) publikacje ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w 
szczególności przechowywać dowód jego 
publikacji. 
4. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający 
może zmienić, przekazując Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej 
procedurze lub sprostowania, droga 
elektroniczna, zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie. 
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profilu nabywcy przed datą 
ich wysłania do Komisji. 
 
Ogłoszenia publikowane na 
poziomie krajowym nie 
mogą zawierać informacji 
innych od informacji 
zawartych w ogłoszeniach 
przesłanych Komisji lub 
opublikowanych na profilu 
nabywcy, zgodnie z art. 30 
ust. 1 akapit pierwszy, ale 
muszą wskazywać datę 
wysłania ogłoszenia Komisji 
lub datę jego publikacji na 
profilu nabywcy. 
 
Wstępne ogłoszenia 
informacyjne nie mogą 
zostać opublikowane na 
profilu nabywcy przed 
wysłaniem do Komisji 
ogłoszenia o ich publikacji w 
takiej formie; wskazują one 
datę tego wysłania. 
6. Treść ogłoszeń, które nie 
są przesyłane środkami 
elektronicznymi zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji określonymi w 
załączniku VI pkt 3, 
ograniczona jest do około 
650 słów. 
7. Instytucje/podmioty 
zamawiające muszą być w 
stanie udowodnić datę 
wysłania ogłoszeń. 
8. Komisja przekazuje 
instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu 
potwierdzenie opublikowania 
przesłanych informacji, 
podając datę takiej 
publikacji. Potwierdzenie 
takie stanowi dowód 
publikacji. 

 



93 

 

Artykuł 33 
Terminy składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału 
oraz terminy składania ofert 

 

1. Podczas ustalania 
terminów składania 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału i składania ofert 
instytucje/podmioty 
zamawiające uwzględniają 
w szczególności złożoność 
zamówienia oraz czas 
wymagany do sporządzenia 
ofert, z zastrzeżeniem 
terminów minimalnych 
określonych w niniejszym 
artykule. 

 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 41 ust. 1 i 2 Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż  kwoty określone w 
przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający wyznacza termin składania 
ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do przygotowania i złożenia oferty, z tym 
że w przypadku dostaw lub usług termin 
ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, a w 
przypadku robót budowlanych - nie krótszy 
niż 14 dni. 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w 
przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
termin składania ofert nie może być krótszy 
niż: 
1) 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich droga 
elektroniczna, zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie; 
2) 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób 
inny niż określony w pkt 1. 

 2. W przypadku procedur 
ograniczonych, procedur 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu 
oraz w przypadku 
zastosowania dialogu 
konkurencyjnego minimalny 
termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
wynosi 37 dni od daty 
wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
W odniesieniu do procedur 
ograniczonych minimalny 
termin składania ofert 
wynosi 40 dni od daty 
wysłania zaproszenia do 
składania ofert. 

 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 49 ust. 2 i 3 
Art. 52 ust. 2. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym nie może być krótszy niż: 
1) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, droga 
elektroniczna zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie; 
2) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny 
sposób ni_ określony w pkt 1. 
3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia 
zamówienia, zamawiający może, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 2, 
wyznaczyć krótszy termin składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy 
niż: 
1) 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, droga 
elektroniczna zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w 
dyrektywie; 
2) 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich faksem. 
 
Art. 52 ust. 2. Jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, termin składania ofert nie może 
być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania 
zaproszenia do składania ofert. 

 3. Po opublikowaniu 
wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające minimalny 
termin składania ofert, o 
którym mowa w ust. 2 akapit 
drugi, może zgodnie z 
ogólną zasadą zostać 
skrócony do 36 dni, lecz w 
żadnym wypadku nie może 
być krótszy niż 22 dni. 
 
Termin składania ofert liczy 
się od daty wysłania 
zaproszenia do składania 
ofert. 
 
Dopuszcza się stosowanie 
terminów skróconych, o 
których mowa w akapicie 
pierwszym, pod warunkiem 
że wstępne ogłoszenie 
informacyjne zawierało 
wszystkie informacje 
wymagane dla ogłoszenia o 
zamówieniu, zgodnie z 
załącznikiem IV, w zakresie, 
w jakim informacje te są 
dostępne w momencie 
publikacji tego ogłoszenia, 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 43 ust. 3 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w 
przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a 
informacja o zamówieniu została zawarta 
we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o 
ile wstępne ogłoszenie informacyjne 
zawierało wszystkie 
informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w 
zakresie, w jakim informacje te sa 
dostępne w 
momencie publikacji tego ogłoszenia, i 
zostało wysłane do publikacji Urzędowi 
Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich lub 
zamieszczone w profilu nabywcy na co 
najmniej 52 dni i 
nie więcej niż 12 miesięcy przed data 
wysłania ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający może 
wyznaczyć termin składania ofert nie 
krótszy niż: 
1) 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji 
Wspólnot Europejskich droga 
elektroniczna, zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w 
dyrektywie; 
2) 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
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oraz o ile wstępne 
ogłoszenie informacyjne 
wysłano do publikacji na co 
najmniej 52 dni i nie więcej 
niż 12 miesięcy przed datą 
wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu. 
4. W przypadku gdy 
ogłoszenia są sporządzane i 
przesyłane za pomocą 
środków elektronicznych 
zgodnie z formatem i 
warunkami przesyłania 
wskazanymi w załączniku VI 
pkt 3, terminy składania 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału, o których mowa 
w ust. 2 akapit pierwszy, 
mogą zostać skrócone o 
siedem dni. 
5. Terminy składania ofert, o 
których mowa w ust. 2 
akapit drugi, mogą ulec 
skróceniu o pięć dni, w 
przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający oferuje 
nieograniczony i pełny 
bezpośredni dostęp, za 
pomocą środków 
elektronicznych, do 
specyfikacji warunków 
zamówienia oraz wszelkich 
dokumentów dodatkowych, 
począwszy od daty 
publikacji ogłoszenia 
zgodnie z załącznikiem VI, 
wskazując w tekście 
ogłoszenia adres 
internetowy, pod którym 
dokumenty te są dostępne. 
 
Takie skrócenie terminu 
można zastosować łącznie 
ze skróceniem terminu, o 
którym mowa w ust. 4. 

 

o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji 
Wspólnot Europejskich w sposób inny niż 
określony w pkt 1. 

 6. Jeżeli z jakiejkolwiek 
przyczyny specyfikacja 
warunków zamówienia, 
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dodatkowe dokumenty lub 
informacje, pomimo 
złożonego terminowo 
wniosku, nie zostaną 
dostarczone w terminach 
określonych w art. 34 lub, w 
przypadku gdy oferty mogą 
zostać złożone jedynie po 
odbyciu wizyty na miejscu 
albo po dokonaniu na 
miejscu sprawdzenia 
dokumentów dodatkowych 
specyfikacji warunków 
zamówienia, terminy 
składania ofert przedłuża się 
tak, aby wszyscy 
zainteresowani wykonawcy 
mogli uzyskać informacje 
niezbędne do sporządzenia 
ofert. 

 

 7. W przypadku procedur 
ograniczonych i 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu, 
jeżeli ze względu na pilną 
konieczność terminy 
ustanowione w niniejszym 
artykule nie mogą być 
zachowane, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą ustalić 
następujące terminy: 
 
- termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału, 
wynoszący nie mniej niż 15 
dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu lub 
nie mniej niż 10 dni, jeżeli 
ogłoszenie przesłano za 
pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z 
formatem i procedurami 
przesyłania ogłoszeń 
wskazanymi w załączniku VI 
pkt 3, oraz 
 
- w przypadku procedur 
ograniczonych, termin 
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składania ofert, wynoszący 
nie mniej niż 10 dni od daty 
wysłania zaproszenia do 
składania ofert. 

 
Artykuł 34 

Zaproszenie do składania 
ofert, udziału w negocjacjach 

lub dialogu 
 

1. W procedurach 
ograniczonych, procedurach 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia oraz dialogu 
konkurencyjnym 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapraszają 
równocześnie, na piśmie, 
wybranych kandydatów do 
składania ofert lub 
negocjacji albo, w przypadku 
dialogu konkurencyjnego, do 
udziału w dialogu. 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Art. 1 pkt. 12 i 13 12) w art. 51 w ust. 2 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„„Jeżeli liczba wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
jest większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wykonawców wyłonionych zgodnie z 
obiektywnym i niedyskryminacyjnym 
opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt 
8a.” 
13) w art. 57 w ust. 3 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„„Jeżeli liczba wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
jest większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wstępnych wykonawców wyłonionych 
zgodnie z obiektywnym i 
niedyskryminacyjnym opisem, o którym 
mowa w art. 48 ust. 2 pkt 8a.”; 
 

 2. Zaproszenie dla 
kandydatów zawiera: 
 
- egzemplarz 

specyfikacji 
warunków 
zamówienia lub 
dokumentu 
opisowego oraz 
wszelkich 
dokumentów 
dodatkowych, lub 

 
- odniesienie do 

dostępu do 
dokumentów, o 
których mowa w 
tiret pierwszym, 
jeżeli zostały one 
bezpośrednio 
udostępnione za 
pomocą środków 
elektronicznych 
zgodnie z art. 33 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 51 ust. 4 4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert 
zamawiający przekazuje wykonawcy 
specyfikacje 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. 
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ust. 5. 

 

 3. W przypadku gdy 
specyfikacja warunków 
zamówienia, dokument 
opisowy lub dokumenty 
dodatkowe znajdują się w 
posiadaniu podmiotu innego 
niż instytucja/podmiot 
zamawiająca(-y) 
odpowiedzialna(-y) za 
procedurę udzielania 
zamówień, zaproszenie 
powinno zawierać adres 
instytucji, do której można 
zwrócić się z wnioskiem o 
taką dokumentację oraz, 
jeżeli stosowne, ostateczną 
datę, do której można 
składać wnioski o 
udostępnienie takich 
dokumentów, jak również 
kwotę należną za ich 
udostępnienie wraz z 
określeniem sposobu 
płatności. Właściwy podmiot 
przesyła żądaną 
dokumentację wykonawcom 
niezwłocznie po otrzymaniu 
ich wniosków. 
4. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający lub właściwy 
podmiot wysyła informacje 
dodatkowe na temat 
specyfikacji warunków 
zamówienia, dokumentu 
opisowego lub dokumentów 
dodatkowych nie później niż 
na sześć dni przed 
ostatecznym terminem 
składania ofert, pod 
warunkiem złożenia z 
odpowiednim 
wyprzedzeniem stosownego 
wniosku. W przypadku 
procedury ograniczonej lub 
negocjacyjnej 
przyspieszonej termin ten 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 42 ust. 2 2. Na wniosek wykonawcy zamawiający 
przekazuje w terminie 5 dni specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia. Opłata, 
jakiej można żądać za specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia, może 
pokrywać jedynie koszty jej druku oraz 
przekazania. 
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wynosi cztery dni. 

 

 5. Poza elementami 
przewidzianymi w ust. 2, 3 i 
4 zaproszenie musi 
zawierać co najmniej: 
 
a) odniesienie do 
opublikowanego ogłoszenia 
o zamówieniu; 
b) ostateczną datę składania 
ofert, adres, na który muszą 
być one wysłane oraz język 
albo języki, w jakich muszą 
być sporządzone; w 
przypadku dialogu 
konkurencyjnego informacje 
te muszą znaleźć się nie w 
zaproszeniu do udziału w 
dialogu, lecz w zaproszeniu 
do składania ofert 
c) w przypadku dialogu 
konkurencyjnego datę i 
adres rozpoczęcia 
konsultacji oraz informację o 
wykorzystywanym w nim 
języku lub językach; 
d) odniesienie do wszelkich 
dokumentów, które należy 
ewentualnie załączyć na 
poparcie weryfikowanych 
oświadczeń składanych 
przez kandydata zgodnie z 
art. 38 albo w celu 
uzupełnienia informacji 
przewidzianych w tym 
artykule i na tych samych 
warunkach jak te określone 
w art. 41 i 42; 
e) względną wagę kryteriów 
udzielenia zamówienia lub, 
w stosownych przypadkach, 
uporządkowanie kryteriów 
ustalonych do wyłonienia 
oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie od 
najważniejszego do najmniej 
ważnego, jeśli nie zostało to 
podane w ogłoszeniu o 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 51 ust. 4 4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert 
zamawiający przekazuje wykonawcy 
specyfikacje 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. 
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zamówieniu, specyfikacji 
warunków zamówienia lub 
dokumencie opisowym. 

 
Artykuł 35 

Informowanie kandydatów i 
oferentów 

 

 
1. Tak szybko jak to możliwe 
instytucje/podmioty 
zamawiające informują 
kandydatów i oferentów o 
podjętych decyzjach 
dotyczących udzielenia 
zamówienia lub zawarcia 
umowy ramowej, w tym 
także o podstawach do 
podjęcia decyzji o rezygnacji 
z udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy ramowej, 
dla których wszczęto 
postępowanie, lub o 
ponownym wszczęciu 
postępowania; informacje 
takie udzielane są na piśmie 
na podstawie wniosków 
przedkładanych 
instytucjom/podmiotom 
zamawiającym. 
2. Na wniosek 
zainteresowanej strony, z 
zastrzeżeniem ust. 3, 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, niezwłocznie, i 
nie później niż w ciągu 15 
dni od otrzymania 
pisemnego wniosku, 
informuje: 
 
a) każdego odrzuconego 
kandydata o przyczynach 
odrzucenia jego wniosku; 
b) każdego odrzuconego 
oferenta o przyczynach 
odrzucenia jego oferty, w 
tym, w szczególności, w 
przypadkach, o których 
mowa w art. 18 ust. 4 i 5, o 
przyczynach podjęcia 
decyzji o nierównoważności 
lub decyzji, że roboty 
budowlane, dostawy lub 

N- już istnieje 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 92 Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
jednocześnie zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacje przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacje; 
2) wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - 
jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
zamieszcza informacje, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
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usługi nie spełniają 
wymogów dotyczących 
charakterystyki lub 
wymagań w zakresie 
funkcjonalności, a w 
przypadkach, o których 
mowa w art. 22 i 23, o 
przyczynach podjęcia 
decyzji o niezgodności z 
wymogami w zakresie 
bezpieczeństwa informacji i 
bezpieczeństwa dostaw; 
c) każdego oferenta, który 
złożył dopuszczalną ofertę, 
która została odrzucona, o 
cechach i względnej 
przewadze oferty, która 
została wybrana, jak również 
o nazwie wybranego 
oferenta lub nazwach stron 
umowy ramowej. 
3. Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzielaniu 
pewnych informacji, o 
których mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do udzielania 
zamówień lub zawierania 
umów ramowych, jeżeli ich 
ujawnienie mogłoby utrudnić 
stosowanie przepisów prawa 
lub byłoby sprzeczne z 
interesem publicznym, w 
szczególności z interesami 
związanymi z obronnością 
lub bezpieczeństwem, 
mogłoby szkodzić zgodnym 
z prawem interesom 
handlowym wykonawców, 
publicznych lub prywatnych, 
lub też mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji 
pomiędzy nimi. 

 

 
Artykuł 36 

Zasady dotyczące 
komunikacji 

 
 

1. Wszelka komunikacja i 
wymiana informacji, o 
których mowa niniejszym 
tytule, może odbywać się, 
zgodnie z wyborem instytucji 

N- już istnieje 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

Art. 27 Art. 27. 1. W postępowaniach o udzielenie 
zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują, 
zgodnie z wyborem zamawiającego, 
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zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, za pomocą 
poczty, faksu, środków 
elektronicznych zgodnie z 
ust. 4 i 5, telefonu w 
przypadkach i 
okolicznościach określonych 
w ust. 6 lub za pomocą 
połączenia tych środków 
komunikacji. 
 
2. Wybrane środki 
komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i nie mogą 
ograniczać dostępu 
wykonawców do procedury 
przetargowej. 
3. Komunikacja, wymiana i 
przechowywanie informacji 
muszą odbywać się w 
sposób zapewniający 
integralność danych oraz 
poufność wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
oraz ofert, jak również to, że 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapoznają się 
z treścią wniosków oraz 
ofert jedynie po upływie 
terminu przeznaczonego na 
ich składanie 
 
4. Narzędzia 
wykorzystywane do celów 
komunikacji za 
pośrednictwem środków 
elektronicznych, jak również 
ich właściwości techniczne, 
muszą mieć charakter 
niedyskryminacyjny, 
ogólnodostępny i 
kompatybilny z 
technologiami 
informatycznymi i 
komunikacyjnymi będącymi 
w powszechnym użyciu. 

 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

pisemnie, faksem lub droga elektroniczna. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
droga elektroniczna, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 
3. Wybrany sposób przekazywania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji nie może ograniczać 
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest 
forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie. 

 5. W odniesieniu do 
urządzeń do elektronicznego 
przesyłania i przyjmowania 
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ofert oraz urządzeń do 
składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
drogą elektroniczną stosuje 
się następujące zasady: 
 
a) informacje na temat 
specyfikacji niezbędnych do 
elektronicznego składania 
ofert oraz wniosków o 
dopuszczenie do udziału, w 
tym kodowania, dostępne są 
dla zainteresowanych stron. 
Ponadto urządzenia do 
elektronicznego składania 
ofert oraz wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
spełniają wymagania 
określone w załączniku VIII; 

 

 b) państwa członkowskie 
mogą, zgodnie z art. 5 
dyrektywy 1999/93/WE, 
wymagać, aby oferty 
elektroniczne opatrywane 
były zaawansowanym 
podpisem elektronicznym 
zgodnie z jego ust. 1; 

 

    

 c) państwa członkowskie 
mogą wprowadzić lub 
stosować systemy 
dobrowolnej akredytacji 
mające na celu podniesienie 
poziomu świadczenia usług 
certyfikacyjnych w 
odniesieniu do tych 
urządzeń; 

 

    

 d) kandydaci zobowiązują 
się do złożenia przed 
upływem terminu składania 
ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
dokumentów, zaświadczeń 
oraz oświadczeń, o których 
mowa w art. 39–44 i 46, 
jeżeli dokumenty te nie są 
dostępne w postaci 
elektronicznej. 
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 6. W odniesieniu do 
przesyłania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
zastosowanie mają 
następujące zasady: 
 
a) wnioski o dopuszczenie 
do udziału w procedurach 
udzielania zamówień można 
zgłaszać na piśmie lub 
telefonicznie; 

 

    

 b) w przypadku 
telefonicznego zgłaszania 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału wysyła się 
pisemne potwierdzenie ich 
wysłania przed upływem 
terminu składania takich 
wniosków; 

 

    

 c) instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
wymagać, aby wnioski o 
dopuszczenie do udziału, 
składane za pomocą faksu, 
były potwierdzane za 
pomocą poczty lub środków 
elektronicznych, w 
przypadku gdy jest to 
konieczne dla celów 
dowodowych. Wymóg taki, 
w tym termin przesyłania 
potwierdzeń pocztą lub 
środkami elektronicznymi, 
zostaje wskazany przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 
 

 

    

 
Artykuł 37 

Treść sprawozdań 

1. W odniesieniu do 
każdego zamówienia oraz 
każdej umowy ramowej 
instytucje/podmioty 
zamawiające sporządzają 

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

Art. 1 pkt 17 w art. 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Prezes Rady Ministrów określi, w 
drodze rozporządzenia, zakres informacji 
zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz 
sposób przekazywania, mając na 
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pisemne sprawozdanie w 
celu potwierdzenia, że 
procedura kwalifikacji 
została przeprowadzona w 
przejrzysty i 
niedyskryminacyjny sposób, 
zawierające co najmniej: 
 
a) nazwę i adres instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, przedmiot i 
wartość zamówienia lub 
umowy ramowej; 
b) wybraną procedurę 
udzielenia zamówienia; 
c) w przypadku dialogu 
konkurencyjnego — 
okoliczności uzasadniające 
zastosowanie tej procedury 
 
d) w przypadku procedury 
negocjacyjnej bez 
uprzedniej publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu 
okoliczności, o których 
mowa w art. 28, 
uzasadniające zastosowanie 
tej procedury; w stosownych 
przypadkach — 
uzasadnienie przekroczenia 
terminów określonych w 
drugim akapicie art. 28 ust. 
3 lit. a) oraz trzecim akapicie 
art. 28 ust. 4 lit. b) i 
uzasadnienie przekroczenia 
limitu 50 % określonego w 
drugim akapicie art. 28 ust. 
4 lit. a); 
e) powody, jeśli zachodzi 
taki przypadek, 
usprawiedliwiające czas 
trwania umowy ramowej 
przekraczający siedem lat; 

 
f) nazwy dopuszczonych 
kandydatów oraz powody 
ich wyboru; 
g) nazwy odrzuconych 
kandydatów oraz powody 
ich odrzucenia; 

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 prawna 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, 
sposób wykonania zamówień, a także 
mając na uwadze 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.”; 
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h) powody odrzucenia ofert; 
i) nazwę oferenta, którego 
oferta została wybrana, oraz 
powody wyboru jego oferty, 
a także, jeśli jest to 
wiadome, wskazanie tej 
części zamówienia lub 
umowy ramowej, którą 
wybrany oferent zamierza 
zlecić do wykonania osobom 
trzecim lub będzie 
zobowiązany to zrobić; 
 
j) w stosownym przypadku, 
powody, dla których 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zrezygnował(-
a) z udzielenia zamówienia 
lub zawarcia umowy 
ramowej. 
2. Instytucje/podmioty 
zamawiające podejmują 
odpowiednie działania 
zmierzające do 
udokumentowania przebiegu 
przeprowadzania procedur 
udzielania zamówień 
publicznych za pomocą 
środków elektronicznych. 
3. Sprawozdanie lub jego 
główne elementy są 
przekazywane Komisji na jej 
żądanie. 

 
Artykuł 38 

Weryfikacja predyspozycji 
kandydatów i kwalifikacja 

uczestników oraz udzielanie 
zamówień 

 

1. Zamówień udziela się na 
podstawie kryteriów 
określonych w art. 47 i 49, z 
uwzględnieniem art. 19, po 
zweryfikowaniu przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające predyspozycji 
wykonawców, którzy nie 
zostali wykluczeni zgodnie z 
art. 39 lub 40, na podstawie 
kryteriów dotyczących ich 
sytuacji ekonomicznej i 
finansowej, wiedzy lub 
możliwości zawodowych i 
technicznych, o których 

T Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 

Art. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 j 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Art. 131j. 1. Zamawiający udzielając 
zamówienia w trybie przetargu 
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mowa w art. 41–46 oraz, w 
stosownych przypadkach, 
na podstawie 
niedyskryminacyjnych reguł i 
kryteriów, o których mowa w 
ust. 3. 
2. Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą żądać 
od kandydatów spełnienia 
wymagań dotyczących 
minimalnych zdolności 
zgodnie z art. 41 i 42. 
 
Zakres informacji, o których 
mowa w art. 41 i 42, oraz 
minimalne zdolności 
wymagane w przypadku 
konkretnego zamówienia 
muszą być związane z 
przedmiotem zamówienia i 
proporcjonalne do niego. 
 
Wspomniane minimalne 
wymogi określa się w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 
3. W przypadku procedur 
ograniczonych, 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu 
oraz dialogu 
konkurencyjnego, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, 
których zaproszą do 
składania ofert lub 
negocjacji. W takim 
przypadku: 
 
-

 instytucje/podmiot
y zamawiające 
podają w 
ogłoszeniu o 
zamówieniu 
obiektywne i 
niedyskryminacyjn
e kryteria lub 
reguły, które 
zamierzają 

o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 
 

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 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. 
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. 
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stosować, 
minimalną liczbę 
kandydatów, 
których zamierzają 
zaprosić oraz, w 
stosownych 
przypadkach, ich 
maksymalną 
liczbę. Minimalna 
liczba 
kandydatów, 
których zamierzają 
zaprosić, nie może 
być mniejsza od 
trzech, 

 
- następnie 

instytucje/podmiot
y zamawiające 
zapraszają 
kandydatów w 
liczbie nie 
mniejszej niż 
ustalona wcześniej 
liczba minimalna, 
pod warunkiem że 
dostępna jest 
wystarczająca 
liczba 
odpowiednich 
kandydatów. 

 
W przypadku gdy liczba 
kandydatów spełniających 
kryteria kwalifikacji oraz 
posiadających wymagane 
minimum zdolności jest 
mniejsza od liczby 
minimalnej, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
kontynuować procedurę 
zapraszając kandydata lub 
kandydatów posiadających 
wymagane kwalifikacje. 
 
Jeżeli instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna, że liczba 
odpowiednich kandydatów 
jest zbyt niska, aby 
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zapewnić rzeczywistą 
konkurencję, może zawiesić 
procedurę i ponownie 
opublikować pierwotne 
ogłoszenie o zamówieniu 
zgodnie z art. 30 ust. 2 i art. 
32, określając nowy termin 
składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału. W 
takim przypadku zaprasza 
się kandydatów wybranych 
po pierwszej publikacji 
ogłoszenia oraz kandydatów 
wybranych po drugiej 
publikacji ogłoszenia 
zgodnie z art. 34. Opcja ta 
nie narusza możliwości 
unieważnienia trwającej 
procedury udzielenia 
zamówienia przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający oraz wszczęcia 
nowej procedury. 
4. W kontekście procedury 
udzielenia zamówienia 
instytucja zamawiająca, 
podmiot zamawiający nie 
może uwzględnić innych 
wykonawców niż tych, którzy 
złożyli wniosek o 
dopuszczenie do udziału, 
ani też kandydatów 
nieposiadających 
wymaganych możliwości. 
5. W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające korzystają z 
możliwości ograniczenia 
liczby rozwiązań do dyskusji 
lub ofert do negocjacji, 
zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz 
art. 27 ust. 4, stosują one 
przy tym kryteria udzielania 
zamówień, o których mowa 
w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji warunków 
zamówienia. Liczba 
uzyskana w ostatnim etapie 
zapewnia prawdziwą 
konkurencję, o ile istnieje 
wystarczająca liczba 
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rozwiązań lub odpowiednich 
kandydatów. 

 
Artykuł 39 

Podmiotowa sytuacja 
kandydata lub oferenta 

 

1. Z udziału w zamówieniu 
wyklucza się każdego 
kandydata lub oferenta, 
który został skazany 
prawomocnym wyrokiem 
sądu, znanym instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, z powodu 
dopuszczenia się co 
najmniej jednego z 
poniższych czynów: 
 
a) udział w organizacji 
przestępczej, zgodnie z 
definicją takiej organizacji 
zawartą w art. 2 ust. 1 
wspólnego działania 
98/733/WSiSW [20]; 
b) korupcja, zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3 
aktu z dnia 26 maja 1997 r. 
[21] oraz art. 2 ust. 1 decyzji 
ramowej 2003/568/WSiSW 
[22]; 
c) oszustwo w rozumieniu 
art. 1 Konwencji o ochronie 
interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich [23]; 
d) przestępstwo 
terrorystyczne lub 
przestępstwo związane z 
działalnością terrorystyczną, 
zgodnie z definicją zawartą 
odpowiednio w art. 1 oraz 
art. 3 decyzji ramowej 
2002/475/WSiSW [24] lub 
podżeganie, pomocnictwo 
lub współsprawstwo oraz 
usiłowanie popełnienia 
przestępstwa, jak określono 
w art. 4 tej decyzji ramowej; 
e) udział w praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, 
zgodnie z definicją art. 1 
dyrektywy 2005/60/WE [25]. 
 
Państwa członkowskie 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 e 
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 i 2; 
2) wykonawców będących osobą fizyczną, 
spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio taką osobę, wspólnika, 
partnera, 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 
pózn. zm.), 
b) przestępstwo, o którym mowa w art. 
165a ustawy – 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, 
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, 
 
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 – 
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określają, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego 
oraz uwzględniając przepisy 
prawa wspólnotowego, 
warunki wykonania 
przepisów niniejszego 
ustępu. 

 

akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, 
odpowiednio w stosunku do takiej osoby, 
wspólnika, partnera, 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. 

 Mogą one przewidzieć 
możliwość odstąpienia od 
przestrzegania wymogu, o 
którym mowa w akapicie 
pierwszym, z uwagi na 
interes ogólny. 
 
Do celów niniejszego ustępu 
instytucje/podmioty 
zamawiające proszą, w 
stosownych przypadkach, 
kandydatów lub oferentów o 
dostarczenie dokumentów, o 
których mowa w ust. 3, i 
mogą, w przypadku 
wątpliwości co do 
podmiotowej sytuacji takich 
kandydatów lub oferentów, 
zwrócić się do właściwych 
organów z wnioskiem o 
udzielenie wszelkich 
niezbędnych informacji 
dotyczących podmiotowej 
sytuacji tych kandydatów lub 
oferentów. W przypadku gdy 
informacja taka dotyczy 
kandydata lub oferenta 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 e 
ust.4 i 5 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 8 

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, 1a, 2 lub 3, jeżeli stosowane 
zastrzeżenie zostało przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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, 



112 

 

posiadającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w 
innym państwie niż to, w 
którym znajduje się siedziba 
instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, instytucja 
ta/podmiot ten może zwrócić 
się o współpracę do 
właściwych organów. 
Uwzględniając krajowe 
przepisy prawa państwa 
członkowskiego, w którym 
znajdują się siedziby lub 
miejsca zamieszkania 
kandydatów lub oferentów, 
wnioski takie odnoszą się do 
osób prawnych lub osób 
fizycznych, w tym, 
stosownie, dyrektorów 
przedsiębiorstw oraz 
wszelkich osób 
posiadających uprawnienia 
do reprezentowania, 
decydowania lub 
sprawowania kontroli w 
odniesieniu do kandydata 
lub oferenta. 

 

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.”; 
 

 2. Z udziału w zamówieniu 
można wykluczyć każdego 
wykonawcę, który: 
 
a) jest w stanie upadłości lub 
likwidacji, którego 
działalność jest objęta 
zarządem sądowym, zawarł 
układ z wierzycielami, 
zawiesił działalność 
gospodarczą albo znajduje 
się w analogicznej sytuacji, 
wynikającej z podobnej 
procedury zgodnej z 
krajowymi przepisami 
ustawowymi i 
wykonawczymi; 
b) jest przedmiotem 
postępowania o ogłoszenie 
upadłości, o wydanie nakazu 
przymusowej likwidacji, o 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 e 
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 i 2; 
2) wykonawców będących osobą fizyczną, 
spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio taką osobę, wspólnika, 
partnera, 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 
pózn. zm.), 
b) przestępstwo, o którym mowa w art. 
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ustanowienie zarządu 
sądowego, postępowania 
układowego z wierzycielami 
lub innego podobnego 
postępowania zgodnego z 
krajowymi przepisami 
ustawowymi i 
wykonawczymi; 
c) został skazany 
prawomocnym wyrokiem, 
zgodnie z krajowymi 
przepisami, za przestępstwo 
związane z jego 
działalnością zawodową, 
takie jak na przykład 
naruszenie obowiązujących 
przepisów dotyczących 
wywozu wyposażenia 
obronnego lub wyposażenia 
związanego z 
bezpieczeństwem; 
d) jest winny poważnego 
wykroczenia zawodowego, 
udowodnionego dowolnymi 
środkami przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, takiego jak na 
przykład pogwałcenie 
zobowiązań w zakresie 
bezpieczeństwa informacji 
lub bezpieczeństwa dostaw 
w czasie wcześniejszego 
zamówienia; 
e) na podstawie dowolnych 
środków dowodowych, w 
tym chronionych źródeł 
danych, uznano, że nie 
posiada wiarygodności 
niezbędnej do wykluczenia 
zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego; 
f) nie wypełnił zobowiązań 
dotyczących opłacania 
składek na ubezpieczenie 
społeczne zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w 
którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub 
zgodnie z przepisami prawa 
kraju instytucji 

165a ustawy – 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, 
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, 
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, 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. 
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zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
g) nie wypełnił zobowiązań 
dotyczących płatności 
podatków zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w 
którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub 
zgodnie z przepisami prawa 
kraju instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
h) jest winny poważnego 
wprowadzenia w błąd w 
zakresie przekazania lub 
nieprzekazania informacji 
wymaganych na mocy 
niniejszej sekcji 

 Państwa członkowskie 
określają, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego 
oraz uwzględniając przepisy 
prawa wspólnotowego, 
warunki wykonania 
przepisów niniejszego 
ustępu. 

 

  Art. 1 pkt 8 w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 
 
Art. 131e ust. 4 
Zamawiający odstępuje od uzasadnienia 
decyzji o wykluczeniu w przypadku, gdy 
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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. 

 3. Jako wystarczający 
dowód, że do wykonawcy 
nie stosuje się żaden z 
przypadków wymienionych 
w ust. 1 lub ust. 2 lit. a), b), 
c), f) i g), instytucje/podmioty 
zamawiające przyjmują: 
 
a) w odniesieniu do ust. 1 
oraz ust. 2 lit. a), b) i c) — 
wyciąg z rejestru sądowego, 
a w przypadku jego braku 
równoważny dokument 
wykazujący, że wymogi te 
zostały spełnione, wydany 
przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny 
kraju pochodzenia lub kraju, 
z którego ta osoba 
przybywa; 
b) w odniesieniu do ust. 2 lit. 
f) i g) — zaświadczenie 
wydane przez właściwe 
organy państwa 
członkowskiego, którego to 
dotyczy. 
 
W przypadku gdy dany kraj 
nie wydaje takich 
dokumentów lub 
zaświadczeń albo też gdy 
nie obejmują one wszystkich 
przypadków określonych w 
ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), b) i 
c), mogą być one zastąpione 
oświadczeniem złożonym 
pod przysięgą lub — w 
państwach członkowskich, w 
których prawo nie 
przewiduje składania 
oświadczeń pod przysięgą 

T Ustawa o zmianie ustawy 
Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane i usługi 
 
Rozporządzenie w 
sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich 
zamawiający może żądać 
od wykonawcy oraz form 
w jakich mogą być 
składane 

Art. 1 pkt 8 w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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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— uroczystym 
oświadczeniem złożonym 
przez daną osobę przed 
właściwym organem 
sądowym lub 
administracyjnym, 
notariuszem lub przed 
właściwą organizacją 
zawodową lub gospodarczą 
kraju pochodzenia lub kraju, 
z którego ta osoba 
przybywa. 
4. Państwa członkowskie 
wyznaczają organy i 
instytucje właściwe do 
wydawania dokumentów, 
zaświadczeń i oświadczeń, 
o których mowa w ust. 3, i 
niezwłocznie powiadamiają 
o tym Komisję. 
Powiadomienie takie nie 
narusza przepisów o 
ochronie danych. 
 

 

Artykuł  40. 
Zdolność prowadzenia 
działalności zawodowej 

Jeżeli kandydat powinien 
figurować w jednym 
z rejestrów zawodowych lub 
handlowych w państwie 
członkowskim, z którego 
pochodzi lub w którym ma 
siedzibę, aby mógł 
prowadzić działalność 
zawodową, można od niego 
żądać dowodu posiadania 
przezeń wpisu do takiego 
rejestru bądź dostarczenia 
oświadczenia pod przysięgą 
lub zaświadczenia, zgodnie 
z opisem zawartym 
w załączniku VII część A–
w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty 
budowlane, w załączniku VII 
część B–w odniesieniu do 
zamówień publicznych na 
dostawy i w załączniku VII 
część C–w odniesieniu do 
zamówień na usługi. 
Wykazy wspomniane 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 22 ust. 1 pkt 1 
 
 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

art. 1 pkt 8 
 

W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prezes Rady Ministrów określi, VI 
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, 
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w załączniku VII mają 
charakter indykatywny. 
Państwa członkowskie 
informują Komisję i inne 
państwa członkowskie 
o wszelkich zmianach 
w swoich rejestrach oraz 
środkach dowodowych, 
o których mowa w tych 
wykazach. 
W procedurach udzielania 
zamówień na usługi, jeżeli 
kandydaci muszą posiadać 
określone zezwolenia lub 
muszą być członkami 
określonej organizacji, aby 
mieć możliwość 
realizowania w swoim kraju 
określonej usługi, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
wymagać od nich 
przedstawienia dowodu, iż 
posiadają oni takie 
zezwolenie lub status 
członkowski. 
Niniejszy artykuł nie narusza 
prawa wspólnotowego 
w zakresie swobody 
przedsiębiorczości i swobod
y świadczenia usług. 

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."; 

Artykuł 41.  
Sytuacja 
ekonomiczna i finansowa 

1. Według ogólnych zasad, 
dowodem sytuacji 
finansowej i ekonomicznej 
wykonawcy może być 
dostarczony przezeń jeden 
lub kilka z następujących 
dokumentów:  
a) odpowiednie 

oświadczenia banku 
albo stosowny dowód 
posiadania 
ubezpieczenia z tytułu 
ryzyka zawodowego; 

b) bilans lub wyciągi 
z bilansów 
w przypadku gdy 
opublikowanie bilansów 
jest wymagane na 
mocy prawa w kraju, 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 22 ust. 1 pkt 4 
art. 26 ust. 2c 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
art. 26 ust. 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. 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 

Art. 1 pkt 8 
 

W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prezes Rady Ministrów określi, VI 
drodze rozporządzenia, rodzaje 
dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w 
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w którym usługodawca 
ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania; 

c) oświadczenie 
o ogólnym obrocie 
przedsiębiorstwa oraz, 
w stosownych 
przypadkach, o obrocie 
w obszarze objętym 
zamówieniem za okres 
nie więcej niż trzech 
ostatnich lat 
budżetowych, 
w zależności od daty 
utworzenia 
przedsiębiorstwa lub 
rozpoczęcia 
działalności handlowej 
przez wykonawcę, pod 
warunkiem dostępności 
wspomnianych 
informacji. 

2.  Wykonawca może, 
w stosownych przypadkach 
oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, 
polegać na możliwościach 
innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go 
z nimi powiązań. Musi on 
w takiej sytuacji udowodnić 
instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie 
dysponował niezbędnymi 
zasobami, np. 
przedstawiając w tym celu 
stosowne zobowiązanie 
takich podmiotów. 
3.  Na tych samych 
warunkach grupa 
wykonawców, o której mowa 
w art. 4, może polegać na 
możliwościach innych 
członków tej grupy lub 
innych podmiotów. 
4. Instytucje/podmioty 
zamawiające określają, 
w ogłoszeniu o zamówieniu, 
który lub które spośród 

usługi  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."; 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 26 ust. 2b 
art. 26 ust. 2c 
Art. 23 ust. 3 

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. 
 
art. 26 ust. 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. 
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dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, wybrały, 
a także jakie inne 
dokumenty muszą zostać 
przedstawione. 
5. Jeżeli z jakiejkolwiek 
uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może 
przedstawić dokumentów 
wymaganych przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, może 
udowodnić swą sytuację 
ekonomiczną i finansową za 
pomocą każdego innego 
dokumentu, który instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna za 
odpowiedni. 
 

Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać sie o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 
sie odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 

Artykuł 42 
Możliwości techniczne lub 
zawodowe 

1.  W zależności od 
charakteru, ilości lub 
znaczenia, a także 
przeznaczenia robót 
budowlanych, 
dostaw i usług, dowód 
możliwości technicznych 
wykonawców może co do 
zasady stanowić jeden lub 
kilka z poniższych środków:  
a) 
(i) wykaz robót budowlanych 
wykonanych w ciągu 
ostatnich pięciu lat wraz 
z zaświadczeniami 
zadowalającego wykonania 
najważniejszych robót. 
Zaświadczenia wskazują 
wartość, datę i miejsce robót 
oraz określają, czy roboty 
budowlane zostały 
wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo 
ukończone. W stosownych 
przypadkach, właściwy 
organ przedkłada takie 
zaświadczenie bezpośrednio 
instytucji zamawiającej/ 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 
 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

art. 1 pkt 8 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 26 ust. 2b 
Art. 26 ust. 2c 
Art. 23 ust. 3 

j.w. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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podmiotowi zamawiającemu; 
(ii)  wykaz głównych dostaw 
lub usług zrealizowanych 
zasadniczo w ciągu 
ostatnich pięciu lat, 
z podaniem kwot, dat 
wykonania oraz odbiorców 
publicznych lub prywatnych. 
Dowody dostaw i usług 
należy przedstawić: 
—  w przypadku gdy 
odbiorcą była instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający — w formie 
zaświadczeń wydanych lub 
poświadczonych przez 
właściwy organ, 
 — w przypadku gdy 
odbiorcą był nabywca 
prywatny — w postaci 
zaświadczenia 
wystawionego przez 
nabywcę, a w razie braku 
takiego zaświadczenia — 
w postaci oświadczenia 
wykonawcy;  
b) wskazanie 
zaangażowanych 
pracowników technicznych 
lub instytucji technicznych, 
niezależnie od tego, czy są 
oni częścią przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, 
w szczególności tych 
odpowiedzialnych za 
kontrolę jakości, zaś 
w przypadku zamówień na 
roboty budowlane — tych, 
którymi ten przedsiębiorca 
budowlany będzie 
dysponował do wykonania 
robót budowlanych; 
c) opis urządzeń 
technicznych oraz środków 
zastosowanych przez 
wykonawcę w celu 
zapewnienia jakości oraz 
opis zaplecza naukowo-
badawczego 
przedsiębiorstwa, a także 
przepisy wewnętrzne 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

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. 
 
art. 26 ust. 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. 
 
Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać sie o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 
sie odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 
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dotyczące własności 
intelektualnej; 
d) kontrola możliwości 
produkcyjnych dostawcy lub 
możliwości technicznych 
wykonawcy, a w razie 
konieczności także 
dostępnych mu możliwości 
naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli 
jakości, z których będzie 
korzystał, przeprowadzona 
przez instytucje/podmioty 
zamawiające lub, w ich 
imieniu, przez właściwy 
organ urzędowy kraju, 
w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, 
z zastrzeżeniem zgody tego 
organu; 
e) w przypadku zamówień 
na roboty budowlane, usługi 
lub dostawy, obejmujących 
również usługi lub prace 
dotyczące 
rozmieszczenia i instalacji — 
wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe wykonawcy lub 
personelu zarządzającego 
przedsiębiorstwem, 
w szczególności osoby lub 
osób odpowiedzialnych za 
świadczenie usług lub 
kierowanie robotami 
budowlanymi; 
f) w odniesieniu do 
zamówień na roboty 
budowlane i zamówień na 
usługi oraz wyłącznie 
w stosownych przypadkach, 
wskazanie środków 
zarządzania środowiskiem, 
które wykonawca będzie 
mógł zastosować podczas 
realizacji zamówienia; 
g) oświadczenie na temat 
wielkości średniego 
rocznego zatrudnienia 
u usługodawcy lub 
przedsiębiorcy budowlanego 



122 

 

oraz liczebność personelu 
zarządzającego w ostatnich 
trzech latach; 
h) oświadczenie na temat 
narzędzi, 
materiałów i urządzeń 
technicznych, liczebności 
personelu i wiedzy 
specjalistycznej lub źródeł 
zaopatrzenia, wraz z opisem 
położenia geograficznego, 
jeżeli znajdują się poza 
terytorium Unii, dostępnych 
wykonawcy w celu realizacji 
zamówienia, sprostania 
ewentualnemu wzrostowi 
potrzeb instytucji 
zamawiającej/ podmiotu 
zamawiającego 
w następstwie sytuacji 
kryzysowych, a także 
zapewnienia utrzymania, 
modernizacji czy adaptacji 
dostaw będących 
przedmiotem zamówienia; 
i) w odniesieniu do 
produktów, które mają 
zostać dostarczone, 
następujące informacje: 
 
(i) próbki, opisy lub 
fotografie, których 
autentyczność musi zostać 
poświadczona na żądanie 
instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
 
(ii) zaświadczenia 
sporządzone przez uznane, 
właściwe urzędowe instytuty 
lub agencje kontroli jakości i 
wyraźnie potwierdzające 
zgodność produktów przez 
odniesienie do specyfikacji 
lub norm; 
 
j) w odniesieniu do 
zamówień wymagających 
informacji poufnych, 
związanych z nimi lub je 
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zawierających, dowody 
potwierdzające zdolność 
przetwarzania, 
przechowywania i 
przekazywania takich 
informacji na poziomie 
ochrony wymaganym przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. 
 
W przypadku braku 
harmonizacji krajowych 
systemów bezpieczeństwa 
na poziomie Wspólnoty, 
państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że dowody te 
muszą spełniać odpowiednie 
przepisy prawa krajowego 
dotyczące certyfikatów 
bezpieczeństwa. Państwa 
członkowskie uznają 
certyfikaty bezpieczeństwa, 
które uważają za 
równoważne z certyfikatami 
wydanymi zgodnie z ich 
prawem krajowym, 
posiadają jednak możliwość 
przeprowadzania i 
uwzględniania dalszych 
samodzielnych analiz, jeżeli 
uznaje się je za konieczne. 
 
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może w 
stosownych przypadkach 
przyznać kandydatom 
nieposiadającym jeszcze 
certyfikatu bezpieczeństwa 
dodatkowy czas na jego 
uzyskanie. W takim 
przypadku instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający wskazuje na 
taką możliwość w 
ogłoszeniu o zamówieniu, 
określając odpowiedni 
termin. 
 
Instytucja 
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zamawiająca/podmiot 
zamawiający może zwrócić 
się do krajowego organu 
bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego kandydata 
lub do organu 
bezpieczeństwa 
wskazanego przez to 
państwo o sprawdzenie 
zgodności pomieszczeń i 
instalacji, które mogą zostać 
użyte, procedur 
przemysłowych i 
administracyjnych, które 
zostaną zastosowane, 
sposobów zarządzania 
informacjami lub sytuacji 
personelu, który może być 
wykorzystywany do realizacji 
zamówienia. 
 
2. Wykonawca może, w 
stosownych przypadkach 
oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, 
polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z 
nimi powiązań. Dowodzi on 
w takiej sytuacji instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, na przykład 
przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 
 
3. Na tych samych 
warunkach grupa 
wykonawców, o której mowa 
w art. 5, może polegać na 
zdolnościach innych 
członków tej grupy lub 
innych podmiotów. 
 
4. W procedurach udzielania 
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zamówień, których 
przedmiot stanowią dostawy 
wymagające wykonania prac 
dotyczących rozmieszczenia 
lub instalacji, wykonania 
usług lub realizacji robót 
budowlanych, zdolność 
wykonawców do wykonania 
usług, instalacji lub robót 
może być oceniana w 
szczególności w odniesieniu 
do ich kwalifikacji, 
efektywności, 
doświadczenia i rzetelności. 
 
5. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 
ogłoszeniu, które z 
dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, wybrał(-a) i 
jakie inne dokumenty należy 
przedstawić. 
 
6. Jeżeli z jakiejkolwiek 
uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może 
przedstawić dokumentów 
wymaganych przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, może 
udowodnić swoje możliwości 
techniczne lub zawodowe za 
pomocą każdego innego 
dokumentu, który instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna za 
odpowiedni. 
 

Artykuł 43 
Normy dotyczące systemów 

zarządzania jakością 
 

W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające wymagają 
przedstawienia zaświadczeń 
sporządzonych przez 
niezależne oficjalne 
instytucje zajmujące się 
poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z 
niektórymi normami 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

art. 1 pkt 8 
 

W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prezes Rady Ministrów określi, VI 
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 
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dotyczącymi systemów 
zarządzania jakością, 
odwołują się one do 
systemów zarządzania 
jakością opartych na 
odpowiednich normach 
europejskich 
poświadczonych przez 
niezależne oficjalne 
instytucje działające zgodnie 
z europejskimi normami 
dotyczącymi certyfikacji. 
Instytucje/podmioty 
zamawiające uznają 
równoważne zaświadczenia 
niezależnych oficjalnych 
instytucji mających siedzibę 
w innych państwach 
członkowskich. Przyjmują 
one także inne dowody 
stosowania równoważnych 
systemów zarządzania 
jakością przedstawione 
przez wykonawców. 
 

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."; 

Artykuł 44 
Normy zarządzania 
środowiskiem 

 

W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające, w sytuacjach, 
o których mowa w art. 42 
ust. 2 lit. f), wymagają 
przedstawienia zaświadczeń 
sporządzonych przez 
niezależne instytucje 
zajmujące się 
poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z 
niektórymi wspólnotowymi 
normami zarządzania 
środowiskiem, odwołują się 
one do wspólnotowego 
systemu ekozarządzania i 
audytu (EMAS) lub norm 
zarządzania środowiskiem 
opartych na europejskich lub 
międzynarodowych normach 
poświadczonych przez 
organy działające zgodnie z 
prawem wspólnotowym albo 
europejskimi lub 
międzynarodowymi normami 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

art. 1 pkt 8 
 

j.w. 
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dotyczącymi certyfikacji. 
Instytucje zamawiające 
uznają równoważne 
zaświadczenia instytucji 
mających siedzibę w innych 
państwach członkowskich. 
Przyjmują one także inne 
dowody stosowania 
równoważnych środków 
zarządzania środowiskiem 
przedstawione przez 
wykonawców. 
 

Artykuł 45 
Dokumenty i informacje 

dodatkowe 
 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą wezwać 
wykonawców do 
uzupełnienia zaświadczeń i 
dokumentów przedłożonych 
na podstawie art. 39–44 lub 
o ich wyjaśnienie. 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 26 ust. 3 i 4 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.  
 

Artykuł 46 
Urzędowe wykazy 

zatwierdzonych wykonawców 
oraz certyfikacja przez 
instytucje publiczne lub 

prywatne 

1. Państwa członkowskie 
mogą wprowadzić urzędowe 
wykazy zatwierdzonych 
przedsiębiorców 
budowlanych, dostawców 
lub usługodawców albo ich 

N- transpozycja 
nieobowiązkowa 
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 certyfikację przez publiczne 
lub prywatne instytucje 
certyfikacyjne. 
 
Państwa członkowskie 
dostosowują warunki 
dokonywania wpisów w 
takich wykazach oraz 
wydawania certyfikatów 
przez instytucje 
certyfikacyjne do przepisów 
art. 39 ust. 1, art. 39 ust. 2 
lit. a)–d) i h), art. 40, art. 41 
ust. 1, 4 i 5, art. 42 ust. 1 lit. 
a)–i), art. 42 ust. 3 i 5 oraz 
art. 43, a także w 
stosownych przypadkach 
art. 44. 
 
Państwa członkowskie 
dostosowują je także do 
przepisów art. 41 ust. 2 oraz 
art. 42 ust. 2 w odniesieniu 
do wniosków o dokonanie 
wpisu w wykazie, 
składanych przez 
wykonawców należących do 
grupy i powołujących się na 
udostępnione im zasoby 
przez inne podmioty 
należące do tej grupy. W 
takim przypadku wykonawcy 
ci muszą udowodnić 
organowi sporządzającemu 
urzędowy wykaz, iż zasoby 
te zostaną oddane do ich 
dyspozycji na cały okres 
ważności zaświadczenia 
potwierdzającego ich wpis w 
urzędowym wykazie i że 
przez ten sam okres 
podmioty te nadal będą 
spełniały kryteria kwalifikacji 
określone w artykułach, o 
których mowa w drugim 
akapicie, na które 
wykonawcy powołują się we 
wnioskach. 
 
2. Wykonawcy wpisani w 
urzędowych wykazach lub 



129 

 

posiadający certyfikat mogą 
w przypadku każdego 
zamówienia przedłożyć 
instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu 
zaświadczenie o wpisie 
wydane przez właściwy 
organ lub certyfikat 
wystawiony przez właściwą 
instytucję certyfikacyjną. 
Zaświadczenia takie i 
certyfikaty określają 
dokumenty, które stanowiły 
podstawę ich wpisu do 
wykazu lub uzyskania 
certyfikatu oraz klasyfikację 
zawartą w tym wykazie. 
 
3. Poświadczony przez 
właściwą instytucję wpis do 
urzędowych wykazów lub 
certyfikat wydany przez 
instytucję certyfikacyjną nie 
powoduje domniemania 
przez instytucje/podmioty 
zamawiające innych państw 
członkowskich, że dany 
podmiot jest odpowiedni, z 
wyjątkiem przypadków 
określonych w art. 39 ust. 1 i 
ust. 2 lit. a)–d) oraz h), art. 
40, art. 41 ust. 1 lit. b) i c) 
oraz art. 42 ust. 1 lit. a) ppkt 
(i), lit. b)–g) w odniesieniu do 
przedsiębiorców 
budowlanych, ust. 1 lit. a) 
ppkt (ii), lit. b)–e) i i)–w 
odniesieniu do dostawców 
oraz ust. 1 lit. a) ppkt (ii) 
oraz lit. b)–e) i g)–w 
odniesieniu do 
usługodawców. 
 
4. Informacje, które wynikają 
z wpisu do wykazu 
urzędowego lub certyfikatu, 
nie mogą być 
kwestionowane bez 
uzasadnienia. Jednak w 
odniesieniu do opłacania 
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składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz podatków 
można wymagać od 
każdego wpisanego 
wykonawcy dodatkowego 
zaświadczenia w przypadku 
każdego zamówienia. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające innych państw 
członkowskich stosują 
przepisy ust. 3 oraz akapitu 
pierwszego niniejszego 
ustępu jedynie wobec 
wykonawców, mających 
siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w państwie 
członkowskim prowadzącym 
wykaz urzędowy. 
 
5. W przypadku wpisu 
wykonawców z innych 
państw członkowskich do 
wykazu urzędowego lub ich 
certyfikacji przez instytucje, 
o których mowa w ust. 1, nie 
można wymagać żadnych 
innych dowodów ani 
oświadczeń poza tymi, 
których można wymagać od 
wykonawców krajowych ani 
też w żadnym wypadku 
innych niż wymagane w art. 
39–43, a także, w 
stosownych okolicznościach, 
art. 44. 
 
Niemniej jednak wykonawcy 
z innych państw 
członkowskich nie mogą 
zostać zobligowani do 
dokonania takiego wpisu lub 
certyfikacji w celu udziału w 
procedurze udzielania 
zamówienia. 
Instytucje/podmioty 
zamawiające uznają 
równoważne certyfikaty 
wydawane przez instytucje 
mające swoje siedziby w 
pozostałych państwach 
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członkowskich. Przyjmują 
one również inne, 
równoważne środki 
dowodowe. 
 
6. Wykonawcy mogą w 
dowolnym momencie złożyć 
wniosek o dokonanie wpisu 
w urzędowym wykazie lub 
wydanie stosownego 
certyfikatu. O decyzji organu 
sporządzającego wykaz lub 
odpowiedniej instytucji 
certyfikacyjnej muszą być 
one poinformowane w 
odpowiednio krótkim czasie. 
 
7. Instytucjami 
certyfikacyjnymi, o których 
mowa w ust. 1, są instytucje 
działające zgodnie z 
europejskimi normami 
certyfikacji. 
 
8. Państwa członkowskie 
prowadzące urzędowe 
wykazy lub posiadające 
instytucje certyfikacyjne, o 
których mowa w ust. 1, są 
zobowiązane do 
powiadomienia Komisji oraz 
innych państw 
członkowskich o adresie 
instytucji, do której należy 
przesyłać wnioski o 
dokonanie wpisu. 
 

 
Artykuł 47 

Kryteria udzielenia 
zamówienia 

 

1. Bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych 
dotyczących wynagradzania 
z tytułu niektórych usług, 
instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówień na podstawie: 
 
a) w przypadku gdy 
zamówienia udziela się na 
podstawie oferty 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi ( Projekt RCL z 
30.11.2011 r.) 
 

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131k. ust. 1. 

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 
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najkorzystniejszej 
ekonomicznie z punktu 
widzenia instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, różnych 
kryteriów odnoszących się 
do danego zamówienia, 
przykładowo jakości, ceny, 
wartości technicznej, 
właściwości funkcjonalnych, 
aspektów środowiskowych, 
kosztów użytkowania, 
kosztów cyklu życia, 
rentowności, serwisu 
posprzedażnego i pomocy 
technicznej, terminu 
dostarczenia oraz czasu 
dostarczenia lub realizacji, 
bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności oraz 
właściwości operacyjnych; 
lub 
 
b) najniższej ceny. 
 
 
2. Nie naruszając akapitu 
trzeciego, w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a), 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 
dokumentacji zamówienia 
(ogłoszeniach o 
zamówieniu, specyfikacji 
warunków zamówienia, 
dokumentach opisowych lub 
dokumentach dodatkowych) 
wagę przypisaną każdemu z 
kryteriów wybranych w celu 
ustalenia oferty 
najkorzystniejszej 
ekonomicznie. 
 
Wagi te mogą być wyrażone 
za pomocą przedziału z 
odpowiednią rozpiętością 
maksymalną. 
 
Jeżeli w opinii instytucji 
zamawiającej/podmiotu 

bezpieczeństwa przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 91 ust. 8 nie 
stosuje się. 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  
 

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131k. ust. 2.  
 

2. Zamawiający udzielając zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
udzielanych, w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego albo negocjacji 
bez ogłoszenia, w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia określa kryteria 
oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobem 
oceny ofert. 
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zamawiającego 
przedstawienie wag nie jest 
możliwe z oczywistych 
przyczyn, wskazuje on(a), w 
dokumentacji zamówienia 
(ogłoszeniach o 
zamówieniu, specyfikacji 
warunków zamówienia, 
dokumentach opisowych lub 
dokumentach dodatkowych) 
kryteria w kolejności od 
najważniejszego do najmniej 
ważnego. 
 

Artykuł 48 
Wykorzystanie aukcji 

elektronicznych 
 

1. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć 
możliwość stosowania aukcji 
elektronicznych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 
2. W procedurach 
ograniczonych lub 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
zadecydować, że udzielenie 
zamówienia zostanie 
poprzedzone aukcją 
elektroniczną, jeżeli 
specyfikacje zamówienia 
można określić w sposób 
precyzyjny. 
 
Na tych samych warunkach 
aukcja elektroniczna może 
zostać przeprowadzona w 
przypadku ponownego 
otwarcia zamówienia na 
konkurencję pomiędzy 
stronami umowy ramowej, 
zgodnie z art. 29 ust. 4 
akapit drugi tiret drugie. 
 
Aukcja elektroniczna oparta 
jest: 
 
- wyłącznie na 

cenach, gdy 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131h ust. 1 i 2.  

Art. 131h. 1.  Zamawiający może udzielić 
zamówienia w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa w trybie przetargu 
ograniczonego albo negocjacji z 
ogłoszeniem będącymi trybami 
podstawowymi. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 
1, zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. Przepisy art. 91a-91c 
stosuje się odpowiednio. 

N-  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 91a-91c Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 
1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w 
celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadza aukcje elektroniczna, jeżeli 
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz złożono co najmniej 3 oferty 
niepodlegające odrzuceniu. Przepisów art. 
91 ust. 4-6 nie stosuje się. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w 
przypadku zamówień w zakresie 
działalności twórczej lub naukowej. 
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej są wyłącznie kryteria 
określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, umożliwiające 
automatyczna ocenę oferty bez 
ingerencji zamawiającego, wskazane 
spośród kryteriów, na podstawie których 
dokonano oceny ofert przed otwarciem 
aukcji elektronicznej. 
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. 
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zamówienia 
udziela się na 
podstawie 
kryterium 
najniższej ceny, 
lub 

 
- na cenach lub 

nowych 
wartościach cech 
ofert wskazanych 
w specyfikacji 
warunków 
zamówienia, gdy 
zamówienie 
udzielane jest 
według kryterium 
oferty 
najkorzystniejszej 
ekonomicznie. 

 
3. Instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
podejmują decyzję o 
skorzystaniu z aukcji 
elektronicznej, informują o 
tym w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 
 
Specyfikacje warunków 
zamówienia powinny 
zawierać, między innymi, 
następujące dane: 
 
a) cechy, których wartości 
będą przedmiotem aukcji 
elektronicznej, pod 
warunkiem że cechy te są 
wymierne i mogą być 
wyrażone w postaci liczby 
lub wartości procentowej; 
 
b) wszelkie ograniczenia co 
do przedkładanych wartości, 
wynikające ze specyfikacji 
dotyczących przedmiotu 
zamówienia; 
 
c) informacje, które zostaną 
udostępnione oferentom w 
trakcie aukcji elektronicznej, 

Art. 91b. 1. Zamawiający zaprasza droga 
elektroniczna do udziału w aukcji 
elektronicznej wszystkich wykonawców, 
którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu. 
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, 
zamawiający informuje wykonawców o: 
1) pozycji złożonych przez nich ofert i 
otrzymanej punktacji; 
2) minimalnych wartościach postąpień 
składanych w toku aukcji elektronicznej; 
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej; 
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji 
elektronicznej; 
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej. 
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie 
może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia 
przekazania zaproszenia, o którym mowa w 
ust. 1. 
4. Sposób oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej powinien obejmować 
przeliczanie postąpień na punktowa ocenę 
oferty, z uwzględnieniem punktacji 
otrzymanej przed otwarciem aukcji 
elektronicznej. 
Art. 91c. 1. W toku aukcji elektronicznej 
wykonawcy za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej, 
umożliwiającego wprowadzenie 
niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, 
składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 
podlegające automatycznej ocenie i 
klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1 i 2, art. 
83 i 84 oraz art. 86-89 nie stosuje się. 
2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, 
składa sie opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający 
na bieżąco przekazuje każdemu 
wykonawcy informacje o pozycji złożonej 
przez niego oferty i otrzymanej punktacji 
oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. 
Do momentu zamknięcia aukcji 
elektronicznej nie ujawnia się informacji 
umożliwiających identyfikacje wykonawców. 
4. Oferta wykonawcy przestaje wiążąc w 
zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą 
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i, w stosownych 
przypadkach, termin ich 
udostępnienia; 
 
d) stosowne informacje 
dotyczące przebiegu aukcji 
elektronicznej; 
 
e) warunki, na jakich 
oferenci będą mogli 
licytować, oraz, w 
szczególności, minimalne 
różnice, które, o ile ma to 
zastosowanie, wymagane 
będą podczas licytacji; 
 
f) stosowne informacje 
dotyczące 
wykorzystywanego sprzętu 
elektronicznego oraz ustaleń 
i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń. 
 
4. Przed przystąpieniem do 
aukcji elektronicznej 
instytucje/podmioty 
zamawiające dokonują 
pełnej wstępnej oceny ofert, 
zgodnie z ustalonym 
kryterium/ustalonymi 
kryteriami udzielenia 
zamówienia oraz przypisaną 
im wagą. 
 
Wszyscy oferenci, którzy 
przedstawili dopuszczalne 
oferty, zostają jednocześnie 
zaproszeni drogą 
elektroniczną do 
przedstawienia nowych cen 
lub nowych wartości; 
zaproszenie zawiera 
wszelkie odpowiednie 
informacje na temat 
indywidualnego połączenia z 
używanym urządzeniem 
elektronicznym oraz określa 
datę i godzinę rozpoczęcia 
aukcji elektronicznej. Aukcja 
elektroniczna może zostać 
przeprowadzona w kilku 

ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg 
terminu związania ofertą nie ulega 
przerwaniu. 
5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust. 2 stosuje sie odpowiednio. 
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kolejnych etapach. Aukcja 
elektroniczna może 
rozpocząć się najwcześniej 
dwa dni robocze po dacie 
przesłania zaproszeń. 
 
5. Jeżeli zamówienia udziela 
się na podstawie kryterium 
oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, do 
zaproszenia dołączany jest 
również wynik pełnej oceny 
danego oferenta, 
przeprowadzonej zgodnie z 
wagami, o których mowa w 
art. 47 ust. 2 akapit 
pierwszy. 
 
Zaproszenie wskazuje 
również wzór 
matematyczny, który 
podczas aukcji 
elektronicznej będzie 
wykorzystywany do 
automatycznej reklasyfikacji 
w zależności od nowych 
przedstawionych cen lub 
wartości. Formuła ta 
uwzględnia wagi przypisane 
wszystkim kryteriom w celu 
ustalenia oferty 
najkorzystniejszej 
ekonomicznie, wskazanym 
w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacjach; w tym 
celu należy jednak 
wcześniej ograniczyć 
wszelkie przedziały do 
określonej wartości. 
 
W przypadku dopuszczenia 
różnych wariantów dla 
każdego wariantu należy 
podać odrębny wzór. 
 
6. Na każdym etapie aukcji 
elektronicznej 
instytucje/podmioty 
zamawiające niezwłocznie 
przekazują wszystkim 
oferentom co najmniej 
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wystarczającą ilość 
informacji, aby umożliwić im 
ustalenie w dowolnym 
momencie swojej względnej 
pozycji w klasyfikacji. Mogą 
one podawać również inne 
informacje dotyczące innych 
przedstawionych cen lub 
wartości, pod warunkiem że 
zostało to określone w 
specyfikacjach warunków 
zamówienia. Mogą one 
również w dowolnym 
momencie ogłosić liczbę 
uczestników danego etapu 
aukcji. W żadnym wypadku 
nie mogą one jednak 
ujawniać tożsamości 
oferentów na żadnym z 
etapów aukcji elektronicznej. 
 
7. Instytucje/podmioty 
zamawiające zamykają 
aukcję elektroniczną w jeden 
lub więcej z następujących 
sposobów: 
 
a) zgodnie z datą i godziną 
ustaloną z góry i określoną 
w zaproszeniu do udziału w 
aukcji; 
 
b) gdy przestaną 
otrzymywać nowe ceny lub 
nowe wartości spełniające 
wymogi dotyczące 
minimalnych różnic. W takim 
przypadku 
instytucje/podmioty 
zamawiające określają w 
zaproszeniu do udziału w 
aukcji dopuszczalny czas, 
jaki może upłynąć od  
otrzymania ostatniej 
propozycji do zamknięcia 
aukcji elektronicznej; 
 
c) po przeprowadzeniu 
określonej w zaproszeniu do 
udziału w aukcji liczby 
etapów aukcji. 
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W przypadku decyzji 
instytucji/podmiotów 
zamawiających o 
zamknięciu aukcji 
elektronicznej zgodnie z lit. 
c), ewentualnie w połączeniu 
z warunkami przewidzianymi 
w lit. b), zaproszenie do 
udziału w aukcji będzie 
zawierać harmonogram 
poszczególnych etapów 
aukcji. 
 
8. Po zamknięciu aukcji 
elektronicznej 
instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówienia zgodnie z art. 
47 w zależności od wyników 
aukcji elektronicznej. 
 
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający nie może 
korzystać z aukcji 
elektronicznych w 
niewłaściwy sposób ani też 
w sposób uniemożliwiający, 
ograniczający lub 
zakłócający konkurencję, ani 
też w celu zmiany 
przedmiotu zamówienia, 
określonego w 
opublikowanym ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz 
zdefiniowanego w 
specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 

Artykuł 49 
Rażąco niskie oferty 

 

1. Jeżeli w przypadku 
danego zamówienia oferty 
wydają się rażąco niskie w 
stosunku do świadczenia, 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, przed 
odrzuceniem tych ofert, 
zwraca się na piśmie do 
oferenta o podanie 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 90 Art. 90. 1. Zamawiający w celu ustalenia, 
czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwraca sie do wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, 
bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody 
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szczegółów dotyczących 
tych składowych elementów 
ofert, które uważa za istotne. 
 
Szczegóły te mogą dotyczyć 
głównie: 
 
a) ekonomiczności danej 
metody budowania, procesu 
produkcyjnego lub 
świadczonych usług; 
 
b) technicznych lub 
wszelkich wyjątkowo 
korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent, 
do realizacji robót 
budowlanych albo dostawy 
produktów lub usług; 
 
c) oryginalności robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług proponowanych przez 
oferenta; 
 
d) zgodności z 
obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony 
zatrudnienia i warunków 
pracy w miejscu, w którym 
roboty budowlane, usługi lub 
dostawy mają być 
realizowane; 
 
e) możliwości uzyskania 
przez oferenta pomocy 
państwa. 
 
2. Poprzez konsultacje z 
oferentem instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający weryfikuje 
składowe elementy oferty, 
uwzględniając dostarczone 
dowody. 
 
3. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, która 
stwierdzi, że oferta jest 
rażąco niska ze względu na 

wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla wykonawcy, 
oryginalność projektu wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, 
który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu 
oraz Komisję Europejską o odrzuceniu 
ofert, które według zamawiającego 
zawierały rażąco niską cenę z powodu 
udzielenia pomocy publicznej, a 
wykonawca, w terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, nie udowodnił, że 
pomoc ta jest zgodna z prawem w 
rozumieniu przepisów o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
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fakt otrzymania przez 
oferenta pomocy państwa, 
może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z 
oferentem, jeżeli nie jest on 
w stanie udowodnić w 
dostatecznym, 
wyznaczonym przez tę 
instytucję/ten podmiot 
terminie, że pomoc ta 
została mu przyznana w 
sposób zgodny z prawem. 
W przypadku odrzucenia 
oferty w takich 
okolicznościach, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający powiadamia o 
tym fakcie Komisję. 
 

Artykuł 50 
Zakres 

 

1. W przypadku gdy 
niniejszy tytuł ma 
zastosowanie zgodnie z art. 
21 ust 3 i 4, państwa 
członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu 
zapewnienia, aby wybrani 
oferenci niebędący 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi stosowali 
przepisy art. 51–53 przy 
przyznawaniu osobom 
trzecim umów o 
podwykonawstwo. 
 
 
 
 
 
 
2. Dla celów ust. 1 grupy 
przedsiębiorstw utworzone 
w celu uzyskania 
zamówienia lub 
przedsiębiorstwa z nimi 
powiązane nie są uważane 
za osoby trzecie. 
 
Oferent zawiera w swojej 
ofercie wyczerpujący wykaz 
takich przedsiębiorstw. 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131p. i 
art. 131 u. 

Art. 131p. 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, 
stosując odpowiednio przepisy o ogłoszeniu 
zamówienia. 
2. W ogłoszeniu o zamówieniu o 
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 ogłoszeni lub zamówienia z 
wolnej reki a, o których mowa w art. 131h 
ust. 5 i 6. 
4. Wykonawca może zamieścić w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
przekazać Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy o podwykonawstwo części 
zamówienia udzielonego wykonawcy, 
którego wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 
Art. 131u. 1. Za podwykonawcę nie uznaje 
się: 
1) przedsiębiorstwa, na które 
wykonawca może wywierać, bezpośrednio 
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Wykaz ten jest uaktualniany 
każdorazowo po zaistnieniu 
jakichkolwiek zmian w 
stosunkach między 
przedsiębiorstwami. 
 

lub pośrednio, dominujący wpływ, 
przedsiębiorstwa które może wywierać 
dominujący wpływ na wykonawcę, 
przedsiębiorstwa, które jako wykonawca 
podlega dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa w wyniku stosunku 
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. Wykonawca podaje w ofercie wykaz 
przedsiębiorstw, które nie mogą być 
uznane za podwykonawców, i aktualizuje 
go po zaistnieniu zmian w stosunkach 
między przedsiębiorstwami. 

Artykuł 51 
Zasady 

 

Wybrany oferent działa w 
sposób przejrzysty i traktuje 
wszystkich potencjalnych 
podwykonawców w sposób 
równy i niedyskryminujący. 
 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131s. 

Art. 131s. 1.  Przy ustalaniu wartości 
zamówienia na podwykonawstwo przepisy 
art. 32-35 stosuje się odpowiednio. 
2. Przepisów art. 131p i 131r nie stosuje się 
do powierzenia wykonania części 
zamówienia 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. 



142 

 

Artykuł 52 
Progi i zasady dotyczące 

publikacji ogłoszeń 
 

1. W przypadku gdy 
wybrany oferent niebędący 
instytucją 
zamawiającą/podmiotem 
zamawiającym zamierza 
udzielić zamówienia na 
podwykonawstwo o 
szacowanej wartości bez 
VAT nie niższej niż progi 
określone w art. 8, informuje 
o swoim zamiarze w formie 
ogłoszenia. 
 
2. Ogłoszenia o 
zamówieniach na 
podwykonawstwo zawierają 
informacje, o których mowa 
w załączniku V, oraz 
wszelkie inne informacje 
uznane za przydatne przez 
wybranego oferenta i w razie 
konieczności zatwierdzone 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. 
 
Ogłoszenia o zamówieniach 
na podwykonawstwo 
sporządza się zgodnie ze 
standardowym formularzem 
przyjętym przez Komisję 
zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w 
art. 67 ust. 2. 
 
3. Ogłoszenia o 
zamówieniach na 
podwykonawstwo 
publikowane są zgodnie z 
art. 32 ust. 2–5. 
 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131p  

Art. 131p. 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, 
stosując odpowiednio przepisy o ogłoszeniu 
zamówienia. 
2. W ogłoszeniu o zamówieniu o 
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 ogłoszeni lub zamówienia z 
wolnej reki a, o których mowa w art. 131h 
ust. 5 i 6. 
4. Wykonawca może zamieścić w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
przekazać Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy o podwykonawstwo części 
zamówienia udzielonego wykonawcy, 
którego wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu 
na podwykonawstwo nie jest 
jednak wymagane, jeżeli 
zamówienie na 
podwykonawstwo spełnia 
warunki określone w art. 28. 
 
5. Wybrani oferenci mogą 
opublikować zgodnie z art. 

N - fakultatywnie Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 h 
ust.6 i ust. 7 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) przedmiotem zamówienia są rzeczy 
wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych lub 
rozwojowych, a nie w celu zapewnienia 
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32 ogłoszenia o 
zamówieniach na 
podwykonawstwo, w 
odniesieniu do których 
publikacja ogłoszeń nie jest 
wymagana. 
 

zysku lub pokrycia 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; 
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, 
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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. 
7. Zamówienia w dziedzinie 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 określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia, 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 określonych 
dla przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z ogłoszeniem; 
4) zamówienie dotyczy dodatkowych 
dostaw realizowanych przez pierwotnego 
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 
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podstawowe, pod warunkiem że 
zamówienie podstawowe zostało udzielone 
w trybie przetargu ograniczonego 
negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu 
konkurencyjnego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, i jest zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 

6. Państwa członkowskie 
mogą również przewidzieć, 
że wybrany oferent może 
spełnić wymóg dotyczący 
zlecenia podwykonawstwa 
określony w art. 21 ust. 3 lub 
4 poprzez powierzenie 
podwykonawstwa na 
podstawie umowy ramowej 
zawartej zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 
51 i 53 oraz w ust. 1–5 
niniejszego artykułu. 
 
Zamówień na 
podwykonawstwo oparte na 
takiej umowie ramowej 
udziela się na warunkach 
określonych w tej umowie 
ramowej. Można ich udzielić 
jedynie wykonawcom, którzy 
byli pierwotnie stronami 
umowy ramowej. Przy 
udzielaniu zamówień strony 
bez względu na okoliczności 
proponują zasady spójne z 
postanowieniami umowy 
ramowej. 
 
Okres obowiązywania 
umowy ramowej nie może 
przekroczyć siedmiu lat, z 
wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych z 
uwzględnieniem 
oczekiwanego cyklu życia 
dostarczonych urządzeń, 
instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie art. 131i.  
art. 131 r. 
art. 131 s.  

Art. 131i. 1.  Zamawiający udzielając 
zamówienia w dziedzinie 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 cyklu życia 
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. 
 
Art. 131r. Wykonawca może spełnić 
wymagania zamawiającego dotyczące 
wyboru podwykonawcy także przez 
zawarcie umowy ramowej w sprawie 
powierzenia podwykonawstwa. 
 
Art. 131s. 1.  Przy ustalaniu wartości 
zamówienia na podwykonawstwo przepisy 
art. 32-35 stosuje się odpowiednio. 
2. Przepisów art. 131p i 131r nie stosuje się 
do powierzenia wykonania części 
zamówienia udzielonego wykonawcy, jeżeli 
wartość umowy o podwykonawstwo jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
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spowodować zmiana 
dostawcy. 
 
Umowy ramowe nie mogą 
być stosowane w sposób 
nieodpowiedni ani też w 
sposób wykluczający, 
ograniczający lub 
zakłócający konkurencję. 
 
7. Przy udzielaniu zamówień 
na podwykonawstwo, 
których szacowana wartość 
bez VAT jest mniejsza niż 
progi określone w art. 8, 
wybrani oferenci stosują 
postanowienia Traktatu 
dotyczące przejrzystości i 
konkurencji. 
 
8. Artykuł 9 ma 
zastosowanie do obliczenia 
szacunkowej wartości 
zamówień na 
podwykonawstwo. 

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. 

Artykuł 53 
Kryteria jakościowej selekcji 

podwykonawców 
 

W ogłoszeniu o zamówieniu 
na podwykonawstwo 
wybrany oferent wskazuje 
kryteria jakościowej selekcji 
przewidziane przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, a także 
wszelkie inne kryteria, które 
zastosuje do jakościowej 
selekcji podwykonawców. 
Wszystkie te kryteria są 
obiektywne, 
niedyskryminacyjne i spójne 
z kryteriami stosowanymi 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający przy wyborze 
oferentów do głównego 
zamówienia. Wymagane 
możliwości muszą być 
bezpośrednio związane z 
przedmiotem umowy o 
podwykonawstwo, a 
wymagane poziomy 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 t.  
Art. 131 p. ust. 1 i 2 

Art. 131p. 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, 
stosując odpowiednio przepisy o ogłoszeniu 
zamówienia. 
2. W ogłoszeniu o zamówieniu o 
podwykonawstwo wykonawca opisuje 
sposób dokonywania oceny spełnienia 
warunków przez podwykonawcę. 
 
 
 
 
 
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 
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zdolności muszą być do 
niego współmierne. 
 
 
 
Wybrany oferent nie musi 
powierzać 
podwykonawstwa, jeżeli 
udowodni instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, że żaden z 
podwykonawców biorących 
udział w konkursie lub żadna 
z ich ofert nie spełnia 
kryteriów określonych w 
ogłoszeniu o zamówieniu na 
podwykonawstwo, przez co 
wybrany oferent nie mógłby 
spełnić wymogów 
określonych w głównym 
zamówieniu. 
 

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 o zamówienie. 
 

Artykuł 54 
Stosowane przepisy 

 

W przypadku gdy wybrani 
oferenci są 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi, przy 
przyznawaniu umów o 
podwykonawstwo muszą 
przestrzegać postanowień 
dotyczących głównego 
zamówienia określonych w 
tytule I i II. 
 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 m 
ust. 7 

7. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo 
stosuje się przepisy niniejszego rozdziału. 
 

Artykuł 55 
Zakres stosowania i 
dostępność procedur 

odwoławczych 
 

1. Procedury odwoławcze 
określone w niniejszym 
tytule mają zastosowanie do 
umów, o których mowa w 
art. 2, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w 
art. 12 i 13. 
 
2. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, 
aby zapewnić możliwość 
skutecznego, a w 
szczególności możliwie 
szybkiego odwołania od 
decyzji podjętych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające, zgodnie z 

N -  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 179 ust 1 
Art. 180 ust 1 

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej 
określone w niniejszym dziale przysługują 
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy. 
 
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.  
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warunkami określonymi w 
art. 56–62, z powodu 
naruszenia przez te decyzje 
prawa wspólnotowego w 
dziedzinie zamówień lub 
naruszenia krajowych 
przepisów transponujących 
to prawo. 
 
3. Państwa członkowskie 
zapewniają, by nie istniała 
dyskryminacja pomiędzy 
przedsiębiorstwami, które 
mogą wystąpić z 
roszczeniami z tytułu 
poniesionej szkody w 
ramach procedury 
udzielania zamówienia, w 
wyniku zawartego w 
niniejszym tytule 
rozróżnienia pomiędzy 
przepisami krajowymi 
wdrażającymi prawo 
wspólnotowe a pozostałymi 
przepisami krajowymi. 
 
4. Państwa członkowskie 
zapewniają dostępność 
procedur odwoławczych, w 
ramach szczegółowych 
przepisów, które państwa 
członkowskie mogą 
ustanowić, przynajmniej dla 
każdego podmiotu, który ma 
lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia i który 
poniósł szkodę lub może 
ponieść szkodę w wyniku 
domniemanego naruszenia. 
 
5. Państwa członkowskie 
mogą wymagać, aby każdy 
podmiot, który zamierza 
skorzystać z procedury 
odwoławczej, poinformował 
instytucję/podmiot 
zamawiający o 
domniemanym naruszeniu 
oraz o zamiarze wniesienia 
odwołania, pod warunkiem 
że nie ma to wpływu na 
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okres zawieszenia typu 
standstill, zgodnie z art. 57 
ust. 2, ani na żadne inne 
terminy na wniesienie 
odwołania, zgodnie z art. 59. 
 
6. Państwa członkowskie 
mogą wymagać, aby 
zainteresowany podmiot w 
pierwszej kolejności wniósł 
odwołanie do 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego. W takim 
przypadku państwa 
członkowskie czuwają, by 
wniesienie odwołania 
powodowało 
natychmiastowe 
zawieszenie możliwości 
zawarcia umowy. 
 
Państwa członkowskie 
decydują o środkach 
komunikacji, obejmujących 
faks i środki elektroniczne, z 
jakich należy skorzystać w 
celu wniesienia odwołania, o 
którym mowa w akapicie 
pierwszym. 
 
Zawieszenie, o którym 
mowa w akapicie 
pierwszym, nie wygasa 
przed upływem okresu co 
najmniej 10 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 
od dnia następującego po 
dniu, w którym 
instytucja/podmiot 
zamawiający wysłała swoją 
odpowiedź, jeśli korzystał z 
faksu lub środków 
elektronicznych, lub jeśli 
korzystał z innych środków 
komunikacji przed upływem 
okresu albo co najmniej 15 
dni kalendarzowych ze 
skutkiem od dnia 
następującego po dniu, w 
którym instytucja/podmiot 
zamawiający wysłał swoją 
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odpowiedź, albo co najmniej 
10 dni kalendarzowych ze 
skutkiem od dnia 
następującego po dniu 
otrzymania odpowiedzi. 
 

Artykuł 56 
Wymogi dotyczące procedur 

odwoławczych 
 

1. Państwa członkowskie 
zapewniają wprowadzenie 
do procedur odwoławczych 
określonych w art. 55 
odpowiednich środków 
obejmujących prawo do: 
 
a) podjęcia, w najbliższym 
możliwym terminie w drodze 
zarządzenia tymczasowego, 
środków tymczasowych w 
celu skorygowania 
domniemanego naruszenia 
lub zapobieżenia dalszym 
naruszeniom w stosunku do 
zainteresowanych 
podmiotów, włącznie ze 
środkami mającymi na celu 
zawieszenie lub 
zapewnienie zawieszenia 
procedury udzielenia 
zamówienia lub wykonania 
jakiejkolwiek decyzji podjętej 
przez instytucję/podmiot 
zamawiający oraz uchylenia 
lub doprowadzenia do 
uchylenia bezprawnych 
decyzji, w tym usunięcia 
dyskryminujących warunków 
technicznych, 
ekonomicznych lub 
finansowych zawartych w 
zaproszeniu do składania 
ofert, specyfikacji lub we 
wszelkich innych 
dokumentach związanych z 
daną procedurą udzielania 
zamówienia; lub 
 
b) podjęcia, w jak 
najkrótszym terminie, jeżeli 
to możliwe w drodze 
zarządzenia tymczasowego i 
jeżeli to konieczne w drodze 

N-  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 183 ust. 1,2 
Art. 172 ust. 1 

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 których 
zachodzi prawdopodobieństwo doznania 
uszczerbku w wyniku czynności podjętych 
przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
Art. 172. 1. Tworzy sie Krajowa Izbę 
Odwoławcza, zwana dalej "Izba", właściwą 
do rozpoznawania odwołań wnoszonych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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ostatecznej procedury 
przedmiotowej, środków 
innych niż przewidziane w 
lit. a), w celu skorygowania 
wykrytego naruszenia i 
zapobieżeniu szkodom 
wobec podmiotów, których 
to dotyczy; w szczególności 
nakazaniu wypłaty 
określonej kwoty w 
przypadkach, gdzie 
naruszenie nie zostało 
skorygowane albo mu nie 
zapobieżono. 
 
W obu powyższych 
przypadkach, wprowadzone 
środki powinny przyznawać 
uprawnienia do przyznania 
odszkodowań podmiotom, 
które doznały uszczerbku w 
wyniku naruszenia 
przepisów. 
 
2. Uprawnienia, o których 
mowa w ust. 1 oraz w art. 60 
i 61, mogą zostać przyznane 
odrębnym organom 
odpowiedzialnym za 
poszczególne aspekty 
procedury odwoławczej. 
 
3. W sytuacji, gdy organ 
pierwszej instancji, który jest 
niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego, rozpatruje 
odwołanie od decyzji o 
udzieleniu zamówienia, 
państwa członkowskie 
zapewniają, aby 
instytucja/podmiot 
zamawiający nie mógł 
zawrzeć umowy przed 
podjęciem przez organ 
odwoławczy decyzji w 
sprawie wniosku o 
zastosowanie środków 
tymczasowych lub o 
odwołanie. Zawieszenie 
wygasa nie wcześniej niż 
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okres zawieszenia typu 
standstill, o którym mowa w 
art. 57 ust. 2 i art. 60 ust. 4 i 
5. 
 
4. Z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych w ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 55 
ust. 6 procedury 
odwoławcze nie muszą 
koniecznie skutkować 
automatycznym 
zawieszeniem procedur 
udzielenia zamówienia, do 
których się odnoszą. 
 
5. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć, że organ 
odpowiedzialny za 
procedury odwoławcze 
może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne 
konsekwencje środków 
tymczasowych dla 
wszystkich interesów, co do 
których zachodzi 
prawdopodobieństwo 
doznania uszczerbku, a 
także dla interesu 
publicznego, w 
szczególności w zakresie 
obronności i 
bezpieczeństwa, i może 
podjąć decyzję o 
niestosowaniu takich 
środków, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje 
mogłyby przewyższyć 
płynące z nich korzyści. 
 
Decyzja o niezastosowaniu 
środków tymczasowych 
pozostaje bez uszczerbku 
dla wszelkich pozostałych 
roszczeń podmiotu 
wnoszącego o zastosowanie 
takich środków. 
 
6. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć, że w 
przypadku gdy wystąpiono z 
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roszczeniem o 
odszkodowanie w związku z 
bezprawnie podjętą decyzją, 
przedmiotowa decyzja musi 
być uprzednio uchylona 
przez organ mający 
niezbędne uprawnienia. 
 
7. Z wyjątkiem przypadków, 
o których mowa w art. 60–
62, skutki korzystania z 
uprawnień, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, 
w odniesieniu do umowy 
zawartej po udzieleniu 
zamówienia określane są w 
prawie krajowym. 
 
Ponadto z wyjątkiem 
sytuacji, gdy decyzja musi 
zostać uchylona przed 
przyznaniem 
odszkodowania, państwo 
członkowskie może 
przewidzieć, że po zawarciu 
umowy zgodnie z art. 55 ust. 
6, ust. 3 niniejszego artykułu 
lub art. 57–62 uprawnienia 
organu odpowiedzialnego za 
procedury odwoławcze są 
ograniczone do 
przyznawania odszkodowań 
wszelkim podmiotom, które 
poniosły szkodę w wyniku 
naruszenia. 
 

8. Państwa członkowskie 
zapewniają efektywne 
wykonanie decyzji podjętych 
przez organy odwoławcze. 
 
9. W przypadku gdy organy 
odwoławcze nie mają 
charakteru sądowego, ich 
decyzje są zawsze 
uzasadnione na piśmie. 
Ponadto w takim przypadku 
należy wprowadzić przepisy 
gwarantujące postępowanie, 
dzięki któremu wszelkie 

N-  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 198a-g Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom 
oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sadu. 
2. W postępowaniu toczącym sie wskutek 
wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
- Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 
Art. 198b. 1. Skargę wnosi sie do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania zamawiającego. 
2. Skargę wnosi sie za pośrednictwem 
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
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ewentualnie bezprawne 
środki podjęte przez organ 
odwoławczy lub wszelkie 
uchybienia w wykonywaniu 
nadanych mu uprawnień 
będą mogły być 
przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania 
rozpatrywanego przez inny 
organ będący sądem w 
rozumieniu art. 234 Traktatu 
i niezależny zarówno od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego, jak i organu 
odwoławczego. 
 
Członkowie tego 
niezależnego organu 
powoływani są i odwoływani 
na takich samych 
warunkach, jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd 
odpowiedzialny za ich 
powołanie, okres kadencji 
oraz ich odwołanie. 
Przynajmniej 
przewodniczący tego 
niezależnego organu ma 
takie same kwalifikacje 
zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Decyzje 
podejmowane przez ten 
niezależny organ są prawnie 
wiążące, w sposób 
określony przez każde 
państwo członkowskie. 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z 
jej wniesieniem. 
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z 
aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sadowi w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. 
4. W terminie 21 dni od dnia wydania 
orzeczenia skargę może wnieść także 
Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do 
toczącego sie postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego o prokuratorze. 
Art. 198c. Skarga powinna czynić zadość 
wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie 
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o 
uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 
Art. 198d. W postępowaniu toczącym sie 
na skutek wniesienia skargi nie można 
rozszerzyć żądania odwołania ani 
występować z nowymi żądaniami. 
Art. 198e. 1. Sad na posiedzeniu 
niejawnym odrzuca skargę wniesiona po 
upływie terminu lub niedopuszczalna z 
innych przyczyn, jak również skargę, której 
braków strona nie uzupełniła w terminie. 
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie 
czynności procesowej nie ze swojej winy, 
sad na jej wniosek przywraca termin. 
Postanowienie w tej sprawie może być 
wydane na posiedzeniu niejawnym. 
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie 
terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni 
od dnia ustania przyczyny uchybienia 
terminowi. 
Art. 198f. 1. Sad rozpoznaje sprawę 
niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi 
do sądu. 
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest 
ona bezzasadna. W przypadku 
uwzględnienia skargi sąd zmienia 
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zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem 
co do istoty sprawy, a w pozostałych 
sprawach wydaje postanowienie. Przepisy 
art. 192-195 stosuje sie odpowiednio. 
Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego nie stosuje się. 
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo 
zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania, sad uchyla wyrok lub 
zmienia postanowienie oraz odrzuca 
odwołanie lub umarza postępowanie. 
4. Sad nie może orzekać co do zarzutów, 
które nie były przedmiotem odwołania. 
5. Strony ponoszą koszty postępowania 
stosownie do jego wyniku; określając 
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd 
uwzględnia także koszty poniesione przez 
strony w związku z rozpoznaniem 
odwołania. 
Art. 198g. 1. Od wyroku sadu lub 
postanowienia kończącego postępowanie w 
sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 
Przepisu nie stosuje się do Prezesa 
Urzędu. 
2. Do czynności podejmowanych przez 
Prezesa Urzędu stosuje sie odpowiednio 
przepisy o Prokuratorze Generalnym, 
określone w części I w księdze I w tytule VI 
w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.  
 

10. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby organy 
odpowiedzialne za 
procedury odwoławcze 
gwarantowały odpowiedni 
stopień poufności informacji 
niejawnych lub innych 
informacji zawartych w 
dokumentacji przekazanej 
przez strony oraz działały 
zgodnie z interesami 
obronności i bezpieczeństwa 
w ciągu całej procedury. 
 
W tym celu państwa 
członkowskie mogą 
zadecydować, że ten 
specyficzny organ ma 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 189: 
 „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 chronioną na 
podstawie odrębnych przepisów, inna niż 
informacja niejawna w rozumieniu 
przepisów o ochronie informacji 
niejawnych.”, 
 „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 
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wyłączną jurysdykcję w 
zakresie odwołań 
dotyczących umów w 
dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa. 
 
W każdym przypadku 
państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że jedynie 
członkowie organów 
odwoławczych imiennie 
upoważnieni do 
przetwarzania informacji 
niejawnych mogą 
rozpatrywać odwołania 
zawierające takie 
informacje. Mogą również 
wprowadzić specjalne środki 
bezpieczeństwa dotyczące 
rejestracji odwołań, 
przyjmowania dokumentów 
lub przechowywania 
dokumentacji. 
 
Państwa członkowskie 
określają, w jaki sposób 
organy odwoławcze mają 
godzić poufność informacji 
niejawnych z 
poszanowaniem prawa do 
obrony oraz, w przypadku 
sądowego postępowania 
odwoławczego lub 
odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący 
sądem lub trybunałem w 
rozumieniu art. 234 Traktatu, 
dokonują tego w sposób 
zapewniający, że w całej 
procedurze przestrzegane 
jest prawo do 
sprawiedliwego procesu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 29 

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”; 
 
w art. 190 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
„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 działa w postępowaniu 
odwoławczym zgodnie z interesami w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.”; 

Artykuł 57 
Okres zawieszenia 

 

1. Przez przyjęcie 
koniecznych przepisów 
uwzględniających minimalne 
warunki określone w ust. 2 
niniejszego artykułu i w art. 
59, państwa członkowskie 
zapewniają, aby podmioty, o 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

art. 94 ust. 1 pkt 1 Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w 
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których mowa w art. 55 ust. 
4, dysponowały czasem 
wystarczającym na 
skuteczne odwołania od 
decyzji o udzieleniu 
zamówienia podjętych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 
2. Zawarcie umowy w 
związku z decyzją o 
udzieleniu zamówienia 
objętego zakresem 
stosowania niniejszej 
dyrektywy nie może nastąpić 
przed upływem co najmniej 
10 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia 
kalendarzowego 
następującego po dniu 
wysłania decyzji do 
zainteresowanych 
kandydatów i oferentów, jeśli 
decyzja została wysłana 
faksem lub drogą 
elektroniczną albo, w 
przypadku użycia innych 
środków komunikacji, nie 
przed upływem co najmniej 
15 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia 
następującego po dniu 
wysłania decyzji o udzieleniu 
zamówienia albo co najmniej 
10 dni liczonych od dnia 
otrzymania decyzji. 
 
Oferenci są uważani za 
zainteresowanych do czasu 
ich ostatecznego 
wykluczenia. Wykluczenie 
ma charakter ostateczny, 
jeśli zainteresowani oferenci 
zostali o nim powiadomieni i 
jeżeli zostało ono uznane za 
zgodne z prawem przez 
niezależny organ 
odwoławczy lub nie może 
już podlegać procedurze 
odwołania. 
 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 
15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób - w przypadku zamówień, których 
wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 
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Kandydatów uważa się za 
zainteresowanych, jeżeli 
instytucja/podmiot 
zamawiający nie udostępnił 
informacji o odrzuceniu ich 
wniosku przed 
powiadomieniem 
zainteresowanych oferentów 
o decyzji o udzieleniu 
zamówienia. 
 
Do informacji o decyzji o 
udzieleniu zamówienia 
przekazywanej każdemu 
zainteresowanemu 
kandydatowi i oferentowi 
dołączone są: 
 
- streszczenie 

stosownych 
przyczyn, o 
których mowa w 
art. 35 ust. 2, z 
zastrzeżeniem art. 
35 ust. 3, oraz 

 
- precyzyjne 

określenie 
dokładnego 
okresu 
zawieszenia typu 
standstill 
obowiązującego 
zgodnie z 
przepisami prawa 
krajowego 
transponującymi 
niniejszy ustęp. 

 
Artykuł 58 

Wyjątki od okresu 
zawieszenia 

 

Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć odstąpienie od 
stosowania okresów, o 
których mowa w art. 57 ust. 
2, w następujących 
przypadkach: 
a) gdy zgodnie z niniejszą 
dyrektywą nie jest 
wymagane wcześniejsze 
opublikowanie ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 94 ust. 2 pkt. 1 
lit. b i pkt. 2 
 
Art. 146 ust. 1 pkt. 5 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w ust. 
1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
b) w przypadku trybu przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i 
dialogu konkurencyjnego złożono tylko 
jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia 
wykonawcy upłynął termin do wniesienia 
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Europejskiej; 
b) gdy jedynym 
zainteresowanym oferentem 
w rozumieniu art. 57 ust. 2 
jest oferent, któremu 
udzielono zamówienia i nie 
ma innych 
zainteresowanych 
kandydatów; 
c) w przypadku zamówienia, 
u którego podstaw leży 
umowa ramowa zgodnie z 
art. 29. 
W przypadku odwołania się 
do tego odstępstwa państwa 
członkowskie zapewniają 
nieskuteczność umowy 
zgodnie z art. 60 i 62, jeżeli 
- następuje naruszenie art. 
29 ust. 4 akapit drugi tiret 
drugie, oraz 
- szacuje się, że wartość 

zamówienia 
osiąga lub 
przekracza 
wartości progowe 
określone w art. 8. 

odwołania na tę czynność lub w 
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 
wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze;  
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w 
ramach dynamicznego systemu zakupów 
albo na podstawie umowy ramowej; 
 
Art. 146 ust. 1 pkt. 5 
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 
zamawiający: 
5) udzielił zamówienia na podstawie umowy 
ramowej przed upływem terminu 
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło 
naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;  
 

Art. 59 
Terminy wniesienia odwołań 

 

59. Jeżeli państwo 
członkowskie ustanowi, że 
wszystkie odwołania 
przeciwko decyzjom 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego, zgłaszane 
w ramach albo w związku z 
procedurą udzielania 
zamówień w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, muszą 
być zgłoszone przed 
upływem określonego 
terminu, wówczas termin ten 
wynosi minimum dziesięć 
dni kalendarzowych 
liczonych od dnia 
następującego po dniu 
wysłania decyzji przez 
instytucję/podmiot 
zamawiający do kandydata 
lub oferenta, jeśli decyzja 
została przesłana faksem 
lub drogą elektroniczną albo, 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 182 ust. 1 pkt 1 
Art. 182 ust. 2 pkt 1 
Art. 92 ust. 1 

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - 
jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8; 
 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec 
postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi sie w 
terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie 
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w przypadku użycia innych 
środków komunikacji, co 
najmniej 15 dni 
kalendarzowych, liczonych 
od dnia następującego po 
dniu wysłania decyzji 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego do oferenta 
lub kandydata albo co 
najmniej dziesięć dni 
kalendarzowych liczonych 
od dnia otrzymania decyzji. 
Informacji przekazywanej 
każdemu oferentowi lub 
kandydatowi o decyzji 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego towarzyszy 
streszczenie stosownych 
przyczyn. W przypadku 
wniosku o odwołanie od 
decyzji, o których mowa w 
art. 56 ust. 1 lit. b), 
niepodlegających 
obowiązkowi 
powiadomienia, termin ten 
wynosi co najmniej 10 dni 
kalendarzowych od daty 
publikacji danej decyzji. 

 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8; 
 
Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
jednocześnie zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacje przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacje; 
2) wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - 
jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie 
zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

Art. 60 
Nieskuteczność umowy 
 

60, Państwa członkowskie 
zapewniają, aby umowa 
została uznana za 
nieskuteczną przez organ 
odwoławczy niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego lub by jej 
nieskuteczność wynikała z 
decyzji takiego organu 
odwoławczego w 
następujących przypadkach: 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 146 Art. 146. 1. Umowa podlega 
unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 

Art. 60 ust. 1 lit. a) a) gdy instytucja/podmiot 
zamawiający udzielił 
zamówienia bez 
wcześniejszego 
opublikowania ogłoszenia w 

N – już istnieje 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

art. 146 ust. 1 pkt 2 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. a) 

Art. 146. 1. Umowa podlega 
unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 
2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie 
przekazał ogłoszenia o zamówieniu 
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Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, mimo że 
zgodnie z niniejszą 
dyrektywą jest to 
niedopuszczalne; 
 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich; 
 
art. 192 ust. 3  
Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
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; 

Art. 60 ust. 1 lit. b) b) w przypadku naruszenia 
postanowień art. 55 ust. 6, 
art. 56 ust. 3 lub art. 57 ust. 
2, jeżeli naruszenie to 
powoduje, że oferent 
wnoszący odwołanie nie ma 
już możliwości otrzymania 
ochrony prawnej przed 
zawarciem umowy, a 
naruszenie wiąże się z 
innym wykroczeniem 
przeciwko postanowieniom 
tytułu I lub II, jeżeli to 
ostatnie naruszenie 
uszczupla perspektywy 
wnioskującego oferenta na 
otrzymanie dopłaty; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 146 ust. 1 pkt 3 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. a) 

Art. 146 ust. 1 pkt 3  
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 
zamawiający: 
 3) zawarł umowę z naruszeniem 
przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, 
jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie 
odwołania przed zawarciem umowy; 
 
art. 192 ust. 3  
Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
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; 

Art. 60 ust. 1 lit. c) c) w przypadkach 
wymienionych w art. 58 lit. c) 
akapit drugi, gdy państwa 
członkowskie czynią użytek 
z uregulowań dotyczących 
wyjątków od stosowania 
okresu zawieszenia w 
odniesieniu do umów, 
bazujących na umowie 
ramowej. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 146 ust. 1 pkt 5 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. a) 

Art. 146. 1. Umowa podlega 
unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 
5) udzielił zamówienia na podstawie 
umowy ramowej przed upływem terminu 
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli 
nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 
 
art. 192 ust. 3  
Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
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; 

Art. 60 ust. 2 (skutki uznania 
umowy za nieskuteczną) 

Następstwa nieskuteczności 
umowy zależą od prawa 
krajowego. Prawo krajowe 
może przewidywać 
wsteczne anulowanie 
wszystkich zobowiązań 
umownych lub ograniczyć 
zakres anulowania do tych 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 

art. 146 ust. 3 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. b) 

3. Unieważnienie umowy odnosi skutek od 
momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 
192 ust. 3 pkt 2 lit. b. 
 
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia 
publicznego została zawarta oraz zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 
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zobowiązań, które należy 
jeszcze wykonać. W tym 
ostatnim przypadku państwa 
członkowskie zadbają o 
możliwość zastosowania 
także sankcji alternatywnych 
w rozumieniu art. 61 ust. 2. 

87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

146 ust. 1: 
b) unieważnić umowę w zakresie 
zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę 
finansowa w 
uzasadnionych przypadkach, w 
szczególności gdy nie jest możliwy zwrot 
świadczeń 
spełnionych na podstawie umowy 
podlegającej unieważnieniu; 

Art. 60 ust. 3 (odstąpienie od 
stwierdzenia nieskuteczności 
umowy) akapit pierwszy 

Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że organ 
odwoławczy niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego może nie 
uznać umowy za 
nieskuteczną, chociaż 
zamówienie zostało 
udzielone bezprawnie z 
przyczyn wymienionych w 
ust. 1, jeżeli organ 
odwoławczy stwierdzi, po 
rozpatrzeniu wszystkich 
istotnych aspektów, że 
nadrzędne przyczyny 
związane z interesem 
ogólnym, przede wszystkim 
w dziedzinie obrony lub 
bezpieczeństwa, wymagają 
zachowania skutków umowy 
w mocy. 

N – transpozycja  
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 30 lit. a Art. 1 
30) w art. 192: 
a. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W postępowaniu odwoławczym 
dotyczącym zamówień w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa przepis ust. 3 
lit. c stosuje się, w przypadku stwierdzenia, 
że utrzymanie umowy w mocy leży w 
ważnym interesie publicznym, w 
szczególności w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa.” 
 

Art. 60 ust. 3 akapit drugi Interes gospodarczy może 
być uznany za ważną 
przyczynę utrzymania 
skuteczności umowy 
związaną z interesem 
ogólnym w rozumieniu 
pierwszego akapitu tylko 
wtedy, gdy jej 
nieskuteczność pociągałaby 
za sobą w wyjątkowych 
sytuacjach 
nieproporcjonalne 
następstwa. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 192 ust. 5 zdanie 
drugie 

Interes gospodarczy w utrzymaniu 
ważności umowy może być uznany za 
ważny interes publiczny wyłącznie w 
przypadku, gdy unieważnienie umowy 
spowoduje niewspółmierne konsekwencje. 

Art. 60 ust. 3 akapit trzeci Interes gospodarczy stojący 
w bezpośrednim związku z 
daną umową nie może 
jednak być uznany za 
przekonywającą przyczynę 
interesu ogólnego w 
rozumieniu pierwszego 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

Art. 192 ust. 5 zdanie 
pierwsze 

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 
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akapitu. Do interesów 
gospodarczych 
bezpośrednio związanych z 
umową zalicza się między 
innymi koszty spowodowane 
opóźnieniem wykonania 
umowy, koszty 
spowodowane 
uruchomieniem nowej 
procedury udzielenia 
zamówienia, koszty 
spowodowane zmianą 
wykonawcy umowy oraz 
koszty spowodowane 
zobowiązaniami natury 
prawnej powstałe w wyniku 
stwierdzenia 
nieskuteczności umowy. 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

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. 

Art. 60 ust. 3 akapit czwarty 
(zagrożenie obrony i 
bezpieczeństwa) 

W każdym przypadku 
umowa nie może być 
uznana za nieskuteczną, 
jeżeli konsekwencje tej 
nieskuteczności mogą 
poważnie zagrozić samemu 
istnieniu szerszego 
programu obrony i 
bezpieczeństwa, który jest 
niezbędny ze względu na 
interesy związane z 
bezpieczeństwem danego 
państwa członkowskiego. 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o 
koncesji na roboty 
budowlane lub usługi  

Art. 1 pkt 30 lit. b Art. 1 
30) w art. 192: 
a. po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Izba nie może unieważnić umowy, 
jeżeli mogłoby to stanowić istotne 
zagrożenia dla szerszego programu obrony 
i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu 
na interesy związane z bezpieczeństwem 
Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Art. 60 ust. 3 akapit piąty W wyżej wymienionych 
przypadkach państwa 
członkowskie przewidują 
sankcje alternatywne w 
rozumieniu art. 61 ust.2, 
stosowane zamiennie. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. c) 

3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia 
publicznego została zawarta oraz zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 
146 ust. 1: 
c) nałożyć karę finansowa albo orzec o 
skróceniu okresu obowiązywania umowy w 
przypadku stwierdzenia, że utrzymanie 
umowy w mocy leży w ważnym interesie 
publicznym; 

Art. 60 ust. 4 (wyjątek: 
publikacja ogłoszenia o 
dobrowolnej przejrzystości) 

4. Państwa członkowskie 
postanawiają, że ust. 1 lit. a) 
nie ma zastosowania, jeżeli: 
— instytucja/podmiot 
zamawiający jest zdania, że 
zgodnie z niniejszą 
dyrektywą dopuszczalne jest 
udzielenie zamówienia bez 
uprzedniego opublikowania 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 

Art. 146 ust. 2 pkt 1 Art. 146. 2. Umowa nie podlega  
unieważnieniu, jeżeli: 
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 
zamawiający miał uzasadnione podstawy, 
aby sądzić, że działa zgodnie z ustawa, a 
umowa została zawarta odpowiednio po 
upływie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w 
Biuletynie Zamówień Publicznych albo po 
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ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej,  
— instytucja/podmiot 
zamawiający opublikował 
ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 
64, w którym ogłosiła zamiar 
zawarcia umowy, oraz  
— umowa nie została 
zawarta przed upływem co 
najmniej dziesięciu dni 
kalendarzowych liczonych 
od dnia następującego po 
opublikowaniu ogłoszenia. 

1386 i Nr 240 poz. 1429) upływie 10 dni od dnia publikacji takiego 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
 

Art. 60 ust. 5 (wyjątek: 
zamówienia na podstawie 
umowy ramowej) 

5. Państwa członkowskie 
postanawiają, że ust. 1 lit. c) 
nie ma zastosowania, jeżeli:  
—  instytucja/podmiot 
zamawiający uważa, że 
udzielenie zamówienia jest 
zgodne z art. 29 ust. 4 
akapit drugi tiret drugie,  
— instytucja/podmiot 
zamawiający przesłał 
decyzję o udzieleniu 
zamówienia wraz ze 
streszczeniem przyczyn, o 
którym mowa w art. 57 ust. 2 
akapit czwarty tiret pierwsze, 
zainteresowanym 
oferentom, oraz  
— umowa nie została 
zawarta przed upływem 
okresu co najmniej 10 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 
od dnia następującego po 
dniu, w którym decyzja o 
udzieleniu zamówienia 
została wysłana 
zainteresowanym 
oferentom, jeśli korzystano z 
faksu lub środków 
elektronicznych, lub — jeśli 
korzystano z innych środków 
komunikacji — przed 
upływem okresu albo co 
najmniej 15 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 146 ust. 2 pkt 2 
 
Art. 94 ust. 1 

2. Umowa nie podlega unieważnieniu, 
jeżeli: 
2) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 
4 i 5 zamawiający miał uzasadnione 
podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z 
ustawą, a umowa została zawarta po 
upływie terminu określonego w art. 94 ust. 
1. 
 
Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 
dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
- w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8; 
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od dnia następującego po 
dniu, w którym decyzja o 
udzieleniu zamówienia 
została wysłana 
zainteresowanym 
oferentom, albo co najmniej 
10 dni kalendarzowych ze 
skutkiem od dnia 
następującego po dniu 
otrzymania decyzji o 
udzieleniu zamówienia.  

Art. 61 
Naruszenia niniejszego tytułu 
i sankcje alternatywne 

1. W przypadku naruszenia 
przepisów art. 55 ust. 6, art. 
56 ust. 3 lub art. 57 ust. 2 
nieobjętego art. 60 ust. 1 lit. 
b) państwa członkowskie 
przewidują nieskuteczność 
umowy zgodnie z art. 60 ust. 
1–3 lub sankcje 
alternatywne. Państwa 
członkowskie mogą 
przewidzieć, że organ 
odwoławczy niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego decyduje, 
po ocenieniu wszystkich 
istotnych aspektów, czy 
umowę należy uznać za 
nieskuteczną, czy też należy 
zastosować sankcje 
alternatywne.2.  
Sankcje alternatywne muszą 
być skuteczne, 
proporcjonalne i 
odstraszające. Sankcje 
alternatywne obejmują:  
— nałożenie kar pieniężnych 
na instytucję/podmiot 
zamawiający, lub — 
skrócenie okresu 
obowiązywania umowy. 
Państwa członkowskie mogą 
przyznać organowi 
odwoławczemu szerokie 
uprawnienia do 
uwzględniania wszystkich 
istotnych czynników, w tym 
powagi naruszenia, 
zachowania instytucji/ 
podmiotu zamawiającego 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. b) i c) 
 
Art. 193 
 
Art. 194 

3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
b) unieważnić umowę w zakresie 
zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę 
finansowa w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot 
świadczeń spełnionych na podstawie 
umowy podlegającej unieważnieniu; albo 
c) nałożyć karę finansowa albo orzec o 
skróceniu okresu obowiązywania umowy w 
przypadku stwierdzenia, że utrzymanie 
umowy w mocy leży w ważnym interesie 
publicznym; 
 
Art. 193. Kary finansowe, o których mowa 
w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada sie 
na zamawiającego w wysokości do 10 % 
wartości wynagrodzenia wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie, biorąc 
pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz 
wartość wynagrodzenia wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie, za 
które kara jest orzekana. 
 
Art. 194. Izba, stwierdzając naruszenie 
przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 
1, które nie było połączone z naruszeniem 
innego przepisu ustawy, nakłada na 
zamawiającego karę finansowa w 
wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia 
wykonawcy przewidzianego w zawartej 
umowie, biorąc pod uwagę wszystkie 
istotne okoliczności dotyczące udzielenia 
zamówienia. 
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oraz, w przypadkach, o 
których mowa w art. 60 ust. 
2, zakresu, w jakim umowa 
nadal obowiązuje. 
Przyznanie odszkodowania 
nie stanowi właściwej 
sankcji w rozumieniu 
niniejszego ustępu. 

Art. 62 
Terminy 

1. Państwa członkowskie 
mogą postanowić, że 
wniesienie odwołania 
zgodnie z art. 60 ust. 1 musi 
nastąpić: 
 
a) przed upływem co 
najmniej 30 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 
od dnia następującego po 
dniu, w którym 
 
- instytucja/podmiot 

zamawiający 
opublikował 
ogłoszenie o 
udzieleniu 
zamówienia 
zgodnie z art. 30 
ust. 3 i art. 31 i 32, 
jeżeli zawiera ono 
uzasadnienie 
decyzji o 
udzieleniu 
zamówienia bez 
uprzedniego 
opublikowania 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej, albo 

 
- instytucja/podmiot 

zamawiający 
informował 
zainteresowanych 
oferentów i 
kandydatów o 
zawarciu umowy, 
jeżeli informacja ta 
zawiera 
podsumowanie 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 182 ust. 4 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował 
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 
mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 
wykonawcy do złożenia oferty w ramach 
dynamicznego systemu zakupów lub 
umowy ramowej, odwołanie wnosi sie nie 
później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 
dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 
zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki; 
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, 
jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o 
cenę. 
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właściwych 
przyczyn 
określonych w art. 
35 ust. 2 z 
zastrzeżeniem art. 
35 ust. 3. 
Możliwość ta ma 
również 
zastosowanie w 
przypadkach, o 
których mowa w 
art. 58 lit. c); 

 
b) we wszystkich 
przypadkach przed upływem 
okresu co najmniej 6 
miesięcy ze skutkiem od 
dnia następującego po dniu 
zawarcia umowy. 
 
2. We wszystkich innych 
przypadkach, w tym w 
przypadku odwołań 
wniesionych zgodnie z art. 
61 ust. 1, terminy wnoszenia 
odwołań ustalane są w 
prawie krajowym, z 
zastrzeżeniem art. 59. 
 

Art. 63 
Mechanizm korygujący 

1. Komisja może 
zastosować procedurę, o 
której mowa w ust. 2–5, gdy, 
przed zawarciem umowy, 
stwierdza, że w trakcie 
procedury udzielania 
zamówienia objętego 
niniejszą dyrektywą 
nastąpiło rażące naruszenie 
prawa wspólnotowego w 
dziedzinie zamówień 
publicznych. 
 
2. Komisja powiadamia 
zainteresowane państwo 
członkowskie o powodach, 
dla których uznała, że 
wystąpiło rażące naruszenie 
oraz żąda jego 
skorygowania za pomocą 
odpowiednich środków. 

N – uprawnienie 
KE 
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3. W ciągu 21 dni 
kalendarzowych od 
otrzymania powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 2, 
zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje 
Komisji: 
 
a) potwierdzenie, że dane 
naruszenie zostało 
skorygowane; 
 
b) uzasadnienie, dlaczego 
dane naruszenie nie zostało 
skorygowane; lub 
 
c) powiadomienie o 
zawieszeniu procedury 
udzielania zamówienia przez 
instytucję/podmiot 
zamawiający z jego własnej 
inicjatywy lub na podstawie 
uprawnień, określonych w 
art. 56 ust. 1 lit. a). 
 
4. Uzasadnienie podane do 
wiadomości zgodnie z ust. 3 
lit. b), może między innymi 
opierać się na fakcie, że 
domniemane naruszenie jest 
już przedmiotem sądowego 
postępowania 
odwoławczego, innego 
postępowania 
odwoławczego lub 
postępowania 
odwoławczego określonego 
w 56 ust. 9. W takim 
przypadku państwo 
członkowskie informuje 
Komisję o wynikach takiego 
postępowania natychmiast 
po jego zakończeniu. 
 
5. W przypadku 
powiadomienia o 
zawieszeniu procedury 
udzielania zamówienia 
zgodnie z ust. 3 lit. c), dane 
państwo członkowskie 
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informuje Komisję o 
wycofaniu zawieszenia 
postępowania lub 
rozpoczęciu nowej 
procedury udzielania 
zamówienia dotyczącej w 
całości lub w części tego 
samego przedmiotu 
zamówienia. Nowe 
powiadomienie potwierdza, 
że domniemane naruszenie 
zostało skorygowane lub 
zawiera uzasadnienie, 
dlaczego dane naruszenie 
nie zostało skorygowane. 
 

Art. 64 
Treść ogłoszenia dla celów 
dobrowolnej przejrzystości ex 
ante 

Ogłoszenie, o którym mowa 
w art. 60 ust. 4, którego 
format zostanie przyjęty 
przez Komisję zgodnie z 
procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 67 ust. 2, 
zawiera następujące 
informacje: 
 
a) nazwę i dane kontaktowe 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego; 
 
b) opis przedmiotu 
zamówienia; 
 
c) uzasadnienie decyzji 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego o udzieleniu 
zamówienia bez 
uprzedniego ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej; 
 
d) nazwa i dane kontaktowe 
wykonawcy, na rzecz 
którego podjęto decyzję o 
udzieleniu zamówienia; oraz 
 
e) w stosownych 
przypadkach wszelkie inne 
informacje uznane za 
przydatne przez 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 62 ust. 2a 
 
Art. 66 ust.2 

Art. 62 ust.2a 
Zamawiający, niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, może 
odpowiednio 
zamieścić w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub przekazać do Urzędu 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy zawierające co najmniej: 
1) nazwę (firmę) oraz adres 
zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia; 
3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji 
bez ogłoszenia; 
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz 
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
 
Art. 66 ust. 2 
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, 
może odpowiednio zamieścić w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub przekazać do 
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy zawierające co najmniej: 
1) nazwę (firmę) oraz adres 
zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia; 
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia 
z wolnej reki; 
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz 
adres wykonawcy, któremu zamawiający 
zamierza udzielić zamówienia. 
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instytucję/podmiot 
zamawiający. 
 

Art. 65 
Obowiązki statystyczne 

W celu umożliwienia oceny 
skutków stosowania 
niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie, 
najpóźniej do dnia 31 
października każdego roku, 
przesyłają Komisji 
sprawozdanie statystyczne, 
sporządzone zgodnie z art. 
66, przedstawiające 
zamówienia na dostawy, 
usługi i roboty budowlane 
udzielone przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające w roku 
poprzednim. 
 

N    

Art. 66 
Treść sprawozdania 
statystycznego 

Sprawozdanie statystyczne 
określa liczbę i wartość 
udzielonych zamówień, w 
podziale na państwo 
członkowskie lub kraj trzeci 
wybranego wykonawcy. 
Powinno ono przedstawiać 
oddzielnie zamówienia na 
dostawy, usługi i roboty 
budowlane. 
 
Dane, o których mowa w 
pierwszym akapicie, są 
przedstawione w podziale 
na stosowane procedury 
oraz określają dla każdej z 
tych procedur dostawy, 
usługi i roboty budowlane 
wskazane według grupy 
nomenklatury CPV. 
 
W przypadku gdy umowy 
zawarto zgodnie z 
procedurą negocjacyjną bez 
publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, dane, o których 
mowa w akapicie 
pierwszym, przedstawiane 
są również w podziale na 
okoliczności, o których 

N    
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mowa w art. 28. 
 
Treść sprawozdania 
statystycznego ustala się 
zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 67 ust. 2. 
 

Art. 67 
Procedura komitetu 

1. Komisję wspiera Komitet 
Doradczy ds. Zamówień 
Publicznych ustanowiony na 
mocy art. 1 decyzji Rady 
71/306/EWG [26] 
("komitet"). 
 
2. W przypadku odesłania 
do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 3 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8. 
 
3. W przypadku odesłania 
do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 5a ust. 3 lit. 
c), ust. 4 lit. b) i e) decyzji 
1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8. 
 
W odniesieniu do korekty 
progów określonych w art. 8, 
terminy przewidziane w art. 
5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) i 
e) decyzji 1999/468/WE 
ustala się odpowiednio na 
cztery, dwa i sześć tygodni z 
uwagi na ograniczenia 
czasowe wynikające z 
metod obliczania i publikacji, 
określonych w art. 69 ust. 1 
akapit drugi oraz w art. 69 
ust. 3 dyrektywy 
2004/17/WE. 
 
4. W przypadku odesłania 
do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 
i 6 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów 

N    
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jej art. 8. 
 

Art. 68 
Korekta progów 

1. Przy okazji weryfikacji 
progów określonych w 
dyrektywie 2004/17/WE, o 
której mowa w jej art. 69, 
Komisja weryfikuje również 
progi określone w art. 6 
niniejszej dyrektywy, 
dostosowując je w 
następujący sposób: 
 
a) próg przewidziany w art. 8 
lit. a) niniejszej dyrektywy do 
skorygowanego progu 
określonego w art. 16 lit. a) 
dyrektywy 2004/17/WE; 
 
b) próg przewidziany w art. 8 
lit. b) niniejszej dyrektywy do 
skorygowanego progu 
określonego w art. 16 lit. b) 
dyrektywy 2004/17/WE. 
 
Taka korekta i dostosowanie 
progów mająca na celów 
zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej 
dyrektywy zostanie 
dokonana zgodnie z 
procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 67 ust. 3. 
Ze względu na szczególnie 
pilną potrzebę Komisja 
może zastosować tryb pilny, 
o którym mowa w art. 67 ust. 
4. 
 
2. Wartość progów 
określonych zgodnie z ust. 1 
w walutach krajowych 
państw członkowskich, które 
nie uczestniczą w unii 
monetarnej, dostosowuje się 
do odpowiednich wartości 
progów określonych w 
dyrektywie 2004/17/WE, o 
których mowa w ust. 1, 

N    
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obliczonych zgodnie z art. 
69 ust. 2 akapit drugi 
dyrektywy 2004/17/WE. 
 
3. Skorygowane progi 
określone w ust. 1 oraz 
odpowiadające im wartości 
w walutach krajowych, 
publikowane są, po ich 
korekcie, przez Komisję w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej na początku 
listopada. 
 

Art. 69 
Zmiany 

1. Zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w 
art. 67 ust. 2, Komisja może 
dokonać zmian w: 
 
a) procedurach 
opracowywania, przesyłania, 
odbioru, przekładu, 
gromadzenia i dystrybucji 
ogłoszeń, o których mowa w 
art. 30, oraz sprawozdań 
statystycznych 
wymienionych w art. 65; 
 
b) procedurach transmisji i 
publikacji danych, o których 
mowa w załączniku VI, w 
związku z postępem 
technicznym lub z przyczyn 
administracyjnych; 
 
c) wykazach rejestrów, 
oświadczeń i zaświadczeń 
określonych w załączniku 
VII, gdy okażą się one 
konieczne, w związku z 
zawiadomieniami 
uzyskanymi od państw 
członkowskich. 
 
2. Działając zgodnie z 
procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 67 ust. 3, 
Komisja może dokonać 
zmian w następujących 

N    
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elementach innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy: 
 
a) numerach odnoszących 
się do nomenklatury CPV, o 
ile nie skutkuje to zmianą 
zakresu przedmiotowego 
niniejszej dyrektywy, oraz w 
procedurach dokonywania 
odniesień w ogłoszeniach do 
konkretnych pozycji tej 
nomenklatury w ramach 
kategorii usług 
wymienionych w tym 
załączniku; 
 
b) szczegółach i 
właściwościach 
technicznych urządzeń do 
elektronicznego przesyłania 
danych, o których mowa w 
załączniku VIII lit. a), f) i g). 
 
Ze względu na szczególnie 
pilną potrzebę Komisja 
może zastosować tryb pilny, 
o którym mowa w art. 67 
ust.4. 
 

Art. 70 
Zmiana w dyrektywie 
2004/17/WE 

W dyrektywie 2004/17/WE 
dodaje się artykuł w 
brzmieniu: 
 
"Artykuł 22a 
 
Zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa 
 
Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do umów, do 
których zastosowanie ma 
dyrektywa 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 

N    
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podmioty zamawiające w 
dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa [], ani do 
umów, do których ta 
dyrektywa nie ma 
zastosowania zgodnie z jej 
art. 8, 12 i 13. 
 

Art. 71 
Zmiana w dyrektywie 
2004/18/WE 

Artykuł 10 dyrektywy 
2004/18/WE otrzymuje 
brzmienie: 
 
"Artykuł 10 
 
Zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa 
 
Z zastrzeżeniem art. 296 
Traktatu, niniejszą 
dyrektywę stosuje się do 
zamówień publicznych 
udzielanych w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa 
z wyjątkiem zamówień, do 
których stosuje się 
dyrektywę 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 []. 
 
Niniejszej dyrektywy nie 
stosuje się do zamówień, do 
których nie ma 
zastosowania dyrektywa 
2009/81/WE zgodnie z jej 
art. 8, 12 i 13. 
 

N    

Art. 72 
Transpozycja 

1. W terminie do dnia 21 
sierpnia 2011 r. państwa 
członkowskie przyjmują i 
publikują przepisy 
ustawowe, wykonawcze i 

N    
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administracyjne niezbędne 
do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst 
tych przepisów. 
 
Przepisy przyjęte przez 
państwa członkowskie 
zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania 
takiego odniesienia 
określane są przez państwa 
członkowskie. 
 
2. Państwa członkowskie 
przekażą Komisji tekst 
głównych przepisów prawa 
krajowego dotyczących 
dziedzin objętych niniejszą 
dyrektywą. 
 

Art. 73 
Przegląd i sprawozdawczość 

1. W terminie do dnia 21 
sierpnia 2012 r. Komisja 
przedstawi sprawozdanie na 
temat środków podjętych 
przez państwa członkowskie 
w celu transpozycji niniejszej 
dyrektywy, w szczególności 
jej art. 21 oraz art. 50–54. 
 
2. Komisja poddaje 
przeglądowi wdrożenie 
niniejszej dyrektywy oraz, 
najpóźniej począwszy od 
dnia 21 sierpnia 2016 r., 
przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie. W 
sprawozdaniu tym ocenia 
przede wszystkim, czy i w 
jakim zakresie cele 
niniejszej dyrektywy zostały 
osiągnięte w zakresie 
funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i rozwoju 
europejskiego rynku sprzętu 
obronnego oraz europejskiej 

N    
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bazy przemysłowej i 
technologicznej sektora 
obronnego, mając na 
względzie między innymi 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. W 
stosownych przypadkach,  
sprawozdaniu towarzyszy 
wniosek legislacyjny. 
 
3. Komisja dokonuje również 
przeglądu stosowania art. 39 
ust. 1, badając przede 
wszystkim wykonalność 
harmonizacji przywracania 
kandydatów lub oferentów 
wykluczonych z udziału w 
zamówieniach publicznych z 
uwagi na wcześniejsze 
wyroki oraz, jeśli to 
właściwe, przedstawia w tym 
celu wniosek legislacyjny. 
 

Art.74 
Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi 
w życie następnego dnia po 
jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
 
 

N    

Art. 75 
Adresaci 

Niniejsza dyrektywa 
skierowana jest do państw 
członkowskich 

N    

Załącznik I Usługi, o których mowa w 
art. 2 i 15 

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

Art. 1 pkt 2  2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE. 
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Załącznik II Usługi, o których mowa w 
art. 2 i 16 

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

Art. 1 pkt 2 i 5 2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE. 

Załącznik III Definicje niektórych 
specyfikacji technicznych, o 
których mowa w art. 18 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 30 Art. 30 [Opis przedmiotu zamówienia] 
1. Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą cech technicznych 
i jakościowych, z zachowaniem Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie 
lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy.  
2. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia się w 
kolejności:  
1) europejskie aprobaty techniczne;  
2) wspólne specyfikacje techniczne;  
3) normy międzynarodowe;  
4) inne techniczne systemy odniesienia 
ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne. 

Załącznik IV Informacje, które należy 
zamieścić w ogłoszeniach, o 
których mowa w art. 30 

N 
wzory ogłoszeń 
obowiązują 
bezpośrednio na 
podstawie 
rozporządzenia 
wykonawczego 
Komisji (UE) nr 
842/2011 z dnia 
19 sierpnia 2011 
r. 
ustanawiającego 
standardowe 
formularze do 
publikacji 
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ogłoszeń w 
dziedzinie 
zamówień 
publicznych i 
uchylającego 
rozporządzenie 
(WE) nr 
1564/2005 (Dz. 
Urz. UE L 222 z 
27.8.2011, str. 
1) 

Załącznik V Informacje, które należy 
zamieścić w ogłoszeniach 
dotyczących 
podwykonawstwa, o których 
mowa w art. 52 

N 
wzory ogłoszeń 
obowiązują 
bezpośrednio na 
podstawie 
rozporządzenia 
wykonawczego 
Komisji (UE) nr 
842/2011 z dnia 
19 sierpnia 2011 
r. 
ustanawiającego 
standardowe 
formularze do 
publikacji 
ogłoszeń w 
dziedzinie 
zamówień 
publicznych i 
uchylającego 
rozporządzenie 
(WE) nr 
1564/2005 (Dz. 
Urz. UE L 222 z 
27.8.2011, str. 
1) 

   

Załącznik VI Wymogi dotyczące publikacji N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 12 ust. 2 Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenia przekazuje się 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 
a w przypadkach przewidzianych w ustawie 
- drogą elektroniczną zgodnie z formą i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej, o której mowa w ust. 3 
załącznika VIII do 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 albo 
w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 
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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, zwanej dalej 
"stroną internetową określoną w 
dyrektywie" 

Załącznik VII Rejestry N – już istnieje Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o 
koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 

Art. 1 pkt 8 Art. 1 
8) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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.” 

Załącznik VIII Wymagania dotyczące 
urządzeń do elektronicznego 
składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
oraz ofert 

N 
realizację celu 
dyrektywy 
zapewniają 
przepisy ustawy 
– Prawo 
zamówień 
publicznych 
dotyczące 
porozumiewania 
się 
zamawiającego 
z wykonawcami 
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(art. 27) i 
przepisy innych 
ustaw, w 
szczególności 
ustawy z dnia 18 
września 2001 r. 
o podpisie 
elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, 
poz. 1450 ze 
zm.) 
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Nr dyrektywy 

32004L0017 

Tytuł dyrektywy 
 
Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
 

Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie dyrektywy:  
 
Urząd Zamówień Publicznych 

 

TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

Oznaczenie Treść Konieczność 
wdrożenia 

Akt RP Oznaczenie Treść 

motyw (15) preambuły Przed rozpoczęciem 
procedury udzielania 
zamówienia podmioty 
zamawiające mogą, przy 
wykorzystaniu dialogu 
technicznego, poszukiwać 
lub korzystać z doradztwa, 
które może znaleźć 
zastosowanie w trakcie 
przygotowywania 
specyfikacji, pod warunkiem 
jednak, że takie doradztwo 
nie spowoduje ograniczenia 
konkurencji 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 10 Art. 1 
10) po art. 31 dodaje się art. 31a-31c w 
brzmieniu: 
„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.” 
 
16) w art. 96 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu: 
„2a. Jeżeli przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia 
przeprowadzono dialog techniczny, 
informacja o przeprowadzeniu dialogu 
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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.”; 
 

art. 1 ust. 2 lit. b zdanie 
pierwsze (zamówienia na 
roboty budowlane) 

"Zamówienia na roboty 
budowlane" oznaczają 
zamówienia, których 
przedmiotem jest wykonanie 
lub zarówno 
zaprojektowanie, jak i 
wykonanie robót 
budowlanych związanych z 
jednym z rodzajów 
działalności w rozumieniu 
załącznika XII, lub dzieło, 
lub realizacja za pomocą 
dowolnych metod dzieła 
spełniającego wymagania 
określone przez podmiot 
zamawiający.  

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

Art. 1 pkt 1 lit c) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„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;”, 
 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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. 1 ust. 2 lit. b zdanie drugie 
(obiekt budowlany) 

"Dzieło" oznacza wynik 
robót budowlanych lub 
inżynieryjnych, traktowanych 
jako całość, które może 
samodzielnie spełniać 
określoną funkcję 
ekonomiczną lub techniczną 

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

Art. 1 pkt 1 lit b) Art. 1. 
1) w art. 2: 
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5d w 
brzmieniu: 
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;” 
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art. 1 ust. 2 lit. d (zamówienia 
na usługi) 

"Zamówienia na usługi" 
oznaczają zamówienia inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane lub dostawy, 
których przedmiotem jest 
świadczenie usług 
wymienionych w załączniku 
XVII. 

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

Art. 1 pkt 1 lit. f) Art. 1. 
1) w art. 2: 
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„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;” 

art. 32 (Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku XVII 
B) 

Do zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
wymienione w załączniku 
XVII B, mają zastosowanie 
wyłącznie przepisy art. 34 i 
43. 
 

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

Art. 1 pkt 5 Art. 1. 
5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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.” 

art. 53 (Systemy 
kwalifikowania) 

1. Podmioty zamawiające 
mogą, według swojego 
uznania, ustanowić i 
stosować systemy 
kwalifikowania 
wykonawców. 
Podmioty zamawiające, 
które utworzą i stosują taki 
system, zapewniają, aby 
wykonawcy mogli w 
dowolnym momencie 
wnioskować o ujęcie ich w 
tym systemie. 
2. System kwalifikowania, o 
którym mowa w ust. 1, może 
obejmować różne etapy. 
System powinien działać w 
oparciu o obiektywne 
kryteria i zasady kwalifikacji 
określone przez podmioty 
zamawiające. 
Jeżeli takie kryteria i zasady 
obejmują specyfikacje 
techniczne, zastosowanie 

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

Art. 1 pkt 23 Art. 1 
23) po art. 134 dodaje się art. 134a-e w 
brzmieniu: 
„Art. 134a. 1. Zamawiający może ustanowić 
systemem 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. Przepis art. 
48 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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ma art. 34. Kryteria te i 
zasady mogą być 
aktualizowane w miarę 
potrzeb. 
3. Kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, mogą obejmować 
kryteria wykluczania 
wymienione w art. 45 
dyrektywy 2004/18/WE na 
zasadach i w 
okolicznościach tam 
określonych. 
Jeżeli podmiotem 
zamawiającym jest 
instytucja zamawiająca w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. 
a), te kryteria i zasady będą 
obejmować kryteria 
wykluczania wymienione w 
art. 45 ust. 1 dyrektywy 
2004/18/WE. 
4. Jeżeli kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, obejmują 
wymagania dotyczące 
możliwości gospodarczych i 
finansowych wykonawcy, 
wówczas w uzasadnionych 
przypadkach wykonawca 
taki może zdać się na 
możliwości innych 
podmiotów, niezależnie od 
rodzaju powiązań prawnych 
pomiędzy nim a tymi 
podmiotami. W takim 
przypadku wykonawca musi 
udowodnić podmiotowi 
zamawiającemu, że będzie 
miał dostęp do tych 
zasobów przez cały okres 
ważności systemu 
kwalifikowania, 
przedstawiając na przykład 
odpowiednie zobowiązanie 
tych podmiotów. 
Na tych samych zasadach 
grupa wykonawców, o której 
mowa w art. 11, może 
polegać na możliwościach 
uczestników takiej grupy lub 

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. 
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. Przepisy 
dotyczące ogłoszenia o zamówieniu w 
przetargu ograniczonym stosuje się. 
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 informuje 
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. 
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 
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na możliwościach innych 
podmiotów. 
5. Jeżeli kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, obejmują wymogi 
odnoszące się do 
możliwości technicznych lub 
zawodowych wykonawcy, 
wówczas w uzasadnionych 
przypadkach podmiot taki 
może zdać się na 
możliwości innych 
podmiotów, niezależnie od 
rodzaju powiązań prawnych 
pomiędzy nim a tymi 
podmiotami. W takim 
przypadku wykonawca musi 
udowodnić podmiotowi 
zamawiającemu, że będzie 
miał dostęp do tych 
zasobów przez cały okres 
ważności systemu 
kwalifikowania, 
przedstawiając na przykład 
zobowiązanie tych 
podmiotów, zgodnie z 
którym udostępnią mu one 
te zasoby. 
Na tych samych zasadach 
grupa wykonawców, o której 
mowa w art. 11, może 
polegać na możliwościach 
uczestników swojej grupy 
lub na możliwościach innych 
podmiotów. 
6. Kryteria i zasady 
kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, są udostępniane na 
wniosek wykonawców. 
Zainteresowani wykonawcy 
są informowani o aktualizacji 
tych kryteriów oraz zasad. 
Jeżeli podmiot zamawiający 
uznaje, że system 
kwalifikowania niektórych 
innych podmiotów lub 
instytucji spełnia jego 
wymogi, podaje on 
zainteresowanym 
wykonawcom nazwy tych 
podmiotów lub instytucji. 

kwalifikowania wykonawców, w określonej 
kategorii zamówień sektorowych.” 
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7. Należy prowadzić 
pisemny rejestr 
zakwalifikowanych 
wykonawców, jeśli to 
możliwe w podziale 
zgodnym z kategoriami 
odpowiadającymi rodzajom 
zamówień, których dotyczy 
kwalifikacja. 
8. Przy tworzeniu lub 
prowadzeniu systemu 
kwalifikowania, podmiot 
zamawiający przestrzega w 
szczególności art. 41 ust. 3 
w sprawie ogłoszeń o 
istnieniu systemu 
kwalifikowania, art. 49 ust. 3, 
ust. 4 i ust. 5 w sprawie 
informacji dostarczanych 
przez wykonawców, którzy 
złożyli wniosek o 
zakwalifikowanie, art. 51 ust. 
2 w sprawie kwalifikacji 
uczestników w przypadku 
dokonania zaproszenia do 
ubiegania się o zamówienie 
za pomocą ogłoszenia o 
istnieniu systemu 
kwalifikowania, jak również 
art. 52 w sprawie 
wzajemnego uznawania 
warunków 
administracyjnych, 
technicznych i finansowych, 
certyfikatów, testów i innych 
dowodów. 
9. W przypadku dokonania 
zaproszenia do ubiegania 
się o zamówienie za 
pomocą ogłoszenia o 
istnieniu systemu 
kwalifikowania, oferenci 
biorący udział w procedurze 
ograniczonej lub uczestnicy 
negocjacji są wybierani 
spośród kandydatów 
zakwalifikowanych przez taki 
system. 
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Załącznik XII Wykaz czynności, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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.”; 

Załącznik XVII A Usługi, o których mowa w 
art. 31 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE.” 

Załącznik XVII B Usługi, o których mowa w 
art. 32 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE.” 
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Nr dyrektywy 

32004L0018 

Tytuł dyrektywy 
 
Dyrektywa 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 
 

Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie dyrektywy:  
 
Urząd Zamówień Publicznych 

 

TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

Oznaczenie Treść Konieczność 
wdrożenia 

Akt RP Oznaczenie Treść 

motyw (8) preambuły Przed rozpoczęciem 
procedury udzielania 
zamówienia instytucje 
zamawiające mogą, przy 
wykorzystaniu dialogu 
technicznego, poszukiwać 
lub korzystać z doradztwa, 
które może znaleźć 
zastosowanie w trakcie 
przygotowywania 
specyfikacji, pod warunkiem 
jednak, że takie doradztwo 
nie spowoduje ograniczenia 
konkurencji 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 10 Art. 1 
10) po art. 31 dodaje się art. 31a-31c w 
brzmieniu: 
„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. 1 ust. 2 lit. b zdanie 
pierwsze (zamówienia na 
roboty budowlane) 

"Zamówienia publiczne na 
roboty budowlane" 
oznaczają zamówienia 
publiczne, których 
przedmiotem jest albo 
wykonanie, albo zarówno 

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

Art. 1 pkt 1 lit c) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8)  robotach budowlanych – należy przez 
to rozumieć wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie robót 
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zaprojektowanie, jak i 
wykonanie robót 
budowlanych, związanych z 
jedną z działalności 
określonych w załączniku I, 
lub obiektu budowlanego 
albo realizacja, za pomocą 
dowolnych środków, obiektu 
budowlanego 
odpowiadającego wymogom 
określonym przez instytucję 
zamawiającą.  

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;”, 
 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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. 1 ust. 2 lit. b zdanie drugie 
(obiekt budowlany) 

"Obiekt budowlany" oznacza 
wynik całości robót 
budowlanych w zakresie 
budownictwa lub inżynierii 
lądowej i wodnej, który może 
samoistnie spełniać funkcję 
gospodarczą lub techniczną 

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

Art. 1 pkt 1 lit b) Art. 1. 
1) w art. 2: 
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5d w 
brzmieniu: 
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;” 

art. 1 ust. 2 lit. d (zamówienia 
na usługi) 

"Zamówienia publiczne na 
usługi" oznaczają 
zamówienia publiczne, inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane lub dostawy, 
których przedmiotem jest 
świadczenie usług, o których 
mowa w załączniku II 

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

Art. 1pkt 1 lit. f) Art. 1. 
1) w art. 2: 
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„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;” 

art. 21 (Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku II B) 

Proces udzielania 
zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
wymienione w załączniku II 
B, regulują wyłącznie 
przepisy art. 23 i 35 ust. 4 

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

Art. 1 pkt 5 Art. 1. 
5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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 



10 

 

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.” 

art. 44 ust. 3 i 4 3. W przypadku procedur 
ograniczonych, procedur 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia oraz procedurze 
dialogu konkurencyjnego 
instytucje zamawiające 
mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, 
których zaproszą do 
złożenia ofert, negocjacji lub 
prowadzenia dialogu, o ile 
dostateczna liczba 
odpowiednich kandydatów 
jest dostępna. Instytucje 
zamawiające podają w 
ogłoszeniu o zamówieniu 
obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria 
lub reguły, które zamierzają 
stosować, minimalną liczbę 
kandydatów, których 
zamierzają zaprosić, oraz, o 
ile to właściwe, ich 
maksymalną liczbę. 
W procedurze ograniczonej 
minimalna liczba oznacza 
pięciu kandydatów. W 
procedurze negocjacyjnej z 
publikacją ogłoszenia oraz w 
procedurze dialogu 
konkurencyjnego minimalna 
liczba oznacza trzech 
kandydatów. W każdym 
jednak przypadku liczba 
zaproszonych kandydatów 
powinna być wystarczająca, 
aby zapewnić prawdziwą 
konkurencję. 
Instytucje zamawiające 
zapraszają kandydatów w 

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

Art. 1 pkt 11 – 13 i 15 Art. 1 
11) w art. 48 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się 
pkt 8a w brzmieniu: 
„8a) opis 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;”; 
12) w art. 51 w ust. 2 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wykonawców wyłonionych zgodnie z 
obiektywnym i niedyskryminacyjnym 
opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt. 
8a.”; 
13) w art. 57 w ust. 3 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wstępnych wykonawców wyłonionych 
zgodnie z obiektywnym i 
niedyskryminacyjnym opisem, o którym 
mowa w art. 48 ust. 2 pkt. 8a.”; 
15) w art. 60d w ust. 3 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do dialogu 
wykonawców wyłonionych zgodnie z 
obiektywnym i niedyskryminacyjnym 
opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt 
8a.” 
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liczbie nie mniejszej niż 
liczba minimalna, o której 
mowa powyżej. W 
przypadku gdy liczba 
kandydatów spełniających 
kryteria kwalifikacji oraz 
posiadających wymagane 
minimum zdolności jest 
mniejsza od liczby 
minimalnej, instytucja 
zamawiająca może 
kontynuować realizację 
procedury zapraszając 
kandydatów posiadających 
wymagane kwalifikacje. W 
ramach tej samej procedury 
instytucja zamawiająca nie 
może wziąć pod uwagę 
innych wykonawców, którzy 
nie złożyli wniosków o 
dopuszczenie do udziału, 
ani kandydatów, którzy nie 
posiadają wymaganych 
kwalifikacji. 
4. W przypadku gdy 
instytucje zamawiające 
korzystają z możliwości 
ograniczenia liczby 
rozwiązań do dyskusji lub 
ofert do negocjacji, zgodnie 
z art. 29 ust. 4 oraz z art. 30 
ust. 4, stosują one przy tym 
kryteria udzielania 
zamówień, o których mowa 
w ogłoszeniu o zamówieniu, 
specyfikacjach lub 
dokumencie dodatkowym. 
Liczba uzyskana w ostatnim 
etapie powinna zapewniać 
prawdziwą konkurencję, o ile 
istnieje wystarczająca liczba 
rozwiązań lub odpowiednich 
kandydatów 
 

art. 45 ust. 2 lit. d) Z udziału w zamówieniu 
można wykluczyć każdego 
wykonawcę, który 
jest winny poważnego 
wykroczenia zawodowego, 
udowodnionego dowolnymi 

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

Art. 1 pkt 6 lit. a) Art. 1 
6) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
a) „1) wykonawców, którzy wyrządzili 
szkodę, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, lub zostali 
zobowiązani do zapłaty kary umownej, 
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środkami przez instytucje 
zamawiające 

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;” 
 
 

Załącznik I Wykaz działalności, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. b) 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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.”; 

Załącznik II Usługi, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. d) 

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

Art. 1 pkt 2 Art. 1 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE.” 
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Nr dyrektywy 

32009L0081 

Tytuł dyrektywy 
 
Dyrektywa 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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE  
 

Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie dyrektywy:  
 
Urząd Zamówień Publicznych 

 

TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

Oznaczenie Treść Konieczność 
wdrożenia 

Akt RP Oznaczenie Treść 

art. 1 pkt 1 (CPV) Na użytek niniejszej 
dyrektywy stosuje się 
następujące definicje: 
 
"Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV)" oznacza 
nomenklaturę odniesienia 
stosowaną w zamówieniach 
udzielanych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające, przyjętą na 
mocy rozporządzenia (WE) 
nr 2195/2002; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 13 ust. 1 pkt 2 Art. 13. 1. Zamawiający po zatwierdzeniu 
albo uchwaleniu planu finansowego 
zgodnie z obowiązującymi zamawiającego 
przepisami, statutem lub umowa, a w 
przypadku zamawiających, którzy nie 
sporządzają planu finansowego - raz w 
roku, może przekazać Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich lub zamieścić na własnej 
stronie internetowej w miejscu 
wyodrębnionym dla zamówień, zwanym 
dalej "profilem nabywcy", 
wstępne ogłoszenie informacyjne o 
planowanych w terminie następnych 12 
miesięcy zamówieniach lub umowach 
ramowych, których wartość: 
 
2) zsumowana dla dostaw o wartości 
równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, w ramach danej grupy określonej 
w rozporządzeniu 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 
0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z pózn. 
zm.4)), zwanym dalej 
"Wspólnym Słownikiem Zamówień", jest 
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równa lub przekracza wyrażona w złotych 
równowartość kwoty 750.000 euro; 

art. 1 pkt 2 (zamówienia) "zamówienia" oznaczają 
umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane na 
piśmie, o których mowa w 
art. 1 ust.2 lit. a) dyrektywy 
2004/17/WE i art. 1 ust. 2 lit. 
a) dyrektywy 2004/18/WE; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 2 pkt 13 oraz art. 
139 ust. 2 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
13) zamówieniach publicznych - należy 
przez to rozumieć umowy odpłatne 
zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty 
budowlane. 
 
Art. 139 ust. 2. Umowa wymaga, pod 
rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej, chyba  że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej. 

art. 1 pkt 3 (zamówienia na 
roboty budowlane) 

"zamówienia na roboty 
budowlane" oznaczają 
zamówienia, których 
przedmiotem jest albo 
wykonanie, albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i 
wykonanie robót 
budowlanych związanych z 
jednym z działań 
określonych w dziale 45 
CPV lub obiektu 
budowlanego, albo 
realizacja, za pomocą 
dowolnych środków, obiektu 
budowlanego 
odpowiadającego wymogom 
określonym przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. Terminem 
"obiekt budowlany" określa 
się wynik całości robót w 
zakresie budownictwa lub 
inżynierii, który może 
samoistnie spełniać funkcję 
gospodarczą lub techniczną; 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit c) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 

 c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„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;”, 
 
2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
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 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. 1 pkt 4 (zamówienia na 
dostawy) 
 

"zamówienia na dostawy" 
oznaczają zamówienia, inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane, których 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 2 pkt 2 
Art. 6 ust. 2 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
2) dostawach - należy przez to rozumieć 
nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, 
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przedmiotem jest kupno, 
dzierżawa, najem lub 
leasing, z opcją lub bez opcji 
wykupu, produktów. 
 
Zamówienie, którego 
przedmiotem jest dostawa 
produktów, obejmująca 
dodatkowo ich 
rozmieszczenie i instalację, 
uważa się za "zamówienie 
na dostawy"; 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

w szczególności na podstawie umowy 
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 
leasingu 
 
Art. 6 ust. 2 
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie 
dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację 
dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do 
udzielenia takiego zamówienia stosuje sie 
przepisy dotyczące dostaw. 

art. 1 pkt 5 (zamówienia na 
usługi) 
akapit pierwszy  

5) "zamówienia na usługi" 
oznaczają zamówienia, inne 
niż zamówienia na roboty 
budowlane lub dostawy, 
których przedmiotem jest 
świadczenie usług. 
 

 

 

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

Art. 1 pkt 1 lit. f) 
Art. 1 pkt 2 

Art. 1 
1) w art. 2: 
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 
 
2)po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE. 
 

art. 1 pkt 5 akapit drugi Zamówienie, którego 
przedmiotem są zarówno 
produkty, jak i usługi, uważa 
się za "zamówienie na 
usługi", jeżeli wartość usług 
przekracza wartość 
produktów objętych 
zamówieniem. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 6 ust. 1 Art. 6 ust. 1.  
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie 
dostawy oraz usługi albo roboty 
budowlane oraz usługi, do udzielenia 
zamówienia stosuje sie przepisy dotyczące 
tego przedmiotu zamówienia, którego 
wartościowy udział w danym zamówieniu 
jest największy. 
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art. 1 pkt 5 akapit  trzeci Zamówienie, którego 
przedmiotem są usługi i 
które obejmuje działania 
wymienione w dziale 45 
CPV, które mają jedynie 
charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego 
przedmiotu zamówienia, 
uważa się za zamówienie na 
usługi; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 6 ust. 4 4. Jeżeli zamówienie obejmuje 
równocześnie usługi oraz roboty 
budowlane niezbędne do wykonania usług, 
do udzielenia zamówienia stosuje sie 
przepisy dotyczące usług. 

art. 1 pkt 6 (sprzęt 
wojskowy) 

"sprzęt wojskowy" oznacza 
sprzęt specjalnie 
zaprojektowany lub 
zaadaptowany do potrzeb 
wojskowych i przeznaczony 
do użycia jako broń, 
amunicję lub materiały 
wojenne; 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit. d) 
 
 

Art. 1 
1) w art. 2: 

 
d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w 

brzmieniu: 
„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; 
 

art. 1 pkt 7 (newralgiczny 
sprzęt) 

"newralgiczny sprzęt", 
"newralgiczne roboty 
budowlane" i "newralgiczne 
usługi" oznaczają sprzęt, 
roboty budowlane i usługi do 
celów bezpieczeństwa, które 
wiążą się z korzystaniem z 
informacji niejawnych, 
wymagają ich wykorzystania 
lub zawierają je; 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit. b) Art. 1 
2) w art. 2: 
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5d w 

brzmieniu: 
„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; 
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; 
 

art. 1 pkt 8 (informacje 
niejawne) 

"informacje niejawne" 
oznaczają wszelkie 
informacje lub materiały, 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 

Art. 1 pkt 3 lit.  b) Art. 1 

w art. 4: 



17 

 

niezależnie od ich formy, 
charakteru lub sposobu ich 
przekazania, którym 
przyznano określony poziom 
niejawności lub ochrony ze 
względów bezpieczeństwa i 
które — w interesie 
bezpieczeństwa 
narodowego i zgodnie z 
przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi i 
administracyjnymi 
obowiązującymi w danym 
państwie członkowskim — 
wymagają ochrony przed 
wszelkim 
sprzeniewierzeniem, 
zniszczeniem, usunięciem, 
ujawnieniem, utratą lub 
dostępem ze strony osób 
nieupoważnionych lub 
wszelkim innym 
zagrożeniem; 
 

o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 

 b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) zamówień, którym nadano klauzulę 
„tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z 
przepisami o ochronie informacji 
niejawnych, albo jeżeli wymaga tego 
istotny interes bezpieczeństwa państwa lub 
ochrona bezpieczeństwa publicznego;”, 

art. 1 pkt 9 (władze 
publiczne) 

"władze publiczne" 
oznaczają władze 
państwowe, regionalne lub 
lokalne państwa 
członkowskiego lub kraju 
trzeciego; 
 

N 
Definicja została 
wprowadzona 
na użytek 
wyłączenia 
przewidzianego 
w art. 13 lit. f) 
dyr. Z uwagi na 
treść 
projektowanego 
przepisu 
transponującego 
to wyłączenie 
(art. 4b ust. 1 pkt 
6) brak tej 
definicji nie 
wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 10 (sytuacja 
kryzysowa) 

"sytuacja kryzysowa" 
oznacza jakąkolwiek 
sytuację w państwie 
członkowskim lub w 
państwie trzecim, w której 
wystąpiło zdarzenie szkody, 
wyraźnie przekraczające 

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

Art. 1 pkt 3 lit. d) Art. 1 
3) w art. 2: 
 
d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w 

brzmieniu: 
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swoim rozmiarem zdarzenia 
szkody mające miejsce w 
codziennym życiu, a przy 
tym w znacznej mierze 
naraziło życie i zdrowie 
wielu ludzi, lub mające 
poważne następstwa dla 
dóbr materialnych lub 
wymagające podjęcia 
działań w celu dostarczenia 
ludności środków 
niezbędnych dla życia; 
sytuacja kryzysowa ma 
miejsce także wówczas, gdy 
takie zdarzenie należy 
uznać za nieuchronne; 
konflikty zbrojne i wojny 
stanowią sytuacje 
kryzysowe w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy; 
 

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;” 

art. 1 pkt 11 (umowa ramowa) "umowa ramowa" oznacza 
umowę zawartą pomiędzy 
jedną lub więcej 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi a jednym lub 
więcej wykonawcami, której 
celem jest określenie 
warunków dotyczących 
zamówień, które zostaną 
udzielone w danym okresie, 
w szczególności w 
odniesieniu do ceny oraz, o 
ile ma to zastosowanie, 
przewidywanych ilości; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 2 pkt 9a Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
9a) umowie ramowej - należy przez to 
rozumieć umowę zawarta miedzy 
zamawiającym a jednym lub większą liczba 
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; 

art. 1 pkt 12 (aukcja 
elektroniczna) 

"aukcja elektroniczna" 
oznacza powtarzalny proces 
obejmujący zastosowanie 
urządzenia elektronicznego 
do przedstawiania nowych, 
obniżanych cen lub nowych 
wartości dotyczących 
niektórych elementów ofert, 
realizowany po 
przeprowadzeniu wstępnej 
pełnej oceny ofert, 
umożliwiającej ich 
klasyfikację za pomocą 
metod automatycznej oceny. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 91a Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 
1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert 
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli 
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz złożono co najmniej 3 oferty 
niepodlegające odrzuceniu. Przepisów art. 
91 ust. 4-6 nie stosuje się. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w 
przypadku zamówień w zakresie 
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W konsekwencji niektóre 
zamówienia na usługi oraz 
niektóre zamówienia na 
roboty budowlane, których 
przedmiotem są 
świadczenia o charakterze 
intelektualnym, takie jak 
zaprojektowanie robót 
budowlanych, nie mogą być 
przedmiotem aukcji 
elektronicznych; 
 

działalności twórczej lub naukowej. 
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej są wyłącznie kryteria 
określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, umożliwiające 
automatyczna ocenę oferty bez 
ingerencji zamawiającego, wskazane 
spośród kryteriów, na podstawie których 
dokonano oceny 

art. 1 pkt 13 (przedsiębiorca 
budowlany, dostawca, 
usługodawca) 

"przedsiębiorca budowlany", 
"dostawca" oraz 
"usługodawca" oznacza 
każdą osobę fizyczną lub 
prawną, podmiot publiczny 
lub grupa takich osób lub 
podmiotów, oferujących na 
rynku, odpowiednio, 
wykonanie robót lub obiektu 
budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie 
usług; 
 

  

 

N 
brak tej definicji 
pozostaje bez 
wpływu na 
realizację celu 
dyrektywy (zob. 
definicję 
„wykonawcy”) 

   

art. 1 pkt 14 (wykonawca) "wykonawca" oznacza 
przedsiębiorcę 
budowlanego, dostawcę lub 
usługodawcę. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 2 pkt 11  Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
wykonawcy - należy przez to rozumieć 
osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego; 

art. 1 pkt 15 (kandydat) "kandydat" oznacza 
wykonawcę ubiegającego 
się o zaproszenie do udziału 
w procedurze ograniczonej 
lub negocjacyjnej lub w 
dialogu konkurencyjnym; 
 

N – już istnieje: 
na gruncie 
ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 
pojęcie 
„kandydata” jest 
objęte pojęciem 
„wykonawcy” 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 

Art. 2 pkt 11 Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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 
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1429) 

art. 1 pkt 16 (oferent) "oferent" oznacza 
wykonawcę, który złożył 
ofertę w procedurze 
ograniczonej lub 
negocjacyjnej lub w dialogu 
konkurencyjnym; 
 

N – już istnieje: 
na gruncie 
ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 
pojęcie 
„oferenta” jest 
objęte pojęciem 
„wykonawcy” 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 2 pkt 11 Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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 

art. 1 pkt 17 
(instytucje/podmioty 
zamawiające) 

"instytucje/podmioty 
zamawiające" oznaczają 
instytucje zamawiające, o 
których mowa w art. 1 ust. 9 
dyrektywy 2004/18/WE i 
podmioty zamawiające, o 
których mowa w art.2 
dyrektywy 2004/17/WE; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 2 pkt 12 
Art. 3 ust. 1 i 2 
Art. 132 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
zamawiającym - należy przez to rozumieć 
osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej obowiązana do 
stosowania ustawy; 
 
Art. 3. 1. Ustawę stosuje sie do udzielania 
zamówień publicznych, zwanych dalej 
"zamówieniami", przez: 
1) jednostki sektora finansów publicznych 
w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych; 
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe 
jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej; 
3) inne, nie określone w pkt 1, osoby 
prawne, utworzone w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze 
powszechnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, jeżeli 
podmioty, o których mowa w tym przepisie 
oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, 
bezpośrednio lub pośrednio przez inny 
podmiot: 
a) finansują je w ponad 50 % lub 
b) posiadają ponad połowę udziałów albo 
akcji, lub 
c) sprawują nadzór nad organem 
zarządzającym, lub 
d) mają prawo do powoływania ponad 
połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego; 
3a) związki podmiotów, o których mowa w 
pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w 
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pkt 3; 
4) inne nieokreślone w pkt 1-3a podmioty, 
jeżeli zamówienie jest udzielane w celu 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o której mowa w art. 132, a 
działalność ta jest wykonywana na 
podstawie praw szczególnych lub 
wyłącznych albo jeżeli podmioty, o 
których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub 
wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio 
przez inny podmiot wywierają na nie 
dominujący wpływ, w szczególności: 
a) finansują je w ponad 50 % lub 
b) posiadają ponad połowę udziałów albo 
akcji, lub 
c) posiadają ponad połowę głosów 
wynikających z udziałów albo akcji, lub 
d) sprawują nadzór nad organem 
zarządzającym, lub e) mają prawo do 
powoływania ponad połowy składu organu 
zarządzającego; 
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, 
jeżeli łącznie zachodzą następujące 
okoliczności: 
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez 
nie zamówienia jest finansowane ze 
środków publicznych lub przez podmioty, o 
których mowa w pkt 1-3a, 
b) wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
c) przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane obejmujące wykonanie 
czynności w zakresie inżynierii lądowej lub 
wodnej, budowy szpitali, obiektów 
sportowych, rekreacyjnych lub 
wypoczynkowych, budynków szkolnych, 
budynków szkół wyższych lub 
budynków wykorzystywanych przez 
administracje publiczna lub usługi 
związane z takimi robotami budowlanymi; 
6) (uchylony); 
7) podmioty, z którymi zawarto umowę 
koncesji na roboty budowlane na 
podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i 
Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają 
zamówienia w celu jej wykonania. 
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w 
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rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane 
w drodze ustawy lub decyzji 
administracyjnej, polegające na 
zastrzeżeniu wykonywania określonej 
działalności dla jednego lub większej liczby 
podmiotów, jeżeli spełnienie określonych 
odrębnymi przepisami warunków uzyskania 
takich praw nie powoduje obowiązku ich 
przyznania. 
 
Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału 
stosuje sie do zamówień udzielanych przez 
zamawiających, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez 
zamawiających, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami 
sektorowymi", z zastrzeżeniem 
art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli zamówienie jest 
udzielane w celu wykonywania jednego z 
następujących rodzajów działalności: 
1) poszukiwania, rozpoznawania lub 
wydobywania gazu ziemnego, ropy 
naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, 
węgla brunatnego, węgla kamiennego i 
innych paliw stałych; 
2) zarządzania lotniskami, portami 
morskimi lub śródlądowymi oraz ich 
udostępniania przewoźnikom powietrznym, 
morskim i śródlądowym; 
3) tworzenia sieci przeznaczonych do 
świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcja, przesyłaniem lub dystrybucja 
energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub 
dostarczania energii elektrycznej, gazu 
albo ciepła do takich sieci lub kierowania 
takimi sieciami; 
4) tworzenia sieci przeznaczonych do 
świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcja lub dystrybucja wody pitnej lub 
dostarczania wody pitnej do takich sieci lub 
kierowania takimi sieciami; 
5) obsługi sieci świadczących publiczne 
usługi w zakresie transportu kolejowego, 
tramwajowego, trolejbusowego, koleją 
linowa lub przy użyciu systemów 
automatycznych; 
6) obsługi sieci świadczących publiczne 
usługi w zakresie transportu 
autobusowego; 
7) świadczenia usług pocztowych. 
2. Zamawiający udzielający zamówień, o 
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których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują 
przepisy niniejszego rozdziału równie_ do 
zamówień związanych z kanalizacja i 
oczyszczaniem ścieków oraz działalnością 
związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. 
3. Zamawiający udzielający zamówień, o 
których mowa w ust. 1 pkt 7, stosują 
przepisy niniejszego rozdziału również do 
zamówień związanych ze świadczeniem 
usług: zarządzania usługami pocztowymi, 
przesyłania zakodowanych dokumentów za 
pośrednictwem elektronicznych środków 
komunikacji, zarządzania bazami 
adresowymi, przesyłania poleconej 
poczty elektronicznej, finansowych, 
filatelistycznych i logistycznych w 
szczególności przewozu przesyłek 
towarowych oraz ich konfekcjonowania i 
magazynowania. 

art. 1 pkt 18 (centralna 
jednostka zakupująca) 

"centralna jednostka 
zakupująca" oznacza 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, o których 
mowa w art. 1 ust. 9 
dyrektywy 2004/18/WE i w 
art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2004/17/WE lub europejski 
organ publiczny, który: 
 
- nabywa dostawy lub 

usługi przeznaczone dla 
instytucji 
zamawiających/podmiot
ów zamawiających, lub 

 
- udziela zamówień lub 

zawiera umowy ramowe 
na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi 
przeznaczone dla 
instytucji/podmiotów 
zamawiających; 

 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 15a Art. 15a. 1. Centralny zamawiający może 
przygotowywać i przeprowadzać 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
udzielać zamówień lub zawierać umowy 
ramowe na potrzeby zamawiających z 
administracji rządowej, jeżeli zamówienie 
jest związane z działalnością więcej 
niż  jednego zamawiającego. 
2. Zamawiający z administracji rządowej 
mogą udzielać zamówień na podstawie 
umowy ramowej zawartej przez 
centralnego zamawiającego, jeżeli umowa 
ramowa to przewiduje. 
3. Centralny zamawiający może 
dokonywać czynności, o których mowa w 
ust. 1, również  na potrzeby innych 
zamawiających. 
4. Prezes Rady Ministrów może wskazać 
centralnego zamawiającego spośród 
organów administracji rządowej lub 
jednostek organizacyjnych podległych tym 
organom lub przez nie nadzorowanych. 
5. Prezes Rady Ministrów, wskazując 
centralnego zamawiającego, może, w 
drodze zarządzenia, polecić zamawiającym 
z administracji rządowej nabywanie 
określonych rodzajów zamówień od 
centralnego zamawiającego lub od 
wykonawców wybranych przez centralnego 
zamawiającego oraz udzielanie zamówień 
na podstawie umowy ramowej zawartej 
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przez centralnego zamawiającego, a także 
określić zakres informacji przekazywanych 
centralnemu zamawiającemu przez tych 
zamawiających, niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, 
oraz sposób współdziałania z centralnym 
zamawiającym. 
6. Przepisy dotyczące zamawiającego 
stosuje sie odpowiednio do centralnego 
zamawiającego. 

art. 1 pkt 19 (procedury 
ograniczone) 

"procedury ograniczone" 
oznaczają procedury, o 
udział, w których ubiegać się 
może każdy wykonawca 
oraz, w ramach których 
oferty mogą składać tylko 
wykonawcy zaproszeni 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 47 Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym, w 
odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o 
zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o 
dopuszczenie do udziału w przetargu, a 
oferty mogą składać wykonawcy 
zaproszeni do składania ofert. 

art. 1 pkt 20 (procedury 
negocjacyjne) 

"procedury negocjacyjne" 
oznaczają procedury, w 
ramach których instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zwraca się do 
wybranych przez siebie 
wykonawców i negocjuje z 
jednym lub kilkoma z nich 
warunki zamówienia; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 54, art. 61, art. 66 Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym, po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, 
zamawiający zaprasza wykonawców 
dopuszczonych do udziału w 
postępowaniu do składania ofert 
wstępnych niezawierających ceny, 
prowadzi z nimi negocjacje, a następnie 
zaprasza ich do składania ofert. 
Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym 
zamawiający negocjuje warunki umowy w 
sprawie zamówienia publicznego z 
wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert. 
Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej reki to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym 
zamawiający udziela zamówienia po 
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.  

art. 1 pkt 21 (dialog 
konkurencyjny) 

"dialog konkurencyjny" 
oznacza procedurę, o udział 
w której ubiegać się może 
każdy wykonawca oraz w 
ramach której instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający prowadzi 
dialog z dopuszczonymi do 
udziału kandydatami w celu 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 

Art. 60a, art. 60b Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu 
zamawiający prowadzi z wybranymi przez 
siebie wykonawcami dialog, a następnie 
zaprasza ich do składania ofert. 
Art. 60b. 1. Zamawiający może udzielić 
zamówienia w trybie dialogu 
konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie 
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wypracowania co najmniej 
jednego odpowiedniego 
rozwiązania mogącego 
spełnić jej wymogi, a na 
podstawie tego rozwiązania 
wybrani kandydaci są 
następnie zapraszani do 
składania ofert; 
 
W celu skorzystania z 
procedury, o której mowa w 
akapicie pierwszym, 
zamówienie uważa się za 
"szczególnie złożone", w 
przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie są 
obiektywnie w stanie: 
 
- określić środków 

technicznych, 
zgodnie z art. 18 
ust. 3 lit. b), c) lub 
d), 
umożliwiających 
zaspokojenie ich 
potrzeb lub 
realizację celów, 
lub 

 
- określić struktury 
prawnej lub finansowej 
projektu; 
 

poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

następujące okoliczności: 
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego lub 
przetargu ograniczonego, 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 
najkorzystniejszej oferty. 

art. 1 pkt 22 (umowa o 
podwykonawstwo) 

"umowa o 
podwykonawstwo" oznacza 
umowę o charakterze 
odpłatnym zawierana na 
piśmie pomiędzy wybranym 
do realizacji zamówienia 
oferentem i jednym 
wykonawcą lub większą ich 
liczbą do celów realizacji 
tego zamówienia i dotycząca 
robót budowlanych, dostaw 
produktów lub świadczenia 
usług; 
 

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

Art. 1 pkt. 1 lit. e) e) po pkt 9a dodaje się pkt 9b w 
brzmieniu: 

„9b) umowie o podwykonawstwo – należy 
przez to rozumieć pisemną umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną, w celu 
wykonania zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa, miedzy 
wybranym przez zamawiającego 
wykonawcą a co najmniej jednym innym 
podmiotem;”, 
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art. 1 pkt 23 
(przedsiębiorstwo 
powiązane) 

"przedsiębiorstwo 
powiązane" oznacza każde 
przedsiębiorstwo, na które 
wybrany oferent może 
wywierać, bezpośrednio lub 
pośrednio, dominujący 
wpływ, lub przedsiębiorstwo, 
które może wywierać 
dominujący wpływ na 
wybranego oferenta, lub 
przedsiębiorstwo, które jako 
wybrany oferent podlega 
dominującemu wpływowi 
innego przedsiębiorstwa w 
wyniku stosunku własności, 
udziału finansowego lub 
zasad określających jego 
działanie. Zakłada się, iż 
przedsiębiorstwo pozostaje 
pod dominującym wpływem 
innego przedsiębiorstwa, 
jeżeli to drugie 
przedsiębiorstwo, 
bezpośrednio lub pośrednio: 
 
- posiada 
większość 
subskrybowanego kapitału 
tego przedsiębiorstwa, 
 
- kontroluje 

większość głosów 
przypadających na 
akcje emitowane 
przez to 
przedsiębiorstwo, 

 
- mogą powoływać 

ponad połowę 
składu organu 
administracyjnego, 
zarządzającego 
lub nadzorczego 
tego 
przedsiębiorstwa; 

 
 

N 
Definicja 
wprowadzona 
na użytek 
przepisu art. 50 
ust.2 dyrektywy. 
Z uwagi na treść 
projektowanego 
przepisu 
transponującego 
(art. 131u) brak 
tej definicji nie 
wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 24 (pisemnie lub na 
piśmie) 

"pisemne" lub "na piśmie" 
oznacza każde wyrażenie 
złożone ze słów lub cyfr, 

N 
Wobec 
przepisów 
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które można odczytać, 
powielić, a następnie 
przekazać. Może ono 
obejmować informacje 
przekazywane i 
przechowywane za pomocą 
środków elektronicznych; 
 

ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 
dotyczących 
porozumiewania 
się 
zamawiającego 
z wykonawcami 
(art. 27) oraz 
definicji 
pisemności w 
prawie polskim 
(zob. w 
szczególności 
art. 78 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 
1964 r. – 
Kodeks cywilny), 
brak definicji 
przewidzianej w 
art. 1 pkt 24 
dyrektywy nie 
wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

art. 1 pkt 25 (środki 
elektroniczne) 

"środki elektroniczne" 
oznaczają środki 
wykorzystujące sprzęt 
elektroniczny w celu 
przetwarzania (w tym także 
kompresji cyfrowej) i 
przechowywania danych, 
które są przesyłane, 
przenoszone i odbierane za 
pomocą przewodów, fal 
radiowych, środków 
optycznych lub innych 
środków 
elektromagnetycznych; 
 

N  
Pojęcie 
funkcjonuje na 
gruncie ustawy – 
Prawo 
zamówień 
publicznych i 
innych ustaw. 
Brak tej definicji 
nie wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 26 (cykl życia) "cykl życia" oznacza 
wszelkie możliwe kolejne 
fazy produktów, tj. badania i 
rozwój, projektowanie 
przemysłowe, produkcja, 
naprawa, modernizacja, 
zmiana, utrzymanie, 
logistyka, szkolenie, 
testowanie, wycofanie i 
usuwanie; 

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

Art. 1 pkt 1 lit. a) 1) w art. 2: 
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w 

brzmieniu: 
„1a) cyklu życia produktu – należy przez to 

rozumieć wszelkie możliwe kolejne 
fazy istnienia danego produktu, w 
szczególności badanie, rozwój, 
projektowanie przemysłowe, 
produkcję, naprawę, modernizację, 
zmianę, utrzymanie, logistykę, 



28 

 

 szkolenie, testowanie, wycofanie i 
usuwanie;”, 

 

art. 1 pkt 27 (badania i 
rozwój) 

"badania i rozwój" oznacza 
każdą działalność dotyczącą 
podstawowych badań, 
badań stosowanych i 
projektów 
eksperymentalnych, przy 
czym te ostatnie mogą 
obejmować tworzenie 
technologicznych 
egzemplarzy próbnych, tj. 
sprzętu pokazującego 
zastosowanie nowego 
zamysłu lub nowej 
technologii w odpowiednich 
lub reprezentatywnych 
warunkach; 
 

N  
Pojęcie 
funkcjonuje na 
gruncie ustawy – 
Prawo 
zamówień 
publicznych i 
innych ustaw. 
Brak tej definicji 
nie wpływa na 
realizację celu 
dyrektywy 

   

art. 1 pkt 28 (zakupy 
cywilne) 

"zakupy cywilne" oznacza 
zamówienia niepodlegające 
art. 2, obejmujące 
zamówienia na produkty 
niewojskowe, roboty 
budowlane lub usługi do 
celów logistycznych i 
zawierane zgodnie z 
warunkami określonymi w 
art. 17. 
 
 

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

Art. 1 pkt 1 lit. g) Art.1  
1) w art. 2 
g) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w 
brzmieniu: 
„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;” 

Artykuł 2 
Zakres zastosowania 

Z zastrzeżeniem art. 30, 45, 
46, 55 i 296 Traktatu, 
niniejszą dyrektywę stosuje 
się do zamówień 
udzielanych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, 
których przedmiotem są: 
 
a) dostawy wyposażenia 
wojskowego, w tym 
wszelkich jego części, 
komponentów lub 
podzespołów; 
 
b) dostawy newralgicznego 
wyposażenia, w tym 
wszelkich jego części, 
komponentów lub 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131a 
ust. 1 
Art. 1 pkt 3 

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 
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podzespołów; 
 
c) roboty budowlane, 
dostawy i usługi 
bezpośrednio związane z 
wyposażeniem, o którym 
mowa w lit. a) i b) w 
przypadku wszelkich 
elementów związanych z 
jego okresem 
funkcjonowania; 
 
d) roboty budowlane i usługi 
do szczególnych celów 
wojskowych lub 
newralgiczne roboty 
budowlane lub usługi. 
 

związanych z cyklem życia tego 
produktu; 

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

 
Art. 1 pkt. 3 
w art. 4: 
a) w pkt 3 uchyla się lit. f, 
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) zamówień, którym nadano klauzulę 
„tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z 
przepisami o ochronie informacji 
niejawnych, albo jeżeli wymaga tego 
istotny interes bezpieczeństwa państwa lub 
ochrona bezpieczeństwa publicznego;”, 
c) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: 
„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 
Rzeczypospolitej Polskiej, 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;”; 

Artykuł 3 
Zamówienia mieszane 

1. Zamówienie dotyczące 
robót budowlanych, dostaw 
lub usług objęte zakresem 
stosowania niniejszej 
dyrektywy i częściowo 
dyrektywy 2004/17/WE lub 
dyrektywy 2004/18/WE jest 
przyznawane zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że udzielenie 
jednego zamówienia jest 
uzasadnione z przyczyn 
obiektywnych. 
 
2. Przyznanie zamówienia 
dotyczącego robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług objętego częściowo 
zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, a 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131a 
ust. 2-4 

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, a 
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. 
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którego część nie podlega 
ani niniejszej dyrektywie, ani 
dyrektywie 2004/17/WE lub 
dyrektywie 2004/18/WE nie 
podlega postanowieniom 
niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem że udzielenie 
jednego zamówienia jest 
uzasadnione z przyczyn 
obiektywnych. 
 
3. Decyzja o udzieleniu 
jednego zamówienia nie 
może być jednak podjęta w 
celu wyłączenia zamówienia 
ze stosowania niniejszej 
dyrektywy lub dyrektywy 
2004/17/WE lub dyrektywy 
2004/18/WE. 
 

Artykuł 4 
Zasady udzielania zamówień 

Instytucje/podmioty 
zamawiające zapewniają 
równe i niedyskryminacyjne 
traktowanie wykonawców 
oraz działają w sposób 
przejrzysty. 
 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 7 ust. 1 Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i 
przeprowadza postępowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców. 

art. 5 ust. 1 1. Kandydaci lub oferenci, 
którzy zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego, w 
którym mają siedzibę, są 
uprawnieni do świadczenia 
danych usług, nie mogą 
zostać odrzuceni jedynie na 
podstawie tego, że zgodnie 
z prawem państwa 
członkowskiego, w którym 
zamówienie jest udzielane, 
wymagane jest posiadanie 
przez nich statusu osób 
fizycznych lub prawnych. 
 
Niemniej jednak w 
przypadku zamówień na 
usługi i roboty budowlane, 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 22 ust. 1 Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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jak również zamówień na 
dostawy, obejmujących 
ponadto usługi lub prace 
dotyczące rozmieszczenia i 
instalacji, od osób prawnych 
można wymagać wskazania 
w ofercie lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału 
nazwisk i odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych 
osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację 
danego zamówienia. 
 
 

art. 5 ust. 2 Grupy wykonawców mogą 
składać oferty lub wysuwać 
swoje kandydatury. W celu 
złożenia oferty lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogą 
wymagać, aby grupy 
wykonawców przybierały 
określoną formę prawną; 
jednakże można wymagać, 
aby wybrana grupa 
podlegała wspomnianemu 
wymogowi, w przypadku 
gdyby udzielono jej 
zamówienia, w zakresie w 
jakim zmiana taka 
niezbędna jest do należytej 
realizacji zamówienia. 
 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 23 Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać sie o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 
sie odpowiednio do wykonawców, o 
których 
mowa w ust. 1. 
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których 
mowa w ust. 1, została wybrana, 
zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współprace tych 
wykonawców. 

Artykuł 6 
Zobowiązania w zakresie 
poufności 

Nie naruszając niniejszej 
dyrektywy, w szczególności 
jej przepisów dotyczących 
obowiązku podania do 
wiadomości publicznej 
informacji o udzielonych 
zamówieniach oraz 
informowania kandydatów i 
oferentów zgodnie z art. 30 
ust. 3 oraz art. 35, a także 
zgodnie z prawem 
krajowym, któremu podlega 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, w 

N-  już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 8 ust. 3 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 sie informacji stanowiących 
tajemnice 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. 
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szczególności przepisów 
dotyczących dostępu do 
informacji instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, z 
zastrzeżeniem praw 
nabytych na podstawie 
umowy, nie ujawnia 
informacji oznaczonych jako 
poufne przez wykonawców, 
którzy je przekazali; 
informacje takie obejmują, w 
szczególności, tajemnice 
techniczne lub handlowe 
oraz poufne aspekty ofert. 
 

86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje sie 
odpowiednio. 

Artykuł 7 
Ochrona informacji 
niejawnych 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą nałożyć 
na wykonawców wymagania 
mające na celu ochronę 
niejawnych informacji, które 
przekazują w trakcie 
procedury zbierania ofert i 
udzielania zamówień. Mogą 
również wymagać od tych 
wykonawców 
zagwarantowania 
zastosowania się do tych 
wymagań przez 
podwykonawców. 
 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 f 
ust. 2 i 3 

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. 
 

Artykuł 8 
Wartości progowe 
zamówień 

Niniejszą dyrektywę stosuje 
się do zamówień, których 
szacunkowa wartość, 
nieobejmująca podatku od 
wartości dodanej (VAT), jest 
równa lub wyższa od 
podanych poniżej progów: 
 
a) 400 000 EUR dla 
zamówień na dostawy i 
usługi; 
 
b) 5000000 EUR dla 
zamówień na roboty 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM w sprawie kwot 
wartości zamówień i 
konkursów od których 
uzależniony  jest 
obowiązek 
przekazywania ogłoszeń 
do Urzędu Oficjalnych 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 b 
ust. 1 ustawy 

Art. 131b. 1. Do udzielania zamówień w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
ustawę stosuje się, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8. 
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budowlane. (uwaga: od 1 
stycznia 2012 r. 
obowiązywać będą nowe 
progi wprowadzone 
rozporządzeniem KE 
zmieniającym dyrektywy w 
odniesieniu do progów; 
powyżej uwzględniono już 
nowe wartości progowe) 
 

Publikacji UE – przepisy 
wydane na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

art. 9 ust. 1 1. Podstawą obliczania 
szacunkowej wartości 
zamówienia jest całkowita 
kwota należna, bez VAT, 
oszacowana przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. W obliczeniu 
takim uwzględnia się 
całkowitą kwotę 
szacunkową, obejmującą 
także wszelkie opcje lub 
wznowienia zamówienia. 
 
W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający przewiduje 
nagrody lub wynagrodzenia 
dla kandydatów lub 
oferentów, uwzględnia 
on/ona je przy obliczaniu 
szacunkowej wartości 
zamówienia. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 32 ust. 1 i 3  
Art. 34 ust. 5  

Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości 
zamówienia jest całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku 
od towarów i usług, ustalone przez 
zamawiającego z należytą starannością. 
3. Jeżeli zamawiający przewiduje 
udzielenie zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu 
wartości zamówienia uwzględnia 
sie wartość zamówień uzupełniających. 
 
Art. 34 ust. 5. Jeżeli zamówienie na usługi 
lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy 
ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia 
sie największy możliwy zakres tego 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

art. 9 ust. 2 Oszacowana w ten sposób 
kwota musi być ważna w 
chwili wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu, o którym mowa 
w art. 32 ust. 2, lub, w 
przypadku gdy ogłoszenie 
takie nie jest wymagane, w 
chwili rozpoczęcia przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający procedury 
udzielania zamówienia. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 35 ust. 1 i 2 Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia 
dokonuje sie nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane. 
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia 
nastąpiła zmiana okoliczności mających 
wpływ na dokonane ustalenie, 
zamawiający przed wszczęciem 
postępowania dokonuje zmiany wartości 
zamówienia. 
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art. 9 ust. 3 Żaden projekt budowlany ani 
żadne planowane nabycie 
pewnej ilości dostaw lub 
usług nie mogą być 
podzielone w celu 
sporządzenia zasadniczo 
identycznych umów 
cząstkowych lub dzielone w 
inny sposób z zamiarem 
uniknięcia stosowania 
niniejszej dyrektywy. 
 

 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 32 ust. 2 Art. 32 ust. 2  
Zamawiający nie może w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy dzielić 
zamówienia na części lub zaniżać jego 
wartości. 

art. 9 ust. 4 W odniesieniu do zamówień 
na roboty budowlane 
podczas obliczania ich 
szacunkowej wartości 
uwzględnia się zarówno 
koszt robót, jak i 
szacunkową całkowitą 
wartość dostaw niezbędnych 
do ich wykonania oraz 
oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego 
przez instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 33 ust. 2 Art. 33 ust. 2 
 Przy obliczaniu wartości zamówienia na 
roboty budowlane uwzględnia sie także 
wartość dostaw związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych 
oddanych przez zamawiającego do 
dyspozycji wykonawcy. 

art. 9 ust. 5 5. a) W przypadku gdy 
przewidywany projekt lub 
nabycie usług może zostać 
udzielone w tym samym 
czasie w postaci odrębnych 
części, uwzględnia się 
całkowitą szacunkową 
wartość wszystkich takich 
części. 
 
W przypadku gdy łączna 
wartość części jest równa 
lub większa od wartości 
progowej określonej w art. 8, 
niniejszą dyrektywę stosuje 
się do udzielenia każdej z 
części zamówienia. 
 
Niemniej jednak 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą odstąpić 
od takiego stosowania w 
odniesieniu do części, 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art.  32 ust. 4 
Art. 6a 

Art. 32 ust. 4  
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert częściowych albo udziela 
zamówienia w częściach, z których każda 
stanowi przedmiot odrębnego 
postępowania, wartością zamówienia jest 
łączna wartość poszczególnych części 
zamówienia. 
Art. 6a. W przypadku zamówień 
udzielanych w częściach, do udzielenia 
zamówienia na dana część zamawiający 
może stosować przepisy właściwe dla 
wartości tej części zamówienia, jeżeli jej 
wartość  jest mniejsza niż wyrażona w 
złotych równowartość kwoty 80.000 euro 
dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro 
dla robót budowlanych, pod warunkiem że 
łączna wartość tych części wynosi nie 
więcej niż 20 % wartości zamówienia. 
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których szacunkowa wartość 
bez VAT wynosi mniej niż 
80000 EUR dla usług lub 
1000000 EUR dla robót 
budowlanych, pod 
warunkiem że łączna 
wartość tych części wynosi 
nie więcej niż dwadzieścia 
procent całkowitej wartości 
wszystkich części. 
 
b) Jeśli w przypadku 
zamiaru nabycia podobnych 
dostaw może dojść do 
zamówień udzielanych w 
tym samym czasie w 
różnych częściach, 
całkowita wartość 
szacunkowa wszystkich 
takich części jest 
uwzględniana przy 
stosowaniu art. 8 lit. a) i b). 
 
W przypadku gdy łączna 
wartość części jest równa 
lub większa od wartości 
progowej określonej w art. 8, 
niniejszą dyrektywę stosuje 
się do udzielenia każdej z 
części zamówienia. 
 
Niemniej jednak 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą odstąpić 
od stosowania niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do 
części, których szacunkowa 
wartość bez VAT wynosi 
mniej niż 80000 EUR dla 
usług, pod warunkiem że 
łączna wartość tych części 
wynosi nie więcej niż 20 % 
całkowitej wartości 
wszystkich części. 
 

art. 9 ust. 6 W odniesieniu do zamówień 
na dostawy, dotyczących 
dzierżawy, najmu lub 
leasingu produktów 
podstawą obliczania 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

Art. 34 ust. 3 Art. 34 ust. 3. Jeżeli zamówienia udziela 
sie na czas: 
1) nieoznaczony, wartością zamówienia 
jest wartość ustalona z uwzględnieniem 
okresu 48 miesięcy wykonywania 
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szacunkowej wartości 
zamówienia jest: 
 
a) w przypadku zamówień 
udzielanych na czas 
określony, gdy czas ich 
trwania jest równy lub 
mniejszy niż 12 miesięcy, 
całkowita szacunkowa 
wartość zamówienia w 
okresie jego trwania, gdy 
zaś czas trwania przekracza 
12 miesięcy, całkowita 
wartość zamówienia łącznie 
z szacowaną pozostałą 
wartością; 
 
b) w przypadku zamówień 
udzielanych na czas 
nieokreślony lub zamówień, 
których czas trwania nie 
może zostać określony, 
wartość miesięczna 
pomnożona przez 48. 
 
 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

zamówienia; 
2) oznaczony: 
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, 
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, a w przypadku zamówień, 
których przedmiotem są dostawy 
nabywane na podstawie umowy dzierżawy, 
najmu lub leasingu z uwzględnieniem 
również  wartości końcowej przedmiotu 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

art. 9 ust. 7 W przypadku zamówień na 
dostawy lub usługi 
powtarzających się lub 
podlegających odnowieniu w 
oznaczonym czasie, 
podstawą obliczania 
szacunkowej wartości 
zamówienia jest: 
 
a) rzeczywista całkowita 
wartość kolejnych zamówień 
tego samego typu, 
udzielonych w ciągu 
poprzednich dwunastu 
miesięcy lub w poprzednim 
roku budżetowym, 
dostosowana, jeżeli to 
możliwe, w celu 
uwzględnienia zmian w ilości 
lub w wartości, które mogą 
się pojawić w ciągu 12 
miesięcy następujących od 
udzielenia pierwszego 
zamówienia; albo 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 34 ust. 1 i 2 Art. 34. 1. Podstawa ustalenia wartości 
zamówienia na usługi lub dostawy 
powtarzające się okresowo jest łączna 
wartość zamówień tego samego rodzaju: 
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 
miesięcy lub w poprzednim roku 
budżetowym, z uwzględnieniem zmian 
ilościowych zamawianych usług lub dostaw 
oraz prognozowanego na dany rok 
średniorocznego  wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogółem, albo 
2) których zamawiający zamierza udzielić 
w terminie 12 miesięcy następujących po 
pierwszej usłudze lub dostawie. 
2. Wybór podstawy ustalenia wartości 
zamówienia na usługi lub dostawy 
powtarzające się okresowo nie może być 
dokonany w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy. 



37 

 

 
b) szacunkowa całkowita 
wartość zamówień 
udzielanych kolejno przez 
dwanaście miesięcy 
następujących po realizacji 
pierwszej dostawy lub w 
ciągu roku budżetowego, 
jeżeli jest on dłuższy niż 
dwanaście miesięcy. 
 
Wybór metody 
wykorzystywanej do 
obliczania szacunkowej 
wartości zamówienia nie 
może być dokonywany z 
zamiarem wyłączenia tego 
zamówienia z zakresu 
stosowania niniejszej 
dyrektywy. 
 

art. 9 ust. 8 W odniesieniu do zamówień 
na usługi, podstawę 
obliczania szacunkowej 
wartości zamówienia 
stanowią, odpowiednio: 
 
a) dla następujących usług: 
 
(i) usług ubezpieczeniowych: 
należna składka oraz inne 
rodzaje wynagrodzenia; 
 
(ii) zamówień na wykonanie 
projektu: należne opłaty, 
prowizje oraz inne rodzaje 
wynagrodzenia; 
 
b) dla zamówień, które nie 
określają całkowitej ceny: 
 
(i) w przypadku zamówień 
na czas określony, gdy ten 
czas jest równy lub mniejszy 
niż 48 miesięcy: całkowita 
wartość szacunkowa 
zamówienia przez okres ich 
trwania; 
 
(ii) w przypadku zamówień 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 34 ust. 3 i 4  Art. 34 ust. 3.  
Jeżeli zamówienia udziela sie na czas: 
1) nieoznaczony, wartością zamówienia 
jest wartość ustalona z uwzględnieniem 
okresu 48 miesięcy wykonywania 
zamówienia; 
2) oznaczony: 
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, 
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością 
zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia, a w przypadku zamówień, 
których przedmiotem są dostawy 
nabywane na podstawie umowy dzierżawy, 
najmu lub leasingu z uwzględnieniem 
również wartości końcowej przedmiotu 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
Art. 34 ust. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje 
usługi bankowe lub inne usługi finansowe, 
wartością zamówienia są opłaty, prowizje, 
odsetki i inne podobne świadczenia. 
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na czas nieokreślony lub 
przekraczający 48 miesięcy: 
miesięczna wartość 
pomnożona przez 48. 
 

art. 9 ust. 9 W odniesieniu do umów 
ramowych, uwzględnieniu 
podlega maksymalna 
szacunkowa wartość, bez 
VAT, wszystkich zamówień, 
których udzielenia 
przewiduje się przez cały 
okres obowiązywania 
umowy ramowej. 
 

N – już istnieje  Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 32 ust. 7 Art. 32 ust. 7  
Wartością umowy ramowej jest łączna 
wartość zamówień, których zamawiający 
zamierza udzielić w okresie trwania umowy 
ramowej. 

Artykuł 10 
Zamówienia oraz umowy 
ramowe zawierane przez 
centralne jednostki 
zakupujące 

1. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć 
możliwość zakupu przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług od lub za 
pośrednictwem centralnej 
jednostki zakupującej. 
 
2. Uznaje się, że 
instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
dokonują zakupu robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług od lub za 
pośrednictwem centralnej 
jednostki zakupującej w 
przypadkach określonych w 
art. 1 ust. 18, stosują się do 
niniejszej dyrektywy, o ile: 
 
- stosują się do niej 
centralne jednostki 
zakupujące, lub 
 
- w przypadku gdy 

centralna 
jednostka 
zamawiająca nie 
jest instytucją 
zamawiającą/pod
miotem 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 15 a Art. 15a.  
1. Centralny zamawiający może 
przygotowywać i przeprowadzać 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
udzielać zamówień lub zawierać umowy 
ramowe na potrzeby zamawiających z 
administracji rządowej, jeżeli zamówienie 
jest związane z działalnością więcej 
niż jednego zamawiającego. 
2. Zamawiający z administracji rządowej 
mogą udzielać zamówień na podstawie 
umowy ramowej zawartej przez 
centralnego zamawiającego, jeżeli umowa 
ramowa to przewiduje. 
3. Centralny zamawiający może 
dokonywać czynności, o których mowa w 
ust. 1, również na potrzeby innych 
zamawiających. 
4. Prezes Rady Ministrów może wskazać 
centralnego zamawiającego spośród 
organów administracji rządowej lub 
jednostek organizacyjnych podległych tym 
organom lub przez nie nadzorowanych. 
5. Prezes Rady Ministrów, wskazując 
centralnego zamawiającego, może, w 
drodze zarządzenia, polecić zamawiającym 
z administracji rządowej nabywanie 
określonych rodzajów zamówień od 
centralnego zamawiającego lub od 
wykonawców wybranych przez centralnego 
zamawiającego oraz udzielanie zamówień 
na podstawie umowy ramowej zawartej 
przez centralnego zamawiającego, a także 
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zamawiającym, 
stosowane przez 
nią zasady 
udzielania 
zamówień są 
zgodne ze 
wszystkimi 
postanowieniami 
niniejszej 
dyrektywy, a 
udzielone 
zamówienia mogą 
podlegać 
skutecznym 
środkom ochrony 
prawnej 
porównywalnym z 
przewidzianymi w 
tytule IV. 

 

określić zakres informacji przekazywanych 
centralnemu zamawiającemu przez tych 
zamawiających, niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, 
oraz sposób współdziałania z centralnym 
zamawiającym. 
6. Przepisy dotyczące zamawiającego 
stosuje sie odpowiednio do centralnego 
zamawiającego. 

Artykuł 11 
Korzystanie z wyłączeń 

Nie można korzystać  z 
zasad, procedur, 
programów, układów, 
porozumień lub zamówień, o 
których mowa w niniejszej 
sekcji w celu omijania 
postanowień niniejszej 
dyrektywy. 

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

Art. 1 pkt 4 w 
zakresie art. 4b ust. 2 

Art. 4b ust. 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. 

Artykuł 12 
Zamówienia udzielane na 
podstawie procedur 
międzynarodowych 

Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień 
podlegających: 
 
a) szczególnym zasadom 
proceduralnym zgodnie z 
umową międzynarodową lub 
porozumieniem zawartym 
między jednym lub wieloma 
państwami członkowskimi a 
jednym lub wieloma 
państwami trzecimi; 
 
b) szczególnym zasadom 
proceduralnym na podstawie 
zawartej umowy 
międzynarodowej lub 
zawartego porozumienia 
międzynarodowego 
związanych ze 
stacjonowaniem wojsk i 
dotyczących przedsiębiorstw 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 

1) podlegających: 
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 i dotyczących 
przedsiębiorców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub państwa niebędącego członkiem Unii 
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państwa członkowskiego lub 
kraju trzeciego; 
 
c) szczególnym zasadom 
proceduralnym organizacji 
międzynarodowej, 
zakupującej do swoich 
celów lub do zamówień, 
które muszą być udzielane 
przez państwa członkowskie 
zgodnie z tymi zasadami. 
 

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

art. 13 lit. a (bezpieczeństwo 
państwa) 

Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do: 
 
a) zamówień, w przypadku 
których stosowanie 
przepisów niniejszej 
dyrektywy zobowiązałoby 
państwo członkowskie do 
dostarczenia informacji, 
których ujawnienie uznaje 
ono za sprzeczne z jego 
podstawowymi interesami 
bezpieczeństwa; 
 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
2. w przypadku których, stosowanie 
przepisów ustawy zobowiązywałoby 
zamawiającego do przekazania informacji, 
których ujawnienie jest sprzeczne z 
podstawowymi interesami bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

art. 13 lit. b (działalność 
wywiadowcza) 

zamówień do celów 
działalności wywiadowczej; 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
3. do celów działalności wywiadowczej 

art. 13 lit. c (programy 
współpracy) 

zamówień udzielonych w 
ramach programu 
współpracy opartego na 
badaniach i rozwoju, 
prowadzonych wspólnie 
przez przynajmniej dwa 
państwa członkowskie nad 
opracowaniem nowego 
produktu oraz, tam gdzie ma 
to zastosowanie, do 
późniejszych etapów całości 
lub części okresu 
funkcjonowania tego 
produktu. Po rozpoczęciu 
takiego programu 
współpracy wyłącznie 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
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; 
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między państwami 
członkowskimi, państwa 
członkowskie informują 
Komisję o części wydatków 
na badania i rozwój 
odnoszących się do 
ogólnych kosztów programu 
współpracy, porozumienia o 
podziale kosztów, a także o 
planowanych zakupach dla 
każdego państwa 
członkowskiego, o ile są one 
przewidziane; 
 

 
Art. 4b ust. 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. 13 lit. d (rozmieszczenie 
wojsk) 

zamówień udzielonych w 
państwie trzecim, w tym 
zamówień cywilnych 
realizowanych podczas 
rozmieszczenia sił poza 
terytorium Unii, w przypadku 
gdy względy operacyjne 
wymagają udzielenia ich 
wykonawcom usytuowanym 
w strefie prowadzenia 
działań; 
 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
 
5. udzielanych w państwie niebędącym 
członkiem Unii Europejskiej, w tym 
zamówień 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; 
 

art. 13 lit. e (nieruchomości) zamówień publicznych na 
usługi mających na celu 
nabycie lub dzierżawę, bez 
względu na sposób 
finansowania, gruntu, 
istniejących budynków lub 
innych nieruchomości albo 
praw do nich; 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 4 pkt 3 lit. i) Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
3)zamówień, których 
przedmiotem są: 

i) nabycie własności nieruchomości oraz 
innych praw do nieruchomości, w 
szczególności dzierżawy i najmu, 

art. 13 lit. f (zamówienia 
udzielane przez rząd 
innemu rządowi) 

zamówień udzielanych przez 
rząd innemu rządowi 
związanych z: 
 
(i) dostawami sprzętu 
wojskowego lub 
newralgicznego sprzętu; 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
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(ii) robotami budowlanymi i 
usługami bezpośrednio 
związanymi z takim 
sprzętem; lub 
 
(iii) robotami budowlanymi i 
usługami szczególnie do 
celów wojskowych lub 
newralgicznymi robotami 
budowlanymi lub usługami; 
 
 

 
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)  budowlanymi i usługami 
szczególnie do celów 
wojskowych lub newralgicznymi 
robotami budowlanymi lub 
usługami; 

 

art. 13 lit. g (arbitraż i 
mediacja) 

usług związanych z 
arbitrażem i mediacją; 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 4 pkt 3 lit. a) Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
3)zamówień, których 
przedmiotem są: 

 
a) usługi arbitrażowe lub 

pojednawcze 

art. 13 lit. h (usługi 
finansowe z wyjątkiem 
usług ubezpieczeniowych) 

usług finansowych z 
wyjątkiem usług 
ubezpieczeniowych; 
 

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

Art. 1 pkt 4 Art. 1  
 4) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w 
brzmieniu: 
„Art. 4b. 1. Ustawy nie stosuje się również 
do zamówień, o których mowa w art. 131a 
ust. 1: 
7. których przedmiotem są usługi 
finansowe, z wyjątkiem usług 
ubezpieczeniowych. 
 
 

art. 13 lit. i (umowy o pracę) umów o pracę; 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 

Art. 4 pkt 4 Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
4) umów z zakresu prawa pracy; 
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1429) 
 

art. 13 lit. j (usługi badawczo-
rozwojowe) 

usług badawczych i 
rozwojowych innych niż te, z 
których korzyści przypadają 
wyłącznie instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, na 
potrzeby jej/jego własnej 
działalności, pod warunkiem 
że całość wynagrodzenia za 
świadczoną usługę wypłaca 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający. 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 4 pkt 3 lit. e Art. 4. Ustawy nie stosuje sie do: 
3)zamówień, których przedmiotem są: 
e) usługi w zakresie badan naukowych i 
prac rozwojowych oraz świadczenie usług 
badawczych, które nie są w całości 
opłacane przez zamawiającego lub których 
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego 
własności, 

Artykuł 14 
Zamówienia zastrzeżone 

Państwa członkowskie mogą 
zastrzec prawo do 
uczestnictwa w procedurach 
udzielania zamówień dla 
zakładów pracy chronionej 
lub zdecydować, aby takie 
zamówienia były 
realizowane w ramach 
programów pracy 
chronionej, gdzie większość 
pracowników jest 
niepełnosprawna i ze 
względu na charakter lub 
stopień niepełnosprawności 
nie może wykonywać pracy 
w normalnych warunkach. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu 
zawiera odniesienie do tego 
przepisu. 
 

N- transpozycja 
nieobowiązkowa 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 22 ust. 2 i 3 2. Zamawiający może zastrzec w 
ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać sie wyłącznie 
wykonawcy, u których ponad 50 % 
zatrudnionych pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych lub właściwych 
przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
3. Opis sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków, o których mowa w 
ust. 1, zamieszcza sie w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w przypadku trybów, które 
nie wymagają publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 

Artykuł 15 
Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku I 

Zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
objęte art. 2, które są 
wymienione w załączniku I, 
udziela się zgodnie z art. 
18–54. 
 

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

Art. 1 pkt 2  2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 
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w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE. 

Artykuł 16 
Zamówienia na usługi 
wymienione w załączniku II 

Zamówienia, których 
przedmiotem są usługi 
objęte art. 2, wymienione w 
załączniku II, podlegają 
wyłącznie art. 18 i art. 30 
ust. 3. 
 

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

Art. 1 pkt 2 i 5 2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE. 
 
5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 
 

Artykuł 17 
Zamówienia mieszane 

Zamówień, których 
przedmiotem są usługi 
objęte art. 2, które są 
wymienione zarówno w 
załączniku I jak i w 
załączniku II, udziela się 
zgodnie z art. 18–54, w 
przypadku gdy wartość 
usług wymienionych w 
załączniku I jest większa niż 
wartość usług wymienionych 
w załączniku II. W innych 
przypadkach zamówień 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 5 ust. 2 Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie 
usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, do 
udzielenia zamówienia stosuje sie przepisy 
dotyczące tego przedmiotu zamówienia, 
którego wartościowy udział w danym 
zamówieniu jest największy. 



45 

 

udziela się zgodnie z art. 18 
i art. 30 ust. 3. 
 

Artykuł 18 ust. 1 
Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje techniczne, o 
których mowa w pkt 1 
załącznika III, zamieszczane 
są w dokumentach 
zamówienia (ogłoszenia o 
zamówieniu, specyfikacje 
warunków zamówienia, 
dokumenty opisowe lub 
dokumenty dodatkowe). 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 48 ust.2 pkt 3, 
art. 56 ust. 1, art. 60c 
ust. 1 

Art. 48. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie przetargu ograniczonego przepisy 
art. 40 stosuje sie odpowiednio. 
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym 
mowa w art. 47, zawiera co najmniej: 
3) określenie przedmiotu zamówienia, z 
podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych; 
 
Art. 56. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje sie 
odpowiednio. 
 
Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje sie 
odpowiednio (…) 

art. 18 ust. 2 2. Specyfikacje techniczne 
powinny umożliwiać 
oferentom jednakowy dostęp 
do zamówienia i nie mogą 
powodować tworzenia 
nieuzasadnionych 
przeszkód w otwarciu 
zamówień na konkurencję. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 29 ust. 2 Przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję. 

art. 18 ust. 3 Nie naruszając ani 
obowiązujących krajowych 
norm technicznych (w tym 
związanych z 
bezpieczeństwem produktu), 
ani wymogów technicznych, 
jakie państwo członkowskie 
powinno spełnić na mocy 
międzynarodowych 
porozumień 
normalizacyjnych, w celu 
zagwarantowania 
interoperacyjności 
wymaganej w tych 
porozumieniach i pod 
warunkiem że są one 
zgodne z prawem 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 

Art. 30 Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje 
sie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty. 
 
Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą cech technicznych 
i jakościowych, z zachowaniem Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie 
lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. 
2. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm 
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wspólnotowym, specyfikacje 
techniczne są określane: 
 
a) albo przez odniesienie do 
specyfikacji technicznych 
określonych w załączniku III 
oraz, w kolejności 
preferencji, do: 
 
- krajowych norm 
cywilnych transponujących 
normy europejskie, 
 
- europejskich 
aprobat technicznych, 
 
- wspólnych 
cywilnych specyfikacji 
technicznych, 
 
- krajowych norm 
cywilnych transponujących 
normy międzynarodowe, 
 
- innych 
międzynarodowych norm 
cywilnych, 
 
- innych systemów 

referencji 
technicznych 
ustanowionych 
przez europejskie 
organy 
normalizacyjne, 
lub, w przypadku 
ich braku, do 
innych cywilnych 
norm krajowych, 
krajowych aprobat 
technicznych lub 
krajowych 
specyfikacji 
technicznych 
odnoszących się 
do projektowania, 
obliczania i 
realizacji robót, a 
także 
wykorzystania 
produktów, 

 innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia sie w 
kolejności: 
1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia 
ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne. 
3. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów, o których 
mowa w ust. 2, uwzględnia sie w 
kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 
4. Opisując przedmiot zamówienia za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o 
których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest 
obowiązany wskazać, że dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 
5. Wykonawca, który powołuje sie na 
rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
6. Zamawiający może odstąpić od 
opisywania przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli 
zapewni dokładny opis przedmiotu 
zamówienia poprzez wskazanie wymagań 
funkcjonalnych. Wymagania te mogą 
obejmować opis oddziaływania na 
środowisko. 
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- cywilnych 

specyfikacji 
technicznych 
wywodzących się 
z przemysłu i 
szeroko przez 
niego uznanych, 
czy też 

 
- krajowe "normy 

obronne" 
określone w pkt 3 
załącznika III oraz 
specyfikacje w 
dziedzinie sprzętu 
obronnego 
podobne do tych 
norm. 

 
Każdemu odniesieniu 
towarzyszą słowa "lub 
równoważny"; 
 
b) albo w kategoriach 
charakterystyki lub 
wymagań w zakresie 
funkcjonalności; przy czym 
wymagania te mogą 
obejmować opis 
oddziaływania na 
środowisko. 
 
Parametry takie muszą być 
jednak dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić 
oferentom ustalenie 
przedmiotu zamówienia, a 
instytucjom/podmiotom 
zamawiającym udzielenie 
zamówienia; 
 
c) albo w kategoriach 
charakterystyki lub 
wymagań w zakresie 
funkcjonalności, o których 
mowa w lit. b), odnosząc się 
do specyfikacji 
wymienionych w lit. a), jako 
środka domniemanej 
zgodności z tymi 
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charakterystykami lub 
wymogami; 
 
d) albo przez odniesienie w 
przypadku niektórych 
charakterystyk do 
specyfikacji, o których mowa 
w lit. a), oraz przez 
odniesienie w przypadku 
innych charakterystyk do 
charakterystyki i wymagań w 
zakresie funkcjonalności, o 
których mowa w lit. b). 
 

art. 18 ust. 4 W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający korzysta z 
możliwości odniesienia do 
specyfikacji wymienionych w 
ust. 3 lit. a), nie mogą one 
odrzucić oferty na podstawie 
faktu, iż produkty i usługi 
będące przedmiotem oferty 
nie są zgodne ze 
specyfikacjami, do których 
się one odnoszą, jeżeli 
oferent za pomocą 
odpowiedniego środka 
udowodni w swojej ofercie w 
sposób zadowalający 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, że 
proponowane przez nie 
rozwiązania w 
równoważnym stopniu 
spełniają wymagania 
określone w specyfikacjach 
technicznych. 
 
Odpowiednim środkiem 
może być dossier 
techniczne producenta lub 
raport z testów sporządzony 
przez uznaną instytucję. 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane.  

Art. 30 ust. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
 

Art.30 ust. 5 
Wykonawca, który powołuje sie na 
rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
W celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający może  
żądać w szczególności: 
3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego 
do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym; 
4) zaświadczenia niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z normami 
jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują 
się do systemów zapewniania jakości 
opartych na odpowiednich normach 
europejskich; 

art. 18 ust. 5 W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający korzysta z 
opcji określonej w ust. 3 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 30 ust. 5 
 
 
 

Art.30 ust. 5 
Wykonawca, który powołuje sie na 
rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany 



49 

 

polegającej na określeniu 
charakterystyki i wymagań w 
zakresie funkcjonalności, nie 
mogą one odrzucić oferty na 
roboty budowlane, produkty 
lub usługi zgodne z normą 
krajową przenoszącą normę 
europejską, z europejską 
aprobatą techniczną, 
wspólną specyfikacją 
techniczną, normą 
międzynarodową lub 
systemem referencji 
technicznych opracowanym 
przez europejską instytucję 
normalizacyjną, jeżeli 
specyfikacje te odpowiadają 
charakterystyce i 
wymaganiom w zakresie 
funkcjonalności określonym 
przez tę instytucję/ten 
podmiot. 
 
W swojej ofercie oferent 
musi uzasadnić za pomocą 
odpowiedniego środka w 
sposób zadowalający 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, że roboty 
budowlane, produkty lub 
usługi zgodne z normą 
spełniają wymagania w 
zakresie wykonania lub 
funkcjonalności, określone 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. 
 
Odpowiednim środkiem 
może być dossier 
techniczne producenta lub 
raport z testów sporządzony 
przez uznaną instytucję. 
 
 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
 

wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
 
 
 
 
§5 ust. 1 pkt. 3 i 4 
W celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający może  
żądać w szczególności: 
3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego 
do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym; 
4) zaświadczenia niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z normami 
jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują 
się do systemów zapewniania jakości 
opartych na odpowiednich normach 
europejskich; 

art. 18 ust. 6 W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające określają 
sposób oddziaływania na 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 30 ust. 6 
 
 
 

Zamawiający może odstąpić od opisywania 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny 
opis przedmiotu zamówienia poprzez 
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środowisko w kategoriach 
wymagań w zakresie 
wykonania lub 
funkcjonalności, o których 
mowa w ust. 3 lit. b), mogą 
one wykorzystać 
szczegółowe specyfikacje 
lub, jeżeli jest to konieczne, 
ich części, określone w 
ekoetykietach europejskich, 
krajowych, ekoetykietach 
stosowanych w kilku krajach 
lub wszelkich innych 
ekoetykietach, pod 
warunkiem że: 
 
- wielo-narodowych 

albo w 
jakichkolwiek 
innych 
ekoetykietach, pod 
warunkiem że: 
specyfikacje te 
umożliwiają 
odpowiednie 
zdefiniowanie 
dostaw lub usług 
będących 
przedmiotem 
zamówienia, 

 
- wymagania 
dotyczące etykiet określa się 
na podstawie informacji 
naukowych, 
 
- ekoetykiety 

przyjmowane są 
zgodnie z 
procedurą, w 
której mogą brać 
udział wszystkie 
zainteresowane 
podmioty, takie jak 
instytucje 
rządowe, 
konsumenci, 
producenci, 
dystrybutorzy oraz 
organizacje 
związane z 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

§5 ust. 1 pkt. 5 
 
 

wskazanie wymagań funkcjonalnych. 
Wymagania te mogą obejmować opis 
oddziaływania na środowisko. 
 
 
 
 
 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający może  
żądać w szczególności:  
5. zaświadczenia niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z 
europejskimi normami zarządzania 
środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują 
środki zarządzania środowiskiem, które 
wykonawca będzie stosować podczas 
realizacji zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi, odwołując się do systemu 
zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) 
lub norm zarządzania środowiskiem 
opartych na europejskich lub 
międzynarodowych normach 
poświadczonych przez podmioty działające 
zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 
europejskimi lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi certyfikacji. 
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ochroną 
środowiska, oraz 

 
- są one dostępne 
dla wszystkich 
zainteresowanych stron. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
zaznaczyć, że produkty i 
usługi opatrzone 
ekoetykietami uznaje się za 
zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w 
dokumentach zamówienia; 
przyjmują one wszelkie inne 
odpowiednie dowody, takie 
jak dossier techniczne 
producenta lub raport z 
testów sporządzany przez 
uznaną instytucję 
 
 

art. 18 ust. 7 "Uznane instytucje", w 
rozumieniu niniejszego 
artykułu, oznaczają 
laboratoria testowe i 
kalibracyjne oraz instytucje 
ds. certyfikacji i inspekcji, 
które spełniają wymagania 
odpowiednich norm 
europejskich. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające akceptują 
świadectwa wydane przez 
uznane instytucje działające 
w innych państwach 
członkowskich. 
 
 

N 
Definicja 
wprowadzona 
na użytek art. 18 
ust. 4 -6. Jej 
brak nie wpływa 
na realizację 
celu dyrektywy 
 
 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozporządzenie Prezesa 
RM z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać 
zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty 
mogą być składane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§5 ust. 2 i 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3—5, złożyć 
równoważne zaświadczenia wystawione 
przez podmioty mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 
3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, złożyć 
inne dokumenty potwierdzające 
odpowiednio stosowanie przez 
wykonawców równoważnych środków 
zapewnienia jakości i stosowanie 
równoważnych środków zarządzania 
środowiskiem. 

art. 18 ust. 8 Jeżeli nie uzasadnia tego 
przedmiot zamówienia, 
specyfikacje techniczne nie 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 

Art. 29 ust.3 Przedmiotu zamówienia nie  można 
opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, 
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zawierają odniesienia do 
konkretnej marki ani do 
źródła, ani też do żadnego 
szczególnego procesu, 
znaku handlowego, patentu, 
typu, pochodzenia lub 
produkcji, które mogłyby 
prowadzić do 
uprzywilejowania lub 
wyeliminowania pewnych 
przedsiębiorstw albo 
produktów. Odniesienie 
takie jest dopuszczalne 
wyłącznie w wyjątkowych 
sytuacjach, gdy dostatecznie 
precyzyjny i zrozumiały opis 
przedmiotu zamówienia, 
zgodny z ust. 3 i 4, nie jest 
możliwy; odniesieniu 
takiemu towarzyszą słowa 
"lub równoważny". 
 
 
 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

chyba że jest to uzasadnione specyfika 
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie 
może opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy 
"lub równoważny". 

Artykuł 19 
Oferty wariantowe 

1. W przypadku gdy 
kryterium udzielenia 
zamówienia jest oferta 
najkorzystniejsza 
ekonomicznie, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą zezwolić 
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. 
 
2. Instytucje/podmioty 
zamawiające zaznaczają w 
ogłoszeniu o zamówieniu, 
czy dozwolone jest 
składanie ofert 
wariantowych; bez takiej 
wzmianki składanie ofert 
wariantowych nie jest 
dopuszczalne. 
 
3. Instytucje/podmioty 
zamawiające dopuszczające 
składanie ofert 
wariantowych określają w 
specyfikacji warunków 
zamówienia minimalne 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 41 pkt. 5, Art. 36 
ust. 2 pkt. 4, Art. 83 
ust. 1 

Art. 41. Ogłoszenie o zamówieniu, o 
którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co 
najmniej: 
5) informacje o możliwości złożenia oferty 
wariantowej; 
 
Art.36 ust. 2.  
W przypadku gdy przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej, specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia zawiera również: 
4) opis sposobu przedstawiania ofert 
wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim musza odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie; 

 
Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić 
możliwość  złożenia oferty wariantowej, 
jeżeli cena nie jest jedynym kryterium 
wyboru. 
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wymagania, które muszą 
spełniać warianty oraz 
wszelkie szczególne 
wymagania dotyczące ich 
składania. 
 
Rozpatrywane są jedynie 
oferty wariantowe 
spełniające minimalne 
wymagania określone przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 
 

4. W ramach procedury 
udzielania zamówienia na 
dostawy lub usługi 
instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
dopuściły składanie ofert 
wariantowych, nie mogą 
odrzucić wariantu wyłącznie 
na podstawie tego, że 
prowadziłoby to do 
udzielenia zamówienia na 
usługi zamiast na dostawy 
lub zamówienia na dostawy 
zamiast na usługi. 
 

N 
Rozumienie 
pojęcia ofert 
wariantowych na 
gruncie ustawy 
gwarantuje 
osiągnięcie 
celów dyrektywy 

   

Art. 20 Warunki realizacji 
zamówień 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą określić 
warunki szczególne 
związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem 
że są one zgodne z 
prawodawstwem Wspólnoty 
oraz zostały wskazane w 
dokumentach zamówienia 
(ogłoszenia o zamówieniu, 
specyfikacje warunków 
zamówienia, dokumenty 
opisowe lub dokumenty 
dodatkowe). Warunki te 
mogą w szczególności 
dotyczyć podwykonawstwa 
lub zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji 
niejawnych oraz 
bezpieczeństwa dostaw 
wymaganych przez 

T Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 

Art. 29 ust. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131g 
ust. 1-3 

Art. 29 ust. 4.  
Zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, 
dotyczące: 
1) zatrudnienia osób: 
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu 
przygotowania zawodowego, o których 
mowa w przepisach o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
b) niepełnosprawnych, o których mowa w 
przepisach o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 
c) innych niż  określone w lit. a lub b, o 
których mowa w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym - lub we właściwych przepisach 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w 
rozumieniu przepisów o promocji 
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instytucje/podmioty 
zamawiające zgodnie z art. 
21, 22 i 23, lub 
uwzględnienia względów 
społecznych i 
środowiskowych. 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 
którym wpłaty pracodawców stanowić będą 
co najmniej czterokrotność najniższej 
wpłaty określonej w tych przepisach; 
3) zwiększenia wpłat pracodawców na 
rzecz funduszu szkoleniowego, w 
rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do 
wysokości określonej w pkt 2. 
 
Art. 131g. 1.   Zamawiający, w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, określa wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
informacji niejawnych. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji niejawnych 
zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia 
dotyczące w szczególności: 
1) zobowiązania wykonawców i 
podwykonawców do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w trakcie realizacji 
zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych; 
2) zobowiązania wykonawcy do uzyskania 
zobowiązania podwykonawców, którym 
zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji 
zamówienia, do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i po jego 
zakończeniu, zgodnie z przepisami o 
ochronie informacji niejawnych; 
3) zobowiązania 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 maja dostęp lub, 
które zostaną wytworzone w związku 
z wykonywaniem umowy o 
podwykonawstwo; 



55 

 

4) zweryfikowania i 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. Zamawiający, w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, określa wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw zamawiający może 
określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją 
zamówienia dotyczące w szczególności: 
 
1) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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; 
2) zobowiązania 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) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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) zobowiązania, na uzgodnionych 
warunkach, wykonawcy do zapewnienia 
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możliwości realizacji zamówienia w 
przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego 
w wyniku sytuacji kryzysowej; 
5) przedłożenia dokumentacji otrzymanej 
od władz państwowych wykonawcy 
dotyczącej zapewnienia możliwości 
realizacji zamówienia w przypadku wzrostu 
potrzeb zamawiającego, wynikających z 
sytuacji kryzysowej; 
6) zobowiązania wykonawcy do 
zapewnienia utrzymania, modernizacji lub 
adaptacji dostaw stanowiących przedmiot 
zamówienia; 
7) zobowiązania wykonawcy do 
bezzwłocznego informowania 
zamawiającego o każdej zmianie, jaka 
zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw 
lub strategii przemysłowej, mogącej mięć 
wpływ na jego zobowiązania wobec 
zamawiającego, 
8) zobowiązania 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 
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 mają miejsce w 
trakcie wykonywania zamówienia; 
3) stosowania przewidzianej w przepisach 
niniejszego rozdziału procedury do wyboru 
podwykonawców wszystkich lub niektórych 
części zamówienia, które wykonawca 
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zamierza powierzyć podwykonawcom; 
4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o 
podwykonawstwo, zgodnie z art. 131n ust. 
1. 
 

Art. 21 ust. 1 
Podwykonawstwo 

1. Wybrany oferent może 
wybrać podwykonawców do 
wszystkich części 
realizowanych w ramach 
podwykonawstwa, które nie 
są objęte wymogami, o 
których mowa w ust. 3 i 4, a 
w szczególności nie można 
od niego wymagać 
dyskryminacji potencjalnych 
podwykonawców ze 
względu na narodowość. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 36 ust. 5 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie 
zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem 
przypadku gdy ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia zamawiający 
zastrzeże w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, że część lub całość 
zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom 

Art. 21 ust. 2 2. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może żądać 
lub zostać zobowiązana 
przez państwo członkowskie 
do wezwania oferenta do:  
—wskazania w jego ofercie 
tej części zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić 
osobom trzecim oraz 
podania wszystkich 
proponowanych 
podwykonawców, a także 
przedmiotu umów o 
podwykonawstwo, dla 
których są oni proponowani, 
lub 
 —poinformowania o 
wszelkich zmianach na 
poziomie podwykonawców 
w trakcie realizacji 
zamówienia. 

T Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 

Art.36 ust.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art.131n ust. 
1 i 2 oraz 
Art. 131g ust.3 pkt. 1 i 
2 

4. Zamawiający żąda wskazania przez 
wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 131n. 1. Wykonawca, w ofercie, może 
zaproponować realizację w ramach 
podwykonawstwa części wartości umowy o 
zamówienie, która wykracza poza 
przedział, o którym mowa w art. 131m ust.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawca wskazuje w ofercie, na żądanie 
zamawiającego, części zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podaje nazwy (firmy) podwykonawców, 
jeżeli zostali wybrani. 
 
Art. 131g ust.3 
3. Zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie podwykonawstwa, dotyczące: 

1. wskazania w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie 
powierzone zostanie 
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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 mają 
miejsce w trakcie wykonywania 
zamówienia; 

 

Art. 21 ust. 3 Instytucja/podmiot 
zamawiający może 
zobowiązać lub państwo 
członkowskie może od 
niej/niego wymagać 
zobowiązania wybranego 
oferenta do stosowania 
postanowień określonych w 
tytule III do wszystkich lub 
niektórych umów o 
podwykonawstwo, jakie 
wybrany oferent zamierza 
powierzyć osobom trzecim. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131g 
ust.3 pkt. 3  

Art. 131g ust.3 
3. Zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, w 
zakresie podwykonawstwa, dotyczące: 
 

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

Art. 21 ust. 4 Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może zwrócić 
się lub zostać 
zobowiązana/y do zwrócenia 
się do wybranego oferenta o 
powierzenie 
podwykonawstwa części 
zamówienia stronom 
trzecim. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, która/y 
narzuca podwykonawstwo 
wyraża ten minimalny 
procent w formie przedziału 
wartości obejmujących 
minimalny i maksymalny 
procent. Maksymalny 

N  -transpozycja 
nieobowiązkowa  

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131m 

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 
o zamówienie, który ma być przedmiotem 
umowy o podwykonawstwo. 
2. Łączna wartość umów o 
podwykonawstwo, które wykonawca będzie 
zobowiązany zawrzeć, nie może 
przekroczyć 30% wartości zamówienia 
udzielonego wykonawcy. 
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procent nie może 
przekroczyć 30 % wartości 
zamówienia. Przedział ten 
jest proporcjonalny do 
przedmiotu i wartości 
zamówienia oraz charakteru 
zaangażowanego sektora 
przemysłu, obejmującego 
poziom konkurencji na 
danym rynku oraz 
odpowiednie kwalifikacje 
techniczne bazy 
przemysłowej. 
 
 
 
Każdy procent 
podwykonawstwa 
mieszczący się w przedziale 
wartości wskazanym przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający jest uznawany 
za spełniającego wymogi 
dotyczące podwykonawstwa 
określone w niniejszym 
ustępie.  Oferenci mogą 
zaproponować realizację w 
ramach podwykonawstwa 
części całkowitej wartości, 
która wykracza poza 
przedział wymagany przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający.  
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zwraca się do 
oferentów o sprecyzowanie 
w ofercie, którą(-e) część(-
ci) oferty zamierzają 
powierzyć podwykonawcom 
w celu spełnienia wymogów, 
o których mowa w 
pierwszym akapicie. 
 
 
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może zwrócić 
się lub może zostać 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 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. 
4. Wykonawca, na żądanie 
zamawiającego, wskazuje w ofercie cześć 
zamówienia, którą powierzy 
podwykonawcom, w celu spełnienia 
obowiązku zawarcia umowy 
o podwykonawstwo. 
5. Wykonawca zawiera umowę na 
podwykonawstwo w zakresie procentowej 
wartości umowy o zamówienie, jakiej 
wymaga od niego zamawiający. 
6. Powierzenie wykonania zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
wobec zamawiającego z odpowiedzialności 
za wykonanie zamówienia. 
7. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo 
stosuje się przepisy niniejszego rozdziału. 
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zobowiązana(-y) przez 
państwo członkowskie do 
zwrócenie się do oferentów 
również o sprecyzowanie, 
którą(-e) część(-ci) oferty, 
powyżej wymaganego 
procentu, zamierzają 
powierzyć podwykonawcom, 
jak również o 
poinformowanie o 
podwykonawcach, których 
już wybrali.  
Wybrany oferent przyznaje 
zamówienia na 
podwykonawstwo 
odpowiadające procentowi, 
jakiego realizacji w ramach 
podwykonawstwa wymaga 
od niego instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zgodnie z 
przepisami tytułu III. 

 

Art. 21 ust. 5 W każdym przypadku 
państwo członkowskie 
stanowi, że 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą odrzucić 
wybranych przez oferenta 
podwykonawców na etapie 
procedury udzielania 
głównego zamówienia lub 
przez wybranego oferenta 
podczas realizacji 
zamówienia; odrzucenie to 
może się opierać wyłącznie 
na kryteriach stosowanych 
przy wyborze oferentów w 
przypadku głównego 
zamówienia. Jeżeli 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający odrzuca 
podwykonawcę, musi 
przedstawić oferentowi lub 
oferentowi, któremu 
przyznano zamówienie, 
pisemne uzasadnienie, 
określające, dlaczego 
uważa, że podwykonawca(-

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131o 

Art. 131o. 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 
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y) nie spełnia(-ją) kryteriów. wykluczenia, stosuje się do 
podwykonawców. 
 

Art. 21 ust. 6 Wymogi, o których mowa w 
ust. 2–5, są określone w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131m 
ust. 1 oraz 
 Art. 131g ust. 3 

Art. 131m ust. 1 Zamawiający może 
zobowiązać wykonawcę do zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, określając, w 
ogłoszeniu o zamówieniu, przedział 
wartości obejmujących minimalny i 
maksymalny procent wartości umowy 
o zamówienie, który ma być przedmiotem 
umowy o podwykonawstwo. 
 
Art. 131 g ust. 3. Zamawiający może 
określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją 
zamówienia, 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 mają miejsce w 
trakcie wykonywania 3) zamówienia; 
stosowania przewidzianej w przepisach 
niniejszego rozdziału procedury do wyboru 
podwykonawców wszystkich lub niektórych 
części zamówienia, które wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom; 
4) zawarcia z innymi podmiotami umowy o 
podwykonawstwo, zgodnie z art. 131n ust. 
1 

Art. 21 ust. 7 Ustępy 1–5 nie naruszają 
odpowiedzialności głównego 
wykonawcy. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 m 
ust. 6 

 Powierzenie wykonania zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
wobec zamawiającego z odpowiedzialności 
za wykonanie zamówienia 

Artykuł 22 
Bezpieczeństwo informacji 

 

Jeśli chodzi o zamówienia 
obejmujące informacje 
niejawne, wymagające ich 
lub je zawierające, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131g 
ust. 1 

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 
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dokumentacji zamówienia 
(ogłoszenia o zamówieniu, 
specyfikacje warunków 
zamówienia, dokumenty 
opisowe lub dokumenty 
dodatkowe) środki i wymogi 
konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa tych 
informacji na wymaganym 
poziomie. 
 
W tym celu instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
wymagać by oferta 
zawierała między innymi 
następujące szczegółowe 
informacje: 
 
a)zobowiązanie oferenta i 
już zidentyfikowanych 
podwykonawców do 
odpowiedniego chronienia 
poufności wszystkich 
informacji niejawnych w ich 
posiadaniu, lub z którymi 
zapoznają się w trakcie 
trwania zamówienia i po 
upływie lub zakończeniu 
zamówienia, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi 
i administracyjnymi; 

 
b) zobowiązanie oferenta do 
uzyskania zobowiązania 
przewidzianego w lit. a) od 
innych podwykonawców, 
którym zleci 
podwykonawstwo w trakcie 
realizacji zamówienia; 
 
c) wystarczające informacje 
na temat już 
zidentyfikowanych 
podwykonawców, które 
umożliwią instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu 
stwierdzenie, czy każdy z 
nich posiada kwalifikacje 

związane z realizacją zamówienia. 
Zamawiający w opisie przedmiotu 
zamówienia może określić w 
szczególności: 
 
1/ zobowiązania wykonawców i 
podwykonawców do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w trakcie realizacji 
zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych; 
2/zobowiązania wykonawcy do uzyskania 
zobowiązania podwykonawców, którym 
zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji 
zamówienia, do zachowania poufnego 
charakteru informacji niejawnych 
znajdujących się w ich posiadaniu, lub z 
którymi zapoznają się w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i po jego 
zakończeniu, zgodnie z przepisami o 
ochronie informacji niejawnych; 
3/ zobowiązania 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 maja dostęp lub, 
które zostaną wytworzone w związku 
z wykonywaniem umowy o 
podwykonawstwo; 
4/ zweryfikowania i 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. 
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wymagane do odpowiedniej 
ochrony poufności informacji 
niejawnych, do których mają 
dostęp lub, które wytworzą 
w związku z realizacją ich 
działań w zakresie 
podwykonawstwa; 

 
d) zobowiązanie oferenta do 
dostarczenia informacji 
wymaganych w lit. c) 
dotyczących wszystkich 
nowych podwykonawców 
przed udzieleniem im 
zamówienia. 

 
W przypadku braku 
harmonizacji krajowych 
systemów sprawdzania 
bezpieczeństwa na poziomie 
Wspólnoty, państwa 
członkowskie mogą 
przewidzieć, że środki i 
wymogi, o których mowa w 
drugim akapicie muszą się 
zgadzać z ich krajowymi 
przepisami w dziedzinie 
sprawdzania 
bezpieczeństwa. Państwa 
członkowskie uznają 
certyfikaty bezpieczeństwa, 
które uważają za 
równoważne z certyfikatami 
wydanymi zgodnie z ich 
prawem krajowym, 
posiadają jednak możliwość 
przeprowadzania i 
uwzględniania dalszych 
samodzielnych analiz, jeżeli 
uznaje się je za konieczne. 

Artykuł 23 
Bezpieczeństwo dostaw 

 

Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 
dokumentacji zamówienia 
(ogłoszenia o zamówieniu, 
specyfikacje warunków 
zamówienia, dokumenty 
opisowe lub dokumenty 
dodatkowe) swoje wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie 131g. ust. 2 i 
ust. 4 

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. Zamawiający w 
opisie przedmiotu zamówienia może 
określić w szczególności: 
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dostaw. 
 
W tym celu instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
wymagać by oferta 
zawierała między innymi 
następujące szczegółowe 
informacje: 
a) certyfikację lub 
dokumentację wskazującą w 
sposób zadowalający 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, że oferent 
będzie w stanie spełnić 
wymogi w zakresie wywozu, 
transferu lub tranzytu 
towarów związanych z 
zamówieniem, w tym 
wszelkie dokumenty 
towarzyszące uzyskane od 
odnośnego państwa 
członkowskiego lub 
odnośnych państw 
członkowskich; 
b) wskazanie wszelkich 
ograniczeń obowiązujących 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający w zakresie 
ujawniania, transferu lub 
wykorzystania produktów i 
usług lub rezultatów 
związanych z tymi 
produktami i usługami, które 
wynikłyby z postanowień 
dotyczących kontroli 
wywozu lub 
bezpieczeństwa; 
c) certyfikację i 
dokumentację wykazującą, 
że organizacja i lokalizacja 
łańcucha dostaw oferenta 
umożliwią mu spełnienie 
wymogów instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw 
określonych w dokumentacji 
zamówienia, a także 

1) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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; 
2) zobowiązania 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) zobowiązania wykonawcy do 
przedłożenia 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) zobowiązania, na uzgodnionych 
warunkach, wykonawcy do zapewnienia 
możliwości realizacji zamówienia w 
przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego 
w wyniku sytuacji kryzysowej; 
5) przedłożenia dokumentacji otrzymanej 
od władz państwowych wykonawcy 
dotyczącej zapewnienia możliwości 
realizacji zamówienia w przypadku wzrostu 
potrzeb zamawiającego, wynikających z 
sytuacji kryzysowej; 
6) zobowiązania wykonawcy do 
zapewnienia utrzymania, modernizacji lub 
adaptacji dostaw stanowiących przedmiot 
zamówienia; 
7) zobowiązania wykonawcy do 
bezzwłocznego informowania 
zamawiającego o każdej zmianie, jaka 
zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw 
lub strategii przemysłowej, mogącej mięć 
wpływ na jego zobowiązania wobec 
zamawiającego, 
8) zobowiązania wykonawcy, na 
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zobowiązanie do 
zagwarantowania, że 
ewentualne zmiany w 
łańcuchu dostaw w trakcie 
realizacji zamówienia nie 
wpłyną negatywnie na 
zgodność z tymi wymogami; 
d) zobowiązanie oferenta do 
ustanowienia lub utrzymania 
zdolności wymaganej do 
sprostania ewentualnemu 
wzrostowi potrzeb instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego w wyniku 
sytuacji kryzysowej, na 
warunkach do uzgodnienia; 
 
e) wszelką dokumentację 
dodatkową otrzymaną od 
władz państwowych oferenta 
dotycząca zaspokojenia 
ewentualnego wzrostu 
potrzeb instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, 
wynikających z sytuacji 
kryzysowej; 
f) zobowiązanie oferenta do 
zapewnienia utrzymania, 
modernizacji lub adaptacji 
dostaw stanowiących 
przedmiot zamówienia; 
g) zobowiązanie oferenta do 
informowania instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego na czas o 
każdej zmianie, jaka zaszła 
w jego organizacji, łańcuchu 
dostaw lub strategii 
przemysłowej, mogącej mieć 
wpływ na jego zobowiązania 
wobec instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
 
h) zobowiązanie oferenta do 
zapewnienia instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, na 
warunkach do uzgodnienia, 
wszelkich szczególnych 

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. 
 
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 
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środków produkcji części 
zamiennych, elementów 
oraz specjalnego 
wyposażenia testowego, w 
tym rysunków technicznych, 
licencji i instrukcji 
użytkowania, jeżeli nie jest 
on już w stanie zapewnić 
tych dostaw. 
 
Nie można wymagać od 
oferenta, by uzyskał od 
państwa członkowskiego 
zobowiązanie ograniczające 
swobodę tego państwa 
członkowskiego w zakresie 
stosowania, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami 
prawa międzynarodowego 
lub wspólnotowego, swoich 
krajowych kryteriów 
dotyczących zezwoleń na 
eksport, transfer lub tranzyt 
w warunkach panujących w 
chwili podejmowania decyzji 
w sprawie takich zezwoleń. 
 

Artykuł 24 
Obowiązki związane z 
podatkami, ochroną 

środowiska, przepisami o 
ochronie zatrudnienia oraz 

warunkami pracy 
 

1. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może określić 
lub zostać zobligowana 
przez państwo członkowskie 
do określenia w specyfikacji 
warunków zamówienia 
organu lub organów, od 
których kandydat lub oferent 
może uzyskać odpowiednie 
informacje na temat 
obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną 
środowiska, a także 
przepisami o ochronie 
zatrudnienia oraz warunkach 
pracy obowiązującymi w 
danym państwie 
członkowskim, regionie, 
miejscu lub kraju trzecim, w 
którym zamówienie ma 
zostać zrealizowane oraz 
mającymi zastosowanie 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 
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wobec robót budowlanych 
przeprowadzanych na 
danym terenie lub usług 
świadczonych podczas 
realizacji zamówienia. 
 
2. Udzielając informacji, o 
których mowa w ust. 1, 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający żąda od 
oferentów zaznaczenia, aby 
podczas sporządzania 
swoich ofert uwzględnili oni 
obowiązki wynikające z 
przepisów o ochronie 
zatrudnienia i warunkach 
pracy mające zastosowanie 
w miejscu, w którym 
zamówienie ma zostać 
zrealizowane. 
Akapit pierwszy pozostaje 
bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów art. 
49 dotyczących 
rozpatrywania rażąco 
niskich ofert. 

 

Artykuł 25 
Stosowane procedury 

 

Podczas udzielania 
zamówień 
instytucje/podmioty 
zamawiające stosują 
krajowe procedury 
dostosowane do celów 
niniejszej dyrektywy. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówień stosując 
procedurę ograniczoną lub 
procedurę negocjacyjną z 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
W okolicznościach, o 
których mowa w art. 27, 
mogą one/oni udzielać 
zamówień w drodze dialogu 
konkurencyjnego. 
 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.1-3 i 5-6 pkt. 1-5 

Art. 131h 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia 
w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa w trybie przetargu 
ograniczonego albo negocjacji z 
ogłoszeniem będącymi trybami 
podstawowymi. 
 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 
1, 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 
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W szczególnych 
przypadkach i 
okolicznościach, 
wyszczególnionych w art. 
28, instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
stosować procedurę 
negocjacyjną bez publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. 

 

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. 
 
5. Zamówienia w dziedzinie 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; 
4)ze względu na pilna 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 
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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 sie 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, 
które nie podlegały odrzuceniu. 
6. Zamówienia w dziedzinie 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 określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia, 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 określonych 
dla przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z ogłoszeniem; 
4) zamówienie dotyczy dodatkowych 
dostaw realizowanych przez pierwotnego 
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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, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, i jest zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 

Art.26 
Procedura negocjacyjna z 

publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu 

 

1. W procedurach 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu 
instytucje/podmioty 
zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez 
nich oferty w celu 
dostosowania ich do 
wymagań, określonych 
przez te instytucje w 
ogłoszeniu o zamówieniu, 
specyfikacjach technicznych 
zamówienia oraz 
ewentualnie w dokumentach 
dodatkowych, w celu 
wyłonienia najlepszej oferty 
zgodnie z art. 47. 
 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 54 Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym, po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, 
zamawiający zaprasza wykonawców 
dopuszczonych do udziału w postępowaniu 
do składania ofert wstępnych 
niezawierających ceny, prowadzi z nimi 
negocjacje, a następnie zaprasza ich do 
składania ofert. 

Art. 26 ust. 2 Podczas negocjacji 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapewniają 
równe traktowanie 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

Art. 58 ust. 4 Art. 58 ust. 4 
 Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i 
informacje, a także dokumenty związane z 
negocjacjami są przekazywane 
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wszystkich oferentów. W 
szczególności nie mogą one 
udzielać, w sposób 
dyskryminacyjny, informacji, 
które pozwalałyby niektórym 
spośród oferentów na 
uzyskanie przewagi nad 
pozostałymi. 
 

 

poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

wykonawcom na równych zasadach. 

Art. 26 ust. 3 Aby ograniczyć liczbę ofert 
będących przedmiotem 
negocjacji, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
przewidzieć, że procedura 
toczyć się będzie w 
następujących po sobie 
etapach, stosując kryteria 
udzielania zamówienia 
określone w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub 
specyfikacjach technicznych 
zamówienia. Możliwość 
skorzystania z takiego 
rozwiązania jest wskazana 
w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacjach 
technicznych zamówienia. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 4 

4. Do wszczęcia, przebiegu i zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
prowadzonego w trybie dialogu 
konkurencyjnego, stosuje się przepisy art. 
60a – 60e, o ile przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 
 
 

Artykuł 27 ust. 1 
Dialog konkurencyjny 

 

1. W przypadku szczególnie 
złożonych zamówień 
państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, iż jeżeli 
instytucje/podmioty 
zamawiające uznają, że 
zastosowanie procedury 
ograniczonej lub procedury 
negocjacyjnej z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu nie 
pozwoli na udzielenie 
zamówienia, te ostatnie 
mogą skorzystać z 
procedury dialogu 
konkurencyjnego zgodnie z 
niniejszym artykułem. 
 
Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie 
kryterium oferty 

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

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131h ust. 3 

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. 
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najkorzystniejszej 
ekonomicznie. 

 

Art.27 ust. 2 Instytucje/podmioty 
zamawiające publikują 
ogłoszenie o zamówieniu, 
określając swoje potrzeby i 
wymagania, które powinny 
zostać zdefiniowane w tym 
ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. 
 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60 c ust. 1 Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje sie 
odpowiednio, z tym że ogłoszenie o 
zamówieniu zawiera również: 
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego 
określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie sie wykonawców do udziału 
w dialogu lub informacje o sposobie 
uzyskania tego opisu; 
2) informacje o wysokości nagród dla 
wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące 
podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody. 
 

Art. 27 ust. 3 Instytucje/podmioty 
zamawiające rozpoczynają z 
kandydatami wybranymi 
zgodnie z odpowiednimi 
przepisami art. 38–46 
dialog, którego celem jest 
określenie i zdefiniowanie 
środków, które najlepiej 
zaspokoją ich potrzeby. W 
ramach dialogu mogą one 
omówić wszystkie aspekty 
zamówienia z wybranymi 
kandydatami. 
 
Podczas prowadzenia 
dialogu konkurencyjnego 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapewniają 
wszystkim oferentom równe 
traktowanie. W 
szczególności nie mogą one 
udzielać, w sposób 
dyskryminacyjny, informacji, 
które pozwalałyby niektórym 
spośród oferentów na 
uzyskanie przewagi nad 
pozostałymi. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogą 
ujawniać innym uczestnikom 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60a 
art. 60e ust. 1 
Art. 60d ust. 6-7 

Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu 
zamawiający prowadzi z wybranymi przez 
siebie wykonawcami dialog, a następnie 
zaprasza ich do składania ofert. 
 
Art. 60e ust. 1 
 Zamawiający prowadzi dialog do 
momentu, gdy jest w stanie określić, w 
wyniku porównania rozwiązań 
proponowanych przez wykonawców, jeżeli 
jest to konieczne, rozwiązanie 
lub rozwiązania najbardziej spełniające 
jego potrzeby. O zakończeniu dialogu 
zamawiający niezwłocznie informuje 
uczestniczących w nim wykonawców. 
 
Art. 60d 
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. 
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proponowanych rozwiązań 
ani innych informacji 
poufnych udzielanych przez 
kandydata biorącego udział 
w dialogu bez zgody tego 
kandydata. 

 

Art. 27 ust. 4 Aby ograniczyć liczbę 
rozwiązań omawianych na 
etapie dialogu, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
przewidzieć, że procedura 
toczyć się będzie w 
następujących po sobie 
etapach, stosując kryteria 
udzielania zamówienia 
określone w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumencie 
opisowym. Możliwość 
skorzystania z takiego 
rozwiązania instytucja 
zamawiająca wskazuje w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumencie opisowym. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.4 

4. Do wszczęcia, przebiegu i zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
prowadzonego w trybie dialogu 
konkurencyjnego, stosuje się przepisy art. 
60a – 60e, o ile przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 
 

Art. 27 ust. 5 Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający prowadzi 
dialog do momentu, gdy jest 
w stanie wskazać, w razie 
potrzeby po 
przeprowadzeniu 
porównania, rozwiązanie lub 
rozwiązania, które mogą 
zaspokoić jej potrzeby. 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60e ust. 1 
 

Art. 60e ust. 1 
 Zamawiający prowadzi dialog do 
momentu, gdy jest w stanie określić, w 
wyniku porównania rozwiązań 
proponowanych przez wykonawców, jeżeli 
jest to konieczne, rozwiązanie 
lub rozwiązania najbardziej spełniające 
jego potrzeby. O zakończeniu dialogu 
zamawiający niezwłocznie informuje 
uczestniczących w nim wykonawców. 
 

Art. 27 ust. 6 Po oświadczeniu, iż dialog 
dobiegł końca oraz 
poinformowaniu o tym fakcie 
jego uczestników, 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapraszają 
uczestników do składania 
ostatecznych ofert, 
opierających się na 
rozwiązaniu lub 
rozwiązaniach 
przedstawionych i 
określonych podczas 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60e Art. 60e. 1. Zamawiający prowadzi dialog 
do momentu, gdy jest w stanie określić, w 
wyniku porównania rozwiązań 
proponowanych przez wykonawców, jeżeli 
jest to konieczne, rozwiązanie lub 
rozwiązania najbardziej spełniające jego 
potrzeby. O zakończeniu dialogu 
zamawiający niezwłocznie informuje 
uczestniczących w nim wykonawców. 
2. Zamawiający może przed zaproszeniem 
do składania ofert dokonać zmiany 
wymagań będących przedmiotem dialogu. 
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, 
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dialogu. Oferty te zawierają 
wszystkie elementy 
wymagane i niezbędne do 
realizacji projektu. 
 
Oferty te mogą być 
wyjaśniane, precyzowane i 
poprawiane na żądanie 
instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego. Jednakże 
takie wyjaśnienie, 
sprecyzowanie, poprawienie 
lub dodatkowe informacje 
nie mogą pociągać za sobą 
zmiany podstawowych 
właściwości oferty ani 
zaproszenia do składania 
ofert, co mogłoby 
spowodować zakłócenie 
konkurencji lub mogłoby 
mieć charakter 
dyskryminacyjny. 

 

na podstawie rozwiązań przedstawionych 
podczas dialogu, zamawiający przekazuje 
specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 
6 nie stosuje się. 
4. Zamawiający wyznacza termin składania 
ofert, z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do przygotowania i złożenia 
oferty, z tym że termin ten nie może być 
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania 
zaproszenia do składania ofert. Przepisy 
art. 45 i 46 stosuje się. 

Art. 27 ust. 7 Instytucje/podmioty 
zamawiające oceniają 
otrzymane oferty na 
podstawie kryteriów 
udzielenia zamówienia 
określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumencie 
opisowym, a następnie 
zgodnie z art. 47 wybierają 
ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie. 
 
Na żądanie instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego oferent 
wyłoniony jako ten, który 
złożył ofertę 
najkorzystniejszą 
ekonomicznie, może zostać 
poproszony o udzielenie 
wyjaśnień dotyczących 
pewnych jej aspektów lub o 
potwierdzenie zobowiązań 
sformułowanych w ofercie, o 
ile takie wyjaśnienia nie 
spowodują modyfikacji 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60c ust. 1 
Art.  87 ust. 1a 

Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
 
Art. 87 ust.1a 
W postępowaniu prowadzonym w trybie 
dialogu konkurencyjnego w toku badania i 
oceny ofert zamawiający może żądać od 
wykonawców sprecyzowania i 
dopracowania treści ofert oraz 
przedstawienia informacji dodatkowych, z 
tym że niedopuszczalne jest dokonywanie 
istotnych zmian w treści ofert oraz zmian 
wymagań zawartych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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zasadniczych aspektów 
oferty lub zaproszenia do 
składania ofert i nie niesie 
ryzyka zakłócenia 
konkurencji ani nie ma 
charakteru 
dyskryminacyjnego. 
 

 

Art. 27 ust. 8 Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
przewidzieć nagrody lub 
płatności dla uczestników 
dialogu. 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 60c ust. 1 Art. 60c ust. 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: 
2) informacje o wysokości nagród dla 
wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące 
podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody. 
 

Artykuł 28 pkt. 1 lit.a 
Przypadki uzasadniające 
zastosowanie procedury 

negocjacyjnej bez publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu 

 

W następujących 
przypadkach 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą udzielać 
zamówień w drodze 
procedury negocjacyjnej bez 
uprzedniej publikacji 
ogłoszenia, uzasadniając 
wykorzystanie tej procedury 
w ogłoszeniu o udzieleniu 
zamówienia zgodnie z 
wymogami art. 30 ust. 3: 
1) w przypadku zamówień 
na roboty budowlane, 
dostawy i usługi: 
a) jeżeli w toku procedury 
ograniczonej, procedury 
negocjacyjnej poprzedzonej 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub też dialogu 
konkurencyjnego nie 
złożono żadnej oferty lub 
żadnej odpowiedniej oferty 
lub żadnego wniosku, o ile 
początkowe warunki 
zamówienia nie ulegają 
zasadniczym zmianom oraz 
pod warunkiem że 
odpowiednia informacja 
zostanie przesłana Komisji 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 6 pkt. 2 

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

1) 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; 
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na jej wniosek; 
 
 

 

Art. 28 pkt. 1 lit. b b) w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w 
złożonych ofertach lub 
napływu ofert niemożliwych 
do przyjęcia w świetle 
krajowych przepisów 
zgodnych z art. 5, 19, 21–24 
oraz rozdziałem VII tytułu II, 
w wyniku procedury 
ograniczonej, procedury 
negocjacyjnej poprzedzonej 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub też dialogu 
konkurencyjnego, o ile: 
(i) pierwotne warunki 
zamówienia nie uległy 
zasadniczym zmianom; i 
(ii) uwzględniają w 
procedurze negocjacyjnej 
wszystkich i jedynie tych 
oferentów, którzy spełniają 
kryteria określone w art. 39–
46 i którzy podczas 
wcześniejszej procedury 
ograniczonej lub dialogu 
konkurencyjnego złożyli 
oferty zgodne z formalnymi 
wymogami procedury 
przetargowej; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 6 pkt. 7 

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

Art. 28 pkt. 1 lit. c c) kiedy pilnej konieczności 
wynikającej z sytuacji 
kryzysowej nie da się 
pogodzić z terminami 
wymaganymi dla procedury 
ograniczonej i negocjacyjnej 
z publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu, w tym 
skróconymi terminami, o 
których mowa w art. 33 
ust.7. Może to na przykład 
mieć zastosowanie w 
przypadkach, o których 
mowa w art. 23 ust. 2 lit. d); 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.6 pkt. 3 i 4 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
 
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; 
4)ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia niewynikającą z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego, której 
wcześniej nie można było przewidzieć, nie 
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można zachować terminów, w tym 
terminów skróconych, określonych dla 
przetargu ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem; 
 

Art. 28 pkt. 1 lit. d d) w zakresie, w jakim jest to 
absolutnie konieczne, ze 
względu na wystąpienie 
pilnej konieczności 
spowodowanej 
wydarzeniami, których 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogły 
przewidzieć, terminy 
przewidziane dla procedury 
ograniczonej lub 
negocjacyjnej z publikacją 
ogłoszenia, w tym skrócone 
terminy, o których mowa w 
art. 33 ust. 7 nie mogą być 
dotrzymane. Zaistnienie 
okoliczności 
uzasadniających taką pilną 
konieczność nie może być w 
żadnym wypadku 
przypisane instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 2 i 3 

Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
2/ ze względu na sytuację kryzysową, 
wymagane jest natychmiastowe wykonanie 
zamówienia, a nie można zachować 
terminów określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia, 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 określonych 
dla przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z ogłoszeniem; 
 

Art. 28 pkt. 1 lit. e e) kiedy, z przyczyn 
technicznych lub 
związanych z ochroną praw 
wyłącznych, zamówienie 
może zostać udzielone 
jedynie określonemu 
wykonawcy; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie 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; 

 

Art.28 pkt. 2  2) w przypadku zamówień 
na usługi i dostawy: 
 
a) do celów usług 
badawczych lub 
rozwojowych innych niż te, o 
których mowa w art. 13; 
 
b) jeżeli przedmiotem 
zamówienia są produkty 
wytwarzane jedynie do 
celów prac badawczych i 
rozwojowych, z wyjątkiem 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.6 pkt. 1 i 5 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) przedmiotem zamówienia są rzeczy 
wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych lub 
rozwojowych, a nie w celu zapewnienia 
zysku lub pokrycia poniesionych kosztów 
badań lub rozwoju; 
 
5) przedmiot zamówienia na usługi lub 
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produkcji seryjnej mającej 
na celu osiągnięcie 
rentowności rynkowej lub 
zamortyzowanie kosztów 
badań i rozwoju; 

 

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

Art. 28 pkt. 3 lit. a 3) w przypadku zamówień 
na dostawy: 
 
a) w przypadku 
dodatkowych dostaw 
realizowanych przez 
pierwotnego dostawcę, 
których celem jest 
częściowe wznowienie 
dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku 
lub zwiększenie dostaw czy 
rozbudowa instalacji 
istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający do nabywania 
materiałów o innych 
właściwościach 
technicznych, co 
powodowałoby 
niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże 
trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu. 
 
Czas trwania takich 
zamówień, a także 
zamówień odnawialnych nie 
może przekraczać pięciu lat, 
z wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych 
przy uwzględnieniu 
oczekiwanego cyklu życia 
dostarczonych urządzeń, 
instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 
spowodować zmiana 
dostawcy; 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.7. pkt. 4 i ust. 8  

7. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
 
4) zamówienie dotyczy dodatkowych 
dostaw realizowanych przez pierwotnego 
wykonawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku 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; 
 
8. W nadzwyczajnych okolicznościach 
związanych z oczekiwanym cyklem życia 
dostarczonych urządzeń, instalacji lub 
systemów, a także trudnościami 
technicznymi jakie może spowodować 
zmiana wykonawcy, do zamówień 
udzielanych w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na podstawie ust. 7 pkt 4 lub 5 nie 
stosuje się wymogu aby czas trwania 
takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat. 
 
 

Art. 28 pkt. 3 lit. b b) w przypadku towarów 
notowanych i nabywanych 
na giełdzie towarowej; 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi 
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 o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 

co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i 
b, pkt 5, 8 i 9; 
 

Art. 28 pkt. 3 lit. c c) w odniesieniu do 
nabywania dostaw na 
szczególnie korzystnych 
warunkach albo od 
dostawcy definitywnie 
likwidującego swoją 
działalność albo od 
syndyków masy upadłości 
lub likwidatorów, lub też w 
wyniku układu z 
wierzycielem lub podobnej 
procedury przewidzianej 
przez krajowe przepisy lub 
regulacje; 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie 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; 
 

Art. 28 pkt. 4 lit. a 4) w przypadku zamówień 
na roboty budowlane i 
usługi: 
a) w odniesieniu do 
dodatkowych robót 
budowlanych lub usług 
nieuwzględnionych we 
wstępnie rozpatrywanym 
projekcie lub w pierwotnej 
umowie, które jednak z 
powodu nieprzewidzianych 
okoliczności stały się 
niezbędne dla realizacji 
robót budowlanych lub usług 
opisanych w wyżej 
wskazanych dokumentach, 
pod warunkiem że 
zamówienia udziela się 
wykonawcy realizującemu te 
roboty budowlane lub usługi: 
(i) gdy takich dodatkowych 
robót budowlanych lub usług 
nie można oddzielić 
technicznie ani 
ekonomicznie od 
pierwotnego zamówienia 
bez przysporzenia 
poważnych niedogodności 
instytucjom/podmiotom 
zamawiającym, lub 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust. 7 pkt. 1 

7. Zamówienia w dziedzinie 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; 
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(ii) gdy takie roboty 
budowlane lub usługi są 
absolutnie niezbędne dla 
zakończenia realizacji 
pierwotnego zamówienia, 
mimo iż można je z niej 
wyodrębnić. 
 
Łączna wartość zamówień 
udzielonych w celu realizacji 
dodatkowych robót 
budowlanych lub usług nie 
może jednak przekroczyć 50 
% kwoty, na którą opiewa 
pierwotne zamówienie; 

 

Art. 28 pkt. Lit. b b) w odniesieniu do nowych 
robót budowlanych lub usług 
polegających na 
powtarzaniu podobnych 
robót lub usług 
powierzonych wykonawcy, 
któremu te same 
instytucje/podmioty 
zamawiające udzieliły 
pierwotnego zamówienia, 
pod warunkiem że takie 
roboty budowlane lub usługi 
pozostają w zgodności z 
podstawowym projektem, na 
który udzielono pierwotnego 
zamówienia zgodnie z 
procedurą ograniczoną, 
procedurą negocjacyjną z 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub dialogiem 
konkurencyjnym. 
 
Możliwość zastosowania tej 
procedury musi być 
wskazana w zaproszeniu do 
ubiegania się o realizację 
pierwszego projektu, a 
całkowita wartość 
zamówienia na kolejne 
roboty budowlane lub usługi 
jest uwzględniana przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający w zakresie 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131.h 
ust. 7 pkt. 5 i ust. 8 

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, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, i jest zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 
 
8. W nadzwyczajnych okolicznościach 
związanych z oczekiwanym cyklem życia 
dostarczonych urządzeń, instalacji lub 
systemów, a także trudnościami 
technicznymi jakie może spowodować 
zmiana wykonawcy, do zamówień 
udzielanych w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na podstawie ust. 7 pkt 4 lub 5 nie 
stosuje się wymogu aby czas trwania 
takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat. 
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stosowania przez nią art. 8. 
 
Procedura ta może być 
stosowana wyłącznie w 
okresie pięciu lat od chwili 
zawarcia pierwotnej umowy, 
z wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych z 
uwzględnieniem 
oczekiwanego czasu 
funkcjonowania 
dostarczonych urządzeń, 
instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 
spowodować zmiana 
dostawcy; 

 

Art. 28 pkt. 5 5) w przypadku zamówień 
związanych ze 
świadczeniem usług 
transportu lotniczego i 
morskiego dla sił zbrojnych 
państwa członkowskiego 
uczestniczącego lub 
mającego uczestniczyć w 
misji zagranicznej, jeżeli 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający musi zwrócić 
się o takie usługi do 
wykonawców, którzy 
gwarantują ważność swoich 
ofert jedynie na takie krótkie 
terminy, że terminy 
przewidziane dla procedury 
ograniczonej lub 
negocjacyjnej z publikacją 
ogłoszenia, w tym skrócone 
terminy, o których mowa w 
art. 33 ust. 7 nie mogą być 
dotrzymane. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131h 
ust.6 pkt. 6 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej 
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 sie 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 
 

Artykuł 29 ust. 1 
Umowy ramowe 

 

1. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć 
możliwość zawierania umów 
ramowych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 

 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131i 
ust.1 

Art. 131i  
1.  Zamawiający udzielając zamówienia w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 
może zawrzeć umowę ramową po 
przeprowadzeniu postępowania, stosując 
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania 
zamówienia w trybie przetargu 
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ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem 
albo dialogu konkurencyjnego. 
 

Art. 29 ust. 2 2. W celu zawarcia umowy 
ramowej instytucje/podmioty 
zamawiające przestrzegają 
reguł proceduralnych, o 
których mowa w niniejszej 
dyrektywie, na wszystkich 
etapach aż do udzielenia 
zamówienia na podstawie 
umowy ramowej. Strony 
umowy ramowej wybierane 
są poprzez zastosowanie 
kryteriów udzielenia 
zamówienia określonych 
zgodnie z art. 47. 
 
Zamówień opartych na 
umowach ramowych udziela 
się zgodnie z procedurami 
określonymi w ust. 3 i 4. 
Procedury te mogą być 
stosowane wyłącznie 
pomiędzy 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi i 
wykonawcami, którzy byli 
początkowo stronami 
umowy ramowej. 
 
Podczas udzielania 
zamówień na podstawie 
umowy ramowej strony nie 
mogą w żadnym wypadku 
dokonywać istotnych zmian 
w warunkach określonych w 
danej umowie, w 
szczególności w przypadku, 
o którym mowa w ust. 3. 
 
Okres obowiązywania 
umowy ramowej nie może 
przekroczyć siedmiu lat, z 
wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych z 
uwzględnieniem 
oczekiwanego czasu 
funkcjonowania 
dostarczonych urządzeń, 

T Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 
Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131i 
ust.1-5 

Art. 131i  
1.  Zamawiający udzielając zamówienia w 
dziedzinie 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 cyklu życia 
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. Przepisy art. 101 stosuje się. 
 
 
Art. 101 ust. 2. Udzielając zamówienia, o 
którym mowa w ust. 1, zamawiający może 
dokonać zmiany warunków zamówienia w 
stosunku do określonych w umowie 
ramowej, jeżeli zmiana ta nie jest istotna. 
Zamawiający nie może dokonać zmiany 
kryteriów oceny ofert określonych w 
umowie ramowej. 
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instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 
spowodować zmiana 
dostawcy. 
 
W takich nadzwyczajnych 
okolicznościach 
instytucje/podmioty 
zamawiające dostarczają 
odpowiedniego 
uzasadnienia tych 
okoliczności w formie 
ogłoszenia informacyjnego, 
o którym mowa w art. 30 ust. 
3. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające nie mogą 
stosować umów ramowych 
w sposób nieodpowiedni ani 
też w sposób wykluczający, 
ograniczający lub 
zakłócający konkurencję. 

 

Art. 29 ust. 3 3. W przypadku gdy umowę 
ramową zawiera się z 
jednym wykonawcą, 
zamówień opartych na takiej 
umowie udziela się na 
warunkach w niej 
określonych. 
 
Na potrzeby udzielania 
takich zamówień 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą na 
piśmie konsultować się z 
wykonawcą będącym stroną 
umowy ramowej, żądając od 
niego uzupełnienia oferty, 
jeżeli okaże się to 
konieczne. 

 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 100 ust. 3 
Art. 101 

Art. 100 ust.3. Umowę ramowa zawiera 
się: 
1) z jednym wykonawca, jeżeli z przyczyn 
technicznych lub organizacyjnych zawarcie 
umowy z większą liczba wykonawców 
byłoby dla zamawiającego niekorzystne; 
2) co najmniej z trzema wykonawcami, 
chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu 
złożyło mniej wykonawców. 
4. Zamawiający nie może wykorzystywać 
umowy ramowej do ograniczania 
konkurencji. 
 
Art. 101. 1. Zamawiający udziela 
zamówienia, którego przedmiot jest objęty 
umowa ramowa: 
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę 
ramowa, na warunkach nie mniej 
korzystnych niż określone w umowie 
ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio; 
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę 
ramowa, zapraszając do składania ofert; 
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 
ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się 
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odpowiednio. 
2. Udzielając zamówienia, o którym mowa 
w ust. 1, zamawiający może dokonać 
zmiany warunków zamówienia w stosunku 
do określonych w umowie ramowej, jeżeli 
zmiana ta nie jest istotna. Zamawiający nie 
może dokonać zmiany kryteriów oceny 
ofert określonych w umowie ramowej. 
3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być 
mniej korzystna od oferty złożonej w 
postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia umowy ramowej. 

Art. 29 ust. 4 4. W przypadku gdy umowa 
ramowa zawierana jest z 
kilkoma wykonawcami, ich 
liczba nie może być 
mniejsza od trzech, o ile 
istnieje wystarczająca liczba 
wykonawców spełniających 
kryteria kwalifikacji lub 
dopuszczalnych ofert 
spełniających kryteria 
udzielania zamówień. 
 
Zamówienia oparte na 
umowach ramowych 
zawartych z kilkoma 
wykonawcami mogą być 
udzielane poprzez: 
 
- zastosowanie 

warunków 
określonych w 
umowie ramowej 
bez ponownego 
poddawania 
zamówienia 
procedurze 
konkurencyjnej, 
lub 

 
- w przypadku gdy 

nie wszystkie 
warunki określone 
zostały w umowie 
ramowej, po 
ponownym 
poddaniu 
zamówienia 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 100 ust. 3 
Art. 101 ust 1 

Art. 100 ust.3. Umowę ramowa zawiera 
się: 
1) z jednym wykonawca, jeżeli z przyczyn 
technicznych lub organizacyjnych zawarcie 
umowy z większą liczba wykonawców 
byłoby dla zamawiającego niekorzystne; 
2) co najmniej z trzema wykonawcami, 
chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu 
złożyło mniej wykonawców. 
4. Zamawiający nie może wykorzystywać 
umowy ramowej do ograniczania 
konkurencji. 
 
Art. 101 ust. 1. Zamawiający udziela 
zamówienia, którego przedmiot jest objęty 
umowa ramowa: 
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę 
ramowa, na warunkach nie mniej 
korzystnych niż określone w umowie 
ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio; 
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę 
ramowa, zapraszając do składania ofert; 
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 
ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się 
odpowiednio. 
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procedurze 
konkurencyjnej dla 
stron umowy na 
tych samych i, jeśli 
to konieczne, 
szczegółowiej 
sprecyzowanych 
warunkach oraz, w 
stosownych 
przypadkach, na 
innych warunkach 
wskazanych w 
specyfikacji 
warunków 
zamówienia 
umowy ramowej, 
zgodnie z 
następującą 
procedurą: 

 
a) w odniesieniu do każdego 
zamówienia, które ma 
zostać udzielone, 
instytucje/podmioty 
zamawiające konsultują się 
na piśmie z wykonawcami 
zdolnymi do realizacji 
zamówienia; 
b) instytucje/podmioty 
zamawiające wyznaczają 
termin wystarczający, aby 
umożliwić złożenie ofert w 
odniesieniu do każdego 
zamówienia, uwzględniając 
czynniki takie, jak złożoność 
przedmiotu zamówienia oraz 
okres potrzebny do złożenia 
ofert; 
c) oferty składa się na 
piśmie, zaś ich treść 
pozostaje poufna aż do 
upływu terminu 
przewidzianego na 
odpowiedź;  
d) instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówienia temu 
oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę w świetle 
kryteriów udzielania 
zamówień określonych w 
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specyfikacji warunków 
zamówienia umowy 
ramowej. 
 

 
Artykuł 30 ust. 1 

Ogłoszenia 
 

1. Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą podać 
do wiadomości za pomocą 
wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego, 
publikowanego przez 
Komisję lub przez nie same 
na swoich "profilach 
nabywcy", opisanych w 
załączniku VI pkt 2: 
a) w odniesieniu do dostaw, 
szacunkową całkowitą 
wartość zamówień lub umów 
ramowych w podziale na 
grupy produktów, których 
zamierzają udzielić w ciągu 
następnych dwunastu 
miesięcy. 
 
Grupy produktów są 
określane przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające poprzez 
odniesienie do nomenklatury 
CPV; 
 
b) w odniesieniu do usług, 
szacunkową całkowitą 
wartość zamówień lub umów 
ramowych w każdej z 
kategorii usług, których 
zamierzają udzielić w ciągu 
następnych dwunastu 
miesięcy; 
 
c) w odniesieniu do robót 
budowlanych, podstawowe 
cechy zamówień lub umów 
ramowych, których 
zamierzają udzielić. 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131c. 

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 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. 30 ust. 1 Ogłoszenia, o których mowa 
w akapicie pierwszym, 
przesyłane są Komisji lub 
publikowane na profilu 
nabywcy, tak szybko jak to 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

Art. 13 ust. 2 
Art. 52 ust. 3 

Art. 13 ust. 2. Ogłoszenie, o którym mowa 
w ust. 1, zamawiający może zamieścić w 
profilu nabywcy po 
przekazaniu ogłoszenia o profilu nabywcy 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
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możliwe, po podjęciu decyzji 
zatwierdzającej projekt, dla 
którego zrealizowania 
instytucje/podmioty 
zamawiające zamierzają 
udzielić zamówień lub umów 
ramowych. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające, które publikują 
wstępne ogłoszenie 
informacyjne na swoich 
profilach nabywcy, 
przesyłają Komisji drogą 
elektroniczną ogłoszenie o 
publikacji wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego 
na profilu nabywcy, zgodnie 
z formatem i szczegółowymi 
procedurami przesyłania 
ogłoszeń, o których mowa w 
załączniku VI pkt 3. 
 
Publikacja ogłoszeń, o 
których mowa w akapicie 
pierwszym, jest 
obowiązkowa jedynie w 
przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające korzystają z 
możliwości skrócenia 
terminów składania ofert, 
określonej w art. 33 ust. 3. 

 
Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania do procedur 
negocjacyjnych bez 
uprzedniej publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. 

 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Europejskich droga elektroniczna zgodnie z 
forma i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie. 
 
Art. 52 ust. 3. Jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a 
informacja o zamówieniu została zawarta 
we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o 
ile wstępne ogłoszenie informacyjne 
zawierało wszystkie 
informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w 
zakresie, w jakim informacje te są 
dostępne w 
momencie publikacji tego ogłoszenia, i 
zostało wysłane do publikacji Urzędowi 
Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich lub 
zamieszczone w profilu nabywcy na co 
najmniej 52 dni i 
nie więcej niż 12 miesięcy przed data 
wysłania ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający może 
wyznaczyć termin składania ofert nie 
krótszy niż  22 dni. 

Art. 30 ust. 2 2. Instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
zamierzają udzielić 
zamówienia lub zawrzeć 
umowę ramową w drodze 
procedury ograniczonej, 
procedury negocjacyjnej z 
publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu lub dialogu 
konkurencyjnego, 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 

Art. 48 ust. 1, art. 56 
ust. 1, art. 60c ust. 1 

Art. 48. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie przetargu ograniczonego przepisy 
art. 40 stosuje się odpowiednio. 
Art. 56. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
Art. 60c. 1. Do wszczęcia postępowania w 
trybie dialogu konkurencyjnego przepisy 
art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 
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powiadamiają o swoim 
zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 

1429) 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 informacje o sposobie 
uzyskania tego opisu; 
2) informacje o wysokości nagród dla 
wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące 
podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje 
nagrody. 

Art. 30 ust.3 3. Instytucje/podmioty 
zamawiające, które udzieliły 
zamówienia lub zawarły 
umowę ramową, przesyłają 
ogłoszenie o wynikach 
procedury udzielenia 
zamówienia nie później niż 
czterdzieści osiem dni po 
udzieleniu takiego 
zamówienia lub zawarciu 
umowy ramowej. 
 
W przypadku umów 
ramowych zawartych 
zgodnie z art. 29 
instytucje/podmioty 
zamawiające nie są 
zobowiązane do przesyłania 
ogłoszeń o wynikach 
procedury udzielenia 
zamówienia dla każdego 
zamówienia opartego na 
takiej umowie. 
 
Można odstąpić od publikacji 
pewnych informacji 
dotyczących udzielania 
zamówień lub zawierania 
umów ramowych, jeżeli 
ujawnienie takich informacji 
mogłoby utrudnić 
stosowanie przepisów prawa 
lub byłoby sprzeczne z 
interesem publicznym, w 
szczególności z interesami 
związanymi z obroną lub 
bezpieczeństwem, mogłoby 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 92 ust. 1 
 
Art. 95 ust. 2 – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacje przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacje; 
2) wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - 
jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
zamieszcza informacje, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
 
Art. 95  
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zaszkodzić zgodnym z 
prawem interesom 
handlowym wykonawców, 
publicznych lub prywatnych, 
lub też mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji 
pomiędzy nimi. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131w 
ust. 1 pkt 1 

2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy 
ramowej jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego albo umowy ramowej, 
zamawiający przekazuje ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. 
3. Zamawiający może przekazać 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli 
zamówienia udziela się na podstawie 
umowy ramowej. 
4. W przypadku udzielania zamówień 
objętych dynamicznym systemem zakupów 
zamawiający może odstąpić od 
przekazywania ogłoszeń zgodnie z ust. 2 i 
przekazywać ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia raz na 3 miesiące. 
 
 
 
Art. 131w. 1.  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, 60d ust. 1, 
art. 92 i 93 ust. 3 i 5 stosuje się 
odpowiednio, jednak 
zamawiający może odmówić 
udzielenia 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; 

 
Artykuł 31 

Publikacja nieobowiązkowa 
 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
publikować, zgodnie z art. 

N- już istnieje 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 

Art. 11 ust. 8 
Art. 12 ust. 5 

Art. 11 ust. 8. Prezes Rady Ministrów 
określi, w drodze rozporządzenia, kwoty 
wartości zamówień oraz 
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32, ogłoszenia o 
zamówieniach, które nie 
podlegają wymogom 
publikacji określonym w 
niniejszej dyrektywie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, mając na względzie 
obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa Unii Europejskiej. 
 
5. Zamawiający może przekazać Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich 
ogłoszenie, którego publikacja ze względu 
na wartość zamówienia lub konkursu nie 
jest obowiązkowa. 

Artykuł 32 
Forma i sposób publikacji 

ogłoszeń 
 

1. Ogłoszenia zawierają 
informacje, o których mowa 
w załączniku IV oraz, o ile 
ma to zastosowanie, 
wszelkie inne informacje, 
które instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna za 
przydatne, według formatu 
standardowych formularzy 
przyjętych przez Komisję 
zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w 
art. 67 ust. 2. 
2. Ogłoszenia przesyłane są 
Komisji przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające albo za 
pośrednictwem środków 
elektronicznych, zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji wskazanymi w 
załączniku VI pkt 3, albo za 
pomocą innych środków. W 
przypadku zastosowania 
procedury przyspieszonej 
określonej w art. 33 ust. 7, 
ogłoszenia muszą być 
przesłane faksem lub 
środkami elektronicznymi 
zgodnie z formatem i 
procedurami przesyłania 
wskazanymi w załączniku VI 
pkt 3. 
 
Ogłoszenia publikowane są 
zgodnie z technicznymi 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 11 ust. 1, 7 
Art. 12 ust. 2-4 

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w 
ustawie: 
1) zamieszcza sie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych udostępnianym na stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 
2) publikuje sie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane 
Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. 
 
7. Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich ogłoszenia 
przekazuje sie, 
zgodnie z wzorami określonymi w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 
z dnia 7 września 
2005 r. ustanawiającym standardowe 
formularze do publikacji ogłoszeń w 
ramach procedur udzielania zamówień 
publicznych zgodnie z dyrektywami 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 
01.10.2005, str. 1), jeżeli wartość 
zamówienia lub 
konkursu jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 
8. 
 
 Art. 12 ust. 2. Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogłoszenia przekazuje sie 
pisemnie, faksem lub droga elektroniczna, 
a w przypadkach przewidzianych w ustawie 
- droga 
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właściwościami publikacji 
określonymi w załączniku VI 
pkt 1 lit. a) i b). 
3. Ogłoszenia sporządzane i 
przesyłane środkami 
elektronicznymi, zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji wskazanymi w 
załączniku VI pkt 3, 
publikowane są nie później 
niż w ciągu pięciu dni od 
daty ich wysłania. 
 
Ogłoszenia, które nie są 
przesyłane środkami 
elektronicznymi, zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji wskazanymi w 
załączniku VI pkt 3, 
publikowane są nie później 
niż w ciągu dwunastu dni od 
daty ich wysłania lub, w 
przypadku procedury 
przyspieszonej, o której 
mowa w art. 33 ust. 7, nie 
później niż w ciągu pięciu 
dni od daty ich wysłania. 
 
4. Ogłoszenia o 
zamówieniach publikowane 
są w całości w jednym z 
oficjalnych języków 
Wspólnoty, wybranym przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, przy czym ta 
oryginalna wersja językowa 
stanowi jedyny autentyczny 
tekst ogłoszenia. 
Streszczenie obejmujące 
istotne elementy każdego 
ogłoszenia publikowane jest 
w pozostałych oficjalnych 
językach Wspólnoty. 
 
Koszty publikacji ogłoszeń 
przez Komisję ponosi 
Wspólnota. 
5. Ogłoszeń oraz ich treści 
nie można publikować na 
poziomie krajowym ani na 

elektroniczna zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej, o której mowa 
w ust. 3 załącznika VIII do 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 albo w ust. 3 załącznika XX do 
dyrektywy 2004/17/WE  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, zwanej dalej 
"strona internetowa określona w 
dyrektywie". 
3. Zamawiający jest obowiązany 
udokumentować: 
2) publikacje ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w 
szczególności przechowywać dowód jego 
publikacji. 
4. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający 
może zmienić, przekazując Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej 
procedurze lub sprostowania, droga 
elektroniczna, zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie. 
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profilu nabywcy przed datą 
ich wysłania do Komisji. 
 
Ogłoszenia publikowane na 
poziomie krajowym nie 
mogą zawierać informacji 
innych od informacji 
zawartych w ogłoszeniach 
przesłanych Komisji lub 
opublikowanych na profilu 
nabywcy, zgodnie z art. 30 
ust. 1 akapit pierwszy, ale 
muszą wskazywać datę 
wysłania ogłoszenia Komisji 
lub datę jego publikacji na 
profilu nabywcy. 
 
Wstępne ogłoszenia 
informacyjne nie mogą 
zostać opublikowane na 
profilu nabywcy przed 
wysłaniem do Komisji 
ogłoszenia o ich publikacji w 
takiej formie; wskazują one 
datę tego wysłania. 
6. Treść ogłoszeń, które nie 
są przesyłane środkami 
elektronicznymi zgodnie z 
formatem i warunkami 
transmisji określonymi w 
załączniku VI pkt 3, 
ograniczona jest do około 
650 słów. 
7. Instytucje/podmioty 
zamawiające muszą być w 
stanie udowodnić datę 
wysłania ogłoszeń. 
8. Komisja przekazuje 
instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu 
potwierdzenie opublikowania 
przesłanych informacji, 
podając datę takiej 
publikacji. Potwierdzenie 
takie stanowi dowód 
publikacji. 
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Artykuł 33 
Terminy składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału 
oraz terminy składania ofert 

 

1. Podczas ustalania 
terminów składania 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału i składania ofert 
instytucje/podmioty 
zamawiające uwzględniają 
w szczególności złożoność 
zamówienia oraz czas 
wymagany do sporządzenia 
ofert, z zastrzeżeniem 
terminów minimalnych 
określonych w niniejszym 
artykule. 

 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 41 ust. 1 i 2 Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż  kwoty określone w 
przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający wyznacza termin składania 
ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do przygotowania i złożenia oferty, z tym 
że w przypadku dostaw lub usług termin 
ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, a w 
przypadku robót budowlanych - nie krótszy 
niż 14 dni. 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w 
przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
termin składania ofert nie może być krótszy 
niż: 
1) 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich droga 
elektroniczna, zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie; 
2) 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób 
inny niż określony w pkt 1. 

 2. W przypadku procedur 
ograniczonych, procedur 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu 
oraz w przypadku 
zastosowania dialogu 
konkurencyjnego minimalny 
termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
wynosi 37 dni od daty 
wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
W odniesieniu do procedur 
ograniczonych minimalny 
termin składania ofert 
wynosi 40 dni od daty 
wysłania zaproszenia do 
składania ofert. 

 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 49 ust. 2 i 3 
Art. 52 ust. 2. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym nie może być krótszy niż: 
1) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, droga 
elektroniczna zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie; 
2) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny 
sposób ni_ określony w pkt 1. 
3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia 
zamówienia, zamawiający może, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 2, 
wyznaczyć krótszy termin składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy 
niż: 
1) 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, droga 
elektroniczna zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w 
dyrektywie; 
2) 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich faksem. 
 
Art. 52 ust. 2. Jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, termin składania ofert nie może 
być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania 
zaproszenia do składania ofert. 

 3. Po opublikowaniu 
wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające minimalny 
termin składania ofert, o 
którym mowa w ust. 2 akapit 
drugi, może zgodnie z 
ogólną zasadą zostać 
skrócony do 36 dni, lecz w 
żadnym wypadku nie może 
być krótszy niż 22 dni. 
 
Termin składania ofert liczy 
się od daty wysłania 
zaproszenia do składania 
ofert. 
 
Dopuszcza się stosowanie 
terminów skróconych, o 
których mowa w akapicie 
pierwszym, pod warunkiem 
że wstępne ogłoszenie 
informacyjne zawierało 
wszystkie informacje 
wymagane dla ogłoszenia o 
zamówieniu, zgodnie z 
załącznikiem IV, w zakresie, 
w jakim informacje te są 
dostępne w momencie 
publikacji tego ogłoszenia, 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 43 ust. 3 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w 
przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a 
informacja o zamówieniu została zawarta 
we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o 
ile wstępne ogłoszenie informacyjne 
zawierało wszystkie 
informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w 
zakresie, w jakim informacje te sa 
dostępne w 
momencie publikacji tego ogłoszenia, i 
zostało wysłane do publikacji Urzędowi 
Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich lub 
zamieszczone w profilu nabywcy na co 
najmniej 52 dni i 
nie więcej niż 12 miesięcy przed data 
wysłania ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający może 
wyznaczyć termin składania ofert nie 
krótszy niż: 
1) 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji 
Wspólnot Europejskich droga 
elektroniczna, zgodnie z forma i 
procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w 
dyrektywie; 
2) 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia 
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oraz o ile wstępne 
ogłoszenie informacyjne 
wysłano do publikacji na co 
najmniej 52 dni i nie więcej 
niż 12 miesięcy przed datą 
wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu. 
4. W przypadku gdy 
ogłoszenia są sporządzane i 
przesyłane za pomocą 
środków elektronicznych 
zgodnie z formatem i 
warunkami przesyłania 
wskazanymi w załączniku VI 
pkt 3, terminy składania 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału, o których mowa 
w ust. 2 akapit pierwszy, 
mogą zostać skrócone o 
siedem dni. 
5. Terminy składania ofert, o 
których mowa w ust. 2 
akapit drugi, mogą ulec 
skróceniu o pięć dni, w 
przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający oferuje 
nieograniczony i pełny 
bezpośredni dostęp, za 
pomocą środków 
elektronicznych, do 
specyfikacji warunków 
zamówienia oraz wszelkich 
dokumentów dodatkowych, 
począwszy od daty 
publikacji ogłoszenia 
zgodnie z załącznikiem VI, 
wskazując w tekście 
ogłoszenia adres 
internetowy, pod którym 
dokumenty te są dostępne. 
 
Takie skrócenie terminu 
można zastosować łącznie 
ze skróceniem terminu, o 
którym mowa w ust. 4. 

 

o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji 
Wspólnot Europejskich w sposób inny niż 
określony w pkt 1. 

 6. Jeżeli z jakiejkolwiek 
przyczyny specyfikacja 
warunków zamówienia, 
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dodatkowe dokumenty lub 
informacje, pomimo 
złożonego terminowo 
wniosku, nie zostaną 
dostarczone w terminach 
określonych w art. 34 lub, w 
przypadku gdy oferty mogą 
zostać złożone jedynie po 
odbyciu wizyty na miejscu 
albo po dokonaniu na 
miejscu sprawdzenia 
dokumentów dodatkowych 
specyfikacji warunków 
zamówienia, terminy 
składania ofert przedłuża się 
tak, aby wszyscy 
zainteresowani wykonawcy 
mogli uzyskać informacje 
niezbędne do sporządzenia 
ofert. 

 

 7. W przypadku procedur 
ograniczonych i 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu, 
jeżeli ze względu na pilną 
konieczność terminy 
ustanowione w niniejszym 
artykule nie mogą być 
zachowane, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą ustalić 
następujące terminy: 
 
- termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału, 
wynoszący nie mniej niż 15 
dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu lub 
nie mniej niż 10 dni, jeżeli 
ogłoszenie przesłano za 
pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z 
formatem i procedurami 
przesyłania ogłoszeń 
wskazanymi w załączniku VI 
pkt 3, oraz 
 
- w przypadku procedur 
ograniczonych, termin 
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składania ofert, wynoszący 
nie mniej niż 10 dni od daty 
wysłania zaproszenia do 
składania ofert. 

 
Artykuł 34 

Zaproszenie do składania 
ofert, udziału w negocjacjach 

lub dialogu 
 

1. W procedurach 
ograniczonych, procedurach 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia oraz dialogu 
konkurencyjnym 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapraszają 
równocześnie, na piśmie, 
wybranych kandydatów do 
składania ofert lub 
negocjacji albo, w przypadku 
dialogu konkurencyjnego, do 
udziału w dialogu. 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Art. 1 pkt. 12 i 13 12) w art. 51 w ust. 2 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„„Jeżeli liczba wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
jest większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wykonawców wyłonionych zgodnie z 
obiektywnym i niedyskryminacyjnym 
opisem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 pkt 
8a.” 
13) w art. 57 w ust. 3 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 
„„Jeżeli liczba wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
jest większa niż określona w ogłoszeniu, 
zamawiający zaprasza do składania ofert 
wstępnych wykonawców wyłonionych 
zgodnie z obiektywnym i 
niedyskryminacyjnym opisem, o którym 
mowa w art. 48 ust. 2 pkt 8a.”; 
 

 2. Zaproszenie dla 
kandydatów zawiera: 
 
- egzemplarz 

specyfikacji 
warunków 
zamówienia lub 
dokumentu 
opisowego oraz 
wszelkich 
dokumentów 
dodatkowych, lub 

 
- odniesienie do 

dostępu do 
dokumentów, o 
których mowa w 
tiret pierwszym, 
jeżeli zostały one 
bezpośrednio 
udostępnione za 
pomocą środków 
elektronicznych 
zgodnie z art. 33 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 51 ust. 4 4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert 
zamawiający przekazuje wykonawcy 
specyfikacje 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. 
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ust. 5. 

 

 3. W przypadku gdy 
specyfikacja warunków 
zamówienia, dokument 
opisowy lub dokumenty 
dodatkowe znajdują się w 
posiadaniu podmiotu innego 
niż instytucja/podmiot 
zamawiająca(-y) 
odpowiedzialna(-y) za 
procedurę udzielania 
zamówień, zaproszenie 
powinno zawierać adres 
instytucji, do której można 
zwrócić się z wnioskiem o 
taką dokumentację oraz, 
jeżeli stosowne, ostateczną 
datę, do której można 
składać wnioski o 
udostępnienie takich 
dokumentów, jak również 
kwotę należną za ich 
udostępnienie wraz z 
określeniem sposobu 
płatności. Właściwy podmiot 
przesyła żądaną 
dokumentację wykonawcom 
niezwłocznie po otrzymaniu 
ich wniosków. 
4. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający lub właściwy 
podmiot wysyła informacje 
dodatkowe na temat 
specyfikacji warunków 
zamówienia, dokumentu 
opisowego lub dokumentów 
dodatkowych nie później niż 
na sześć dni przed 
ostatecznym terminem 
składania ofert, pod 
warunkiem złożenia z 
odpowiednim 
wyprzedzeniem stosownego 
wniosku. W przypadku 
procedury ograniczonej lub 
negocjacyjnej 
przyspieszonej termin ten 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 42 ust. 2 2. Na wniosek wykonawcy zamawiający 
przekazuje w terminie 5 dni specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia. Opłata, 
jakiej można żądać za specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia, może 
pokrywać jedynie koszty jej druku oraz 
przekazania. 
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wynosi cztery dni. 

 

 5. Poza elementami 
przewidzianymi w ust. 2, 3 i 
4 zaproszenie musi 
zawierać co najmniej: 
 
a) odniesienie do 
opublikowanego ogłoszenia 
o zamówieniu; 
b) ostateczną datę składania 
ofert, adres, na który muszą 
być one wysłane oraz język 
albo języki, w jakich muszą 
być sporządzone; w 
przypadku dialogu 
konkurencyjnego informacje 
te muszą znaleźć się nie w 
zaproszeniu do udziału w 
dialogu, lecz w zaproszeniu 
do składania ofert 
c) w przypadku dialogu 
konkurencyjnego datę i 
adres rozpoczęcia 
konsultacji oraz informację o 
wykorzystywanym w nim 
języku lub językach; 
d) odniesienie do wszelkich 
dokumentów, które należy 
ewentualnie załączyć na 
poparcie weryfikowanych 
oświadczeń składanych 
przez kandydata zgodnie z 
art. 38 albo w celu 
uzupełnienia informacji 
przewidzianych w tym 
artykule i na tych samych 
warunkach jak te określone 
w art. 41 i 42; 
e) względną wagę kryteriów 
udzielenia zamówienia lub, 
w stosownych przypadkach, 
uporządkowanie kryteriów 
ustalonych do wyłonienia 
oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie od 
najważniejszego do najmniej 
ważnego, jeśli nie zostało to 
podane w ogłoszeniu o 

N- już istnieje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 51 ust. 4 4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert 
zamawiający przekazuje wykonawcy 
specyfikacje 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. 
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zamówieniu, specyfikacji 
warunków zamówienia lub 
dokumencie opisowym. 

 
Artykuł 35 

Informowanie kandydatów i 
oferentów 

 

 
1. Tak szybko jak to możliwe 
instytucje/podmioty 
zamawiające informują 
kandydatów i oferentów o 
podjętych decyzjach 
dotyczących udzielenia 
zamówienia lub zawarcia 
umowy ramowej, w tym 
także o podstawach do 
podjęcia decyzji o rezygnacji 
z udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy ramowej, 
dla których wszczęto 
postępowanie, lub o 
ponownym wszczęciu 
postępowania; informacje 
takie udzielane są na piśmie 
na podstawie wniosków 
przedkładanych 
instytucjom/podmiotom 
zamawiającym. 
2. Na wniosek 
zainteresowanej strony, z 
zastrzeżeniem ust. 3, 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, niezwłocznie, i 
nie później niż w ciągu 15 
dni od otrzymania 
pisemnego wniosku, 
informuje: 
 
a) każdego odrzuconego 
kandydata o przyczynach 
odrzucenia jego wniosku; 
b) każdego odrzuconego 
oferenta o przyczynach 
odrzucenia jego oferty, w 
tym, w szczególności, w 
przypadkach, o których 
mowa w art. 18 ust. 4 i 5, o 
przyczynach podjęcia 
decyzji o nierównoważności 
lub decyzji, że roboty 
budowlane, dostawy lub 

N- już istnieje 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

Art. 92 Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
jednocześnie zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacje przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacje; 
2) wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - 
jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
zamieszcza informacje, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
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usługi nie spełniają 
wymogów dotyczących 
charakterystyki lub 
wymagań w zakresie 
funkcjonalności, a w 
przypadkach, o których 
mowa w art. 22 i 23, o 
przyczynach podjęcia 
decyzji o niezgodności z 
wymogami w zakresie 
bezpieczeństwa informacji i 
bezpieczeństwa dostaw; 
c) każdego oferenta, który 
złożył dopuszczalną ofertę, 
która została odrzucona, o 
cechach i względnej 
przewadze oferty, która 
została wybrana, jak również 
o nazwie wybranego 
oferenta lub nazwach stron 
umowy ramowej. 
3. Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzielaniu 
pewnych informacji, o 
których mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do udzielania 
zamówień lub zawierania 
umów ramowych, jeżeli ich 
ujawnienie mogłoby utrudnić 
stosowanie przepisów prawa 
lub byłoby sprzeczne z 
interesem publicznym, w 
szczególności z interesami 
związanymi z obronnością 
lub bezpieczeństwem, 
mogłoby szkodzić zgodnym 
z prawem interesom 
handlowym wykonawców, 
publicznych lub prywatnych, 
lub też mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji 
pomiędzy nimi. 

 

 
Artykuł 36 

Zasady dotyczące 
komunikacji 

 
 

1. Wszelka komunikacja i 
wymiana informacji, o 
których mowa niniejszym 
tytule, może odbywać się, 
zgodnie z wyborem instytucji 

N- już istnieje 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

Art. 27 Art. 27. 1. W postępowaniach o udzielenie 
zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują, 
zgodnie z wyborem zamawiającego, 
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zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, za pomocą 
poczty, faksu, środków 
elektronicznych zgodnie z 
ust. 4 i 5, telefonu w 
przypadkach i 
okolicznościach określonych 
w ust. 6 lub za pomocą 
połączenia tych środków 
komunikacji. 
 
2. Wybrane środki 
komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i nie mogą 
ograniczać dostępu 
wykonawców do procedury 
przetargowej. 
3. Komunikacja, wymiana i 
przechowywanie informacji 
muszą odbywać się w 
sposób zapewniający 
integralność danych oraz 
poufność wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
oraz ofert, jak również to, że 
instytucje/podmioty 
zamawiające zapoznają się 
z treścią wniosków oraz 
ofert jedynie po upływie 
terminu przeznaczonego na 
ich składanie 
 
4. Narzędzia 
wykorzystywane do celów 
komunikacji za 
pośrednictwem środków 
elektronicznych, jak również 
ich właściwości techniczne, 
muszą mieć charakter 
niedyskryminacyjny, 
ogólnodostępny i 
kompatybilny z 
technologiami 
informatycznymi i 
komunikacyjnymi będącymi 
w powszechnym użyciu. 

 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 

pisemnie, faksem lub droga elektroniczna. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
droga elektroniczna, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 
3. Wybrany sposób przekazywania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji nie może ograniczać 
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest 
forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie. 

 5. W odniesieniu do 
urządzeń do elektronicznego 
przesyłania i przyjmowania 
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ofert oraz urządzeń do 
składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
drogą elektroniczną stosuje 
się następujące zasady: 
 
a) informacje na temat 
specyfikacji niezbędnych do 
elektronicznego składania 
ofert oraz wniosków o 
dopuszczenie do udziału, w 
tym kodowania, dostępne są 
dla zainteresowanych stron. 
Ponadto urządzenia do 
elektronicznego składania 
ofert oraz wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
spełniają wymagania 
określone w załączniku VIII; 

 

 b) państwa członkowskie 
mogą, zgodnie z art. 5 
dyrektywy 1999/93/WE, 
wymagać, aby oferty 
elektroniczne opatrywane 
były zaawansowanym 
podpisem elektronicznym 
zgodnie z jego ust. 1; 

 

    

 c) państwa członkowskie 
mogą wprowadzić lub 
stosować systemy 
dobrowolnej akredytacji 
mające na celu podniesienie 
poziomu świadczenia usług 
certyfikacyjnych w 
odniesieniu do tych 
urządzeń; 

 

    

 d) kandydaci zobowiązują 
się do złożenia przed 
upływem terminu składania 
ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
dokumentów, zaświadczeń 
oraz oświadczeń, o których 
mowa w art. 39–44 i 46, 
jeżeli dokumenty te nie są 
dostępne w postaci 
elektronicznej. 
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 6. W odniesieniu do 
przesyłania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
zastosowanie mają 
następujące zasady: 
 
a) wnioski o dopuszczenie 
do udziału w procedurach 
udzielania zamówień można 
zgłaszać na piśmie lub 
telefonicznie; 

 

    

 b) w przypadku 
telefonicznego zgłaszania 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału wysyła się 
pisemne potwierdzenie ich 
wysłania przed upływem 
terminu składania takich 
wniosków; 

 

    

 c) instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
wymagać, aby wnioski o 
dopuszczenie do udziału, 
składane za pomocą faksu, 
były potwierdzane za 
pomocą poczty lub środków 
elektronicznych, w 
przypadku gdy jest to 
konieczne dla celów 
dowodowych. Wymóg taki, 
w tym termin przesyłania 
potwierdzeń pocztą lub 
środkami elektronicznymi, 
zostaje wskazany przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 
 

 

    

 
Artykuł 37 

Treść sprawozdań 

1. W odniesieniu do 
każdego zamówienia oraz 
każdej umowy ramowej 
instytucje/podmioty 
zamawiające sporządzają 

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

Art. 1 pkt 17 w art. 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Prezes Rady Ministrów określi, w 
drodze rozporządzenia, zakres informacji 
zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz 
sposób przekazywania, mając na 



105 

 

pisemne sprawozdanie w 
celu potwierdzenia, że 
procedura kwalifikacji 
została przeprowadzona w 
przejrzysty i 
niedyskryminacyjny sposób, 
zawierające co najmniej: 
 
a) nazwę i adres instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, przedmiot i 
wartość zamówienia lub 
umowy ramowej; 
b) wybraną procedurę 
udzielenia zamówienia; 
c) w przypadku dialogu 
konkurencyjnego — 
okoliczności uzasadniające 
zastosowanie tej procedury 
 
d) w przypadku procedury 
negocjacyjnej bez 
uprzedniej publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu 
okoliczności, o których 
mowa w art. 28, 
uzasadniające zastosowanie 
tej procedury; w stosownych 
przypadkach — 
uzasadnienie przekroczenia 
terminów określonych w 
drugim akapicie art. 28 ust. 
3 lit. a) oraz trzecim akapicie 
art. 28 ust. 4 lit. b) i 
uzasadnienie przekroczenia 
limitu 50 % określonego w 
drugim akapicie art. 28 ust. 
4 lit. a); 
e) powody, jeśli zachodzi 
taki przypadek, 
usprawiedliwiające czas 
trwania umowy ramowej 
przekraczający siedem lat; 

 
f) nazwy dopuszczonych 
kandydatów oraz powody 
ich wyboru; 
g) nazwy odrzuconych 
kandydatów oraz powody 
ich odrzucenia; 

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 prawna 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, 
sposób wykonania zamówień, a także 
mając na uwadze 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.”; 
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h) powody odrzucenia ofert; 
i) nazwę oferenta, którego 
oferta została wybrana, oraz 
powody wyboru jego oferty, 
a także, jeśli jest to 
wiadome, wskazanie tej 
części zamówienia lub 
umowy ramowej, którą 
wybrany oferent zamierza 
zlecić do wykonania osobom 
trzecim lub będzie 
zobowiązany to zrobić; 
 
j) w stosownym przypadku, 
powody, dla których 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający zrezygnował(-
a) z udzielenia zamówienia 
lub zawarcia umowy 
ramowej. 
2. Instytucje/podmioty 
zamawiające podejmują 
odpowiednie działania 
zmierzające do 
udokumentowania przebiegu 
przeprowadzania procedur 
udzielania zamówień 
publicznych za pomocą 
środków elektronicznych. 
3. Sprawozdanie lub jego 
główne elementy są 
przekazywane Komisji na jej 
żądanie. 

 
Artykuł 38 

Weryfikacja predyspozycji 
kandydatów i kwalifikacja 

uczestników oraz udzielanie 
zamówień 

 

1. Zamówień udziela się na 
podstawie kryteriów 
określonych w art. 47 i 49, z 
uwzględnieniem art. 19, po 
zweryfikowaniu przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające predyspozycji 
wykonawców, którzy nie 
zostali wykluczeni zgodnie z 
art. 39 lub 40, na podstawie 
kryteriów dotyczących ich 
sytuacji ekonomicznej i 
finansowej, wiedzy lub 
możliwości zawodowych i 
technicznych, o których 

T Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240 poz. 
1429) 
 
Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 

Art. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 j 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Art. 131j. 1. Zamawiający udzielając 
zamówienia w trybie przetargu 
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mowa w art. 41–46 oraz, w 
stosownych przypadkach, 
na podstawie 
niedyskryminacyjnych reguł i 
kryteriów, o których mowa w 
ust. 3. 
2. Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą żądać 
od kandydatów spełnienia 
wymagań dotyczących 
minimalnych zdolności 
zgodnie z art. 41 i 42. 
 
Zakres informacji, o których 
mowa w art. 41 i 42, oraz 
minimalne zdolności 
wymagane w przypadku 
konkretnego zamówienia 
muszą być związane z 
przedmiotem zamówienia i 
proporcjonalne do niego. 
 
Wspomniane minimalne 
wymogi określa się w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 
3. W przypadku procedur 
ograniczonych, 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu 
oraz dialogu 
konkurencyjnego, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, 
których zaproszą do 
składania ofert lub 
negocjacji. W takim 
przypadku: 
 
-

 instytucje/podmiot
y zamawiające 
podają w 
ogłoszeniu o 
zamówieniu 
obiektywne i 
niedyskryminacyjn
e kryteria lub 
reguły, które 
zamierzają 

o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 
 

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 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. 
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. 
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stosować, 
minimalną liczbę 
kandydatów, 
których zamierzają 
zaprosić oraz, w 
stosownych 
przypadkach, ich 
maksymalną 
liczbę. Minimalna 
liczba 
kandydatów, 
których zamierzają 
zaprosić, nie może 
być mniejsza od 
trzech, 

 
- następnie 

instytucje/podmiot
y zamawiające 
zapraszają 
kandydatów w 
liczbie nie 
mniejszej niż 
ustalona wcześniej 
liczba minimalna, 
pod warunkiem że 
dostępna jest 
wystarczająca 
liczba 
odpowiednich 
kandydatów. 

 
W przypadku gdy liczba 
kandydatów spełniających 
kryteria kwalifikacji oraz 
posiadających wymagane 
minimum zdolności jest 
mniejsza od liczby 
minimalnej, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
kontynuować procedurę 
zapraszając kandydata lub 
kandydatów posiadających 
wymagane kwalifikacje. 
 
Jeżeli instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna, że liczba 
odpowiednich kandydatów 
jest zbyt niska, aby 
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zapewnić rzeczywistą 
konkurencję, może zawiesić 
procedurę i ponownie 
opublikować pierwotne 
ogłoszenie o zamówieniu 
zgodnie z art. 30 ust. 2 i art. 
32, określając nowy termin 
składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału. W 
takim przypadku zaprasza 
się kandydatów wybranych 
po pierwszej publikacji 
ogłoszenia oraz kandydatów 
wybranych po drugiej 
publikacji ogłoszenia 
zgodnie z art. 34. Opcja ta 
nie narusza możliwości 
unieważnienia trwającej 
procedury udzielenia 
zamówienia przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający oraz wszczęcia 
nowej procedury. 
4. W kontekście procedury 
udzielenia zamówienia 
instytucja zamawiająca, 
podmiot zamawiający nie 
może uwzględnić innych 
wykonawców niż tych, którzy 
złożyli wniosek o 
dopuszczenie do udziału, 
ani też kandydatów 
nieposiadających 
wymaganych możliwości. 
5. W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające korzystają z 
możliwości ograniczenia 
liczby rozwiązań do dyskusji 
lub ofert do negocjacji, 
zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz 
art. 27 ust. 4, stosują one 
przy tym kryteria udzielania 
zamówień, o których mowa 
w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji warunków 
zamówienia. Liczba 
uzyskana w ostatnim etapie 
zapewnia prawdziwą 
konkurencję, o ile istnieje 
wystarczająca liczba 
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rozwiązań lub odpowiednich 
kandydatów. 

 
Artykuł 39 

Podmiotowa sytuacja 
kandydata lub oferenta 

 

1. Z udziału w zamówieniu 
wyklucza się każdego 
kandydata lub oferenta, 
który został skazany 
prawomocnym wyrokiem 
sądu, znanym instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, z powodu 
dopuszczenia się co 
najmniej jednego z 
poniższych czynów: 
 
a) udział w organizacji 
przestępczej, zgodnie z 
definicją takiej organizacji 
zawartą w art. 2 ust. 1 
wspólnego działania 
98/733/WSiSW [20]; 
b) korupcja, zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3 
aktu z dnia 26 maja 1997 r. 
[21] oraz art. 2 ust. 1 decyzji 
ramowej 2003/568/WSiSW 
[22]; 
c) oszustwo w rozumieniu 
art. 1 Konwencji o ochronie 
interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich [23]; 
d) przestępstwo 
terrorystyczne lub 
przestępstwo związane z 
działalnością terrorystyczną, 
zgodnie z definicją zawartą 
odpowiednio w art. 1 oraz 
art. 3 decyzji ramowej 
2002/475/WSiSW [24] lub 
podżeganie, pomocnictwo 
lub współsprawstwo oraz 
usiłowanie popełnienia 
przestępstwa, jak określono 
w art. 4 tej decyzji ramowej; 
e) udział w praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, 
zgodnie z definicją art. 1 
dyrektywy 2005/60/WE [25]. 
 
Państwa członkowskie 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 e 
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 i 2; 
2) wykonawców będących osobą fizyczną, 
spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio taką osobę, wspólnika, 
partnera, 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 
pózn. zm.), 
b) przestępstwo, o którym mowa w art. 
165a ustawy – 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, 
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, 
 
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 – 



111 

 

określają, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego 
oraz uwzględniając przepisy 
prawa wspólnotowego, 
warunki wykonania 
przepisów niniejszego 
ustępu. 

 

akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, 
odpowiednio w stosunku do takiej osoby, 
wspólnika, partnera, 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. 

 Mogą one przewidzieć 
możliwość odstąpienia od 
przestrzegania wymogu, o 
którym mowa w akapicie 
pierwszym, z uwagi na 
interes ogólny. 
 
Do celów niniejszego ustępu 
instytucje/podmioty 
zamawiające proszą, w 
stosownych przypadkach, 
kandydatów lub oferentów o 
dostarczenie dokumentów, o 
których mowa w ust. 3, i 
mogą, w przypadku 
wątpliwości co do 
podmiotowej sytuacji takich 
kandydatów lub oferentów, 
zwrócić się do właściwych 
organów z wnioskiem o 
udzielenie wszelkich 
niezbędnych informacji 
dotyczących podmiotowej 
sytuacji tych kandydatów lub 
oferentów. W przypadku gdy 
informacja taka dotyczy 
kandydata lub oferenta 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 e 
ust.4 i 5 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 8 

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, 1a, 2 lub 3, jeżeli stosowane 
zastrzeżenie zostało przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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, 
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posiadającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w 
innym państwie niż to, w 
którym znajduje się siedziba 
instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, instytucja 
ta/podmiot ten może zwrócić 
się o współpracę do 
właściwych organów. 
Uwzględniając krajowe 
przepisy prawa państwa 
członkowskiego, w którym 
znajdują się siedziby lub 
miejsca zamieszkania 
kandydatów lub oferentów, 
wnioski takie odnoszą się do 
osób prawnych lub osób 
fizycznych, w tym, 
stosownie, dyrektorów 
przedsiębiorstw oraz 
wszelkich osób 
posiadających uprawnienia 
do reprezentowania, 
decydowania lub 
sprawowania kontroli w 
odniesieniu do kandydata 
lub oferenta. 

 

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.”; 
 

 2. Z udziału w zamówieniu 
można wykluczyć każdego 
wykonawcę, który: 
 
a) jest w stanie upadłości lub 
likwidacji, którego 
działalność jest objęta 
zarządem sądowym, zawarł 
układ z wierzycielami, 
zawiesił działalność 
gospodarczą albo znajduje 
się w analogicznej sytuacji, 
wynikającej z podobnej 
procedury zgodnej z 
krajowymi przepisami 
ustawowymi i 
wykonawczymi; 
b) jest przedmiotem 
postępowania o ogłoszenie 
upadłości, o wydanie nakazu 
przymusowej likwidacji, o 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 e 
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 i 2; 
2) wykonawców będących osobą fizyczną, 
spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio taką osobę, wspólnika, 
partnera, 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 
pózn. zm.), 
b) przestępstwo, o którym mowa w art. 
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ustanowienie zarządu 
sądowego, postępowania 
układowego z wierzycielami 
lub innego podobnego 
postępowania zgodnego z 
krajowymi przepisami 
ustawowymi i 
wykonawczymi; 
c) został skazany 
prawomocnym wyrokiem, 
zgodnie z krajowymi 
przepisami, za przestępstwo 
związane z jego 
działalnością zawodową, 
takie jak na przykład 
naruszenie obowiązujących 
przepisów dotyczących 
wywozu wyposażenia 
obronnego lub wyposażenia 
związanego z 
bezpieczeństwem; 
d) jest winny poważnego 
wykroczenia zawodowego, 
udowodnionego dowolnymi 
środkami przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, takiego jak na 
przykład pogwałcenie 
zobowiązań w zakresie 
bezpieczeństwa informacji 
lub bezpieczeństwa dostaw 
w czasie wcześniejszego 
zamówienia; 
e) na podstawie dowolnych 
środków dowodowych, w 
tym chronionych źródeł 
danych, uznano, że nie 
posiada wiarygodności 
niezbędnej do wykluczenia 
zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego; 
f) nie wypełnił zobowiązań 
dotyczących opłacania 
składek na ubezpieczenie 
społeczne zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w 
którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub 
zgodnie z przepisami prawa 
kraju instytucji 

165a ustawy – 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, 
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, 
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, 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. 
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zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
g) nie wypełnił zobowiązań 
dotyczących płatności 
podatków zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w 
którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub 
zgodnie z przepisami prawa 
kraju instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
h) jest winny poważnego 
wprowadzenia w błąd w 
zakresie przekazania lub 
nieprzekazania informacji 
wymaganych na mocy 
niniejszej sekcji 

 Państwa członkowskie 
określają, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego 
oraz uwzględniając przepisy 
prawa wspólnotowego, 
warunki wykonania 
przepisów niniejszego 
ustępu. 

 

  Art. 1 pkt 8 w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 
 
Art. 131e ust. 4 
Zamawiający odstępuje od uzasadnienia 
decyzji o wykluczeniu w przypadku, gdy 
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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. 

 3. Jako wystarczający 
dowód, że do wykonawcy 
nie stosuje się żaden z 
przypadków wymienionych 
w ust. 1 lub ust. 2 lit. a), b), 
c), f) i g), instytucje/podmioty 
zamawiające przyjmują: 
 
a) w odniesieniu do ust. 1 
oraz ust. 2 lit. a), b) i c) — 
wyciąg z rejestru sądowego, 
a w przypadku jego braku 
równoważny dokument 
wykazujący, że wymogi te 
zostały spełnione, wydany 
przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny 
kraju pochodzenia lub kraju, 
z którego ta osoba 
przybywa; 
b) w odniesieniu do ust. 2 lit. 
f) i g) — zaświadczenie 
wydane przez właściwe 
organy państwa 
członkowskiego, którego to 
dotyczy. 
 
W przypadku gdy dany kraj 
nie wydaje takich 
dokumentów lub 
zaświadczeń albo też gdy 
nie obejmują one wszystkich 
przypadków określonych w 
ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), b) i 
c), mogą być one zastąpione 
oświadczeniem złożonym 
pod przysięgą lub — w 
państwach członkowskich, w 
których prawo nie 
przewiduje składania 
oświadczeń pod przysięgą 

T Ustawa o zmianie ustawy 
Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty 
budowlane i usługi 
 
Rozporządzenie w 
sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich 
zamawiający może żądać 
od wykonawcy oraz form 
w jakich mogą być 
składane 

Art. 1 pkt 8 w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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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— uroczystym 
oświadczeniem złożonym 
przez daną osobę przed 
właściwym organem 
sądowym lub 
administracyjnym, 
notariuszem lub przed 
właściwą organizacją 
zawodową lub gospodarczą 
kraju pochodzenia lub kraju, 
z którego ta osoba 
przybywa. 
4. Państwa członkowskie 
wyznaczają organy i 
instytucje właściwe do 
wydawania dokumentów, 
zaświadczeń i oświadczeń, 
o których mowa w ust. 3, i 
niezwłocznie powiadamiają 
o tym Komisję. 
Powiadomienie takie nie 
narusza przepisów o 
ochronie danych. 
 

 

Artykuł  40. 
Zdolność prowadzenia 
działalności zawodowej 

Jeżeli kandydat powinien 
figurować w jednym 
z rejestrów zawodowych lub 
handlowych w państwie 
członkowskim, z którego 
pochodzi lub w którym ma 
siedzibę, aby mógł 
prowadzić działalność 
zawodową, można od niego 
żądać dowodu posiadania 
przezeń wpisu do takiego 
rejestru bądź dostarczenia 
oświadczenia pod przysięgą 
lub zaświadczenia, zgodnie 
z opisem zawartym 
w załączniku VII część A–
w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty 
budowlane, w załączniku VII 
część B–w odniesieniu do 
zamówień publicznych na 
dostawy i w załączniku VII 
część C–w odniesieniu do 
zamówień na usługi. 
Wykazy wspomniane 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 22 ust. 1 pkt 1 
 
 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

art. 1 pkt 8 
 

W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prezes Rady Ministrów określi, VI 
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, 



117 

 

w załączniku VII mają 
charakter indykatywny. 
Państwa członkowskie 
informują Komisję i inne 
państwa członkowskie 
o wszelkich zmianach 
w swoich rejestrach oraz 
środkach dowodowych, 
o których mowa w tych 
wykazach. 
W procedurach udzielania 
zamówień na usługi, jeżeli 
kandydaci muszą posiadać 
określone zezwolenia lub 
muszą być członkami 
określonej organizacji, aby 
mieć możliwość 
realizowania w swoim kraju 
określonej usługi, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może 
wymagać od nich 
przedstawienia dowodu, iż 
posiadają oni takie 
zezwolenie lub status 
członkowski. 
Niniejszy artykuł nie narusza 
prawa wspólnotowego 
w zakresie swobody 
przedsiębiorczości i swobod
y świadczenia usług. 

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."; 

Artykuł 41.  
Sytuacja 
ekonomiczna i finansowa 

1. Według ogólnych zasad, 
dowodem sytuacji 
finansowej i ekonomicznej 
wykonawcy może być 
dostarczony przezeń jeden 
lub kilka z następujących 
dokumentów:  
a) odpowiednie 

oświadczenia banku 
albo stosowny dowód 
posiadania 
ubezpieczenia z tytułu 
ryzyka zawodowego; 

b) bilans lub wyciągi 
z bilansów 
w przypadku gdy 
opublikowanie bilansów 
jest wymagane na 
mocy prawa w kraju, 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 22 ust. 1 pkt 4 
art. 26 ust. 2c 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
art. 26 ust. 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. 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 

Art. 1 pkt 8 
 

W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prezes Rady Ministrów określi, VI 
drodze rozporządzenia, rodzaje 
dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w 
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w którym usługodawca 
ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania; 

c) oświadczenie 
o ogólnym obrocie 
przedsiębiorstwa oraz, 
w stosownych 
przypadkach, o obrocie 
w obszarze objętym 
zamówieniem za okres 
nie więcej niż trzech 
ostatnich lat 
budżetowych, 
w zależności od daty 
utworzenia 
przedsiębiorstwa lub 
rozpoczęcia 
działalności handlowej 
przez wykonawcę, pod 
warunkiem dostępności 
wspomnianych 
informacji. 

2.  Wykonawca może, 
w stosownych przypadkach 
oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, 
polegać na możliwościach 
innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go 
z nimi powiązań. Musi on 
w takiej sytuacji udowodnić 
instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie 
dysponował niezbędnymi 
zasobami, np. 
przedstawiając w tym celu 
stosowne zobowiązanie 
takich podmiotów. 
3.  Na tych samych 
warunkach grupa 
wykonawców, o której mowa 
w art. 4, może polegać na 
możliwościach innych 
członków tej grupy lub 
innych podmiotów. 
4. Instytucje/podmioty 
zamawiające określają, 
w ogłoszeniu o zamówieniu, 
który lub które spośród 

usługi  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."; 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 26 ust. 2b 
art. 26 ust. 2c 
Art. 23 ust. 3 

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. 
 
art. 26 ust. 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. 
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dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, wybrały, 
a także jakie inne 
dokumenty muszą zostać 
przedstawione. 
5. Jeżeli z jakiejkolwiek 
uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może 
przedstawić dokumentów 
wymaganych przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, może 
udowodnić swą sytuację 
ekonomiczną i finansową za 
pomocą każdego innego 
dokumentu, który instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna za 
odpowiedni. 
 

Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać sie o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 
sie odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 

Artykuł 42 
Możliwości techniczne lub 
zawodowe 

1.  W zależności od 
charakteru, ilości lub 
znaczenia, a także 
przeznaczenia robót 
budowlanych, 
dostaw i usług, dowód 
możliwości technicznych 
wykonawców może co do 
zasady stanowić jeden lub 
kilka z poniższych środków:  
a) 
(i) wykaz robót budowlanych 
wykonanych w ciągu 
ostatnich pięciu lat wraz 
z zaświadczeniami 
zadowalającego wykonania 
najważniejszych robót. 
Zaświadczenia wskazują 
wartość, datę i miejsce robót 
oraz określają, czy roboty 
budowlane zostały 
wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo 
ukończone. W stosownych 
przypadkach, właściwy 
organ przedkłada takie 
zaświadczenie bezpośrednio 
instytucji zamawiającej/ 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 
 

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

art. 1 pkt 8 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 26 ust. 2b 
Art. 26 ust. 2c 
Art. 23 ust. 3 

j.w. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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podmiotowi zamawiającemu; 
(ii)  wykaz głównych dostaw 
lub usług zrealizowanych 
zasadniczo w ciągu 
ostatnich pięciu lat, 
z podaniem kwot, dat 
wykonania oraz odbiorców 
publicznych lub prywatnych. 
Dowody dostaw i usług 
należy przedstawić: 
—  w przypadku gdy 
odbiorcą była instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający — w formie 
zaświadczeń wydanych lub 
poświadczonych przez 
właściwy organ, 
 — w przypadku gdy 
odbiorcą był nabywca 
prywatny — w postaci 
zaświadczenia 
wystawionego przez 
nabywcę, a w razie braku 
takiego zaświadczenia — 
w postaci oświadczenia 
wykonawcy;  
b) wskazanie 
zaangażowanych 
pracowników technicznych 
lub instytucji technicznych, 
niezależnie od tego, czy są 
oni częścią przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, 
w szczególności tych 
odpowiedzialnych za 
kontrolę jakości, zaś 
w przypadku zamówień na 
roboty budowlane — tych, 
którymi ten przedsiębiorca 
budowlany będzie 
dysponował do wykonania 
robót budowlanych; 
c) opis urządzeń 
technicznych oraz środków 
zastosowanych przez 
wykonawcę w celu 
zapewnienia jakości oraz 
opis zaplecza naukowo-
badawczego 
przedsiębiorstwa, a także 
przepisy wewnętrzne 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

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. 
 
art. 26 ust. 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. 
 
Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać sie o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 
sie odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 
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dotyczące własności 
intelektualnej; 
d) kontrola możliwości 
produkcyjnych dostawcy lub 
możliwości technicznych 
wykonawcy, a w razie 
konieczności także 
dostępnych mu możliwości 
naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli 
jakości, z których będzie 
korzystał, przeprowadzona 
przez instytucje/podmioty 
zamawiające lub, w ich 
imieniu, przez właściwy 
organ urzędowy kraju, 
w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, 
z zastrzeżeniem zgody tego 
organu; 
e) w przypadku zamówień 
na roboty budowlane, usługi 
lub dostawy, obejmujących 
również usługi lub prace 
dotyczące 
rozmieszczenia i instalacji — 
wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe wykonawcy lub 
personelu zarządzającego 
przedsiębiorstwem, 
w szczególności osoby lub 
osób odpowiedzialnych za 
świadczenie usług lub 
kierowanie robotami 
budowlanymi; 
f) w odniesieniu do 
zamówień na roboty 
budowlane i zamówień na 
usługi oraz wyłącznie 
w stosownych przypadkach, 
wskazanie środków 
zarządzania środowiskiem, 
które wykonawca będzie 
mógł zastosować podczas 
realizacji zamówienia; 
g) oświadczenie na temat 
wielkości średniego 
rocznego zatrudnienia 
u usługodawcy lub 
przedsiębiorcy budowlanego 
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oraz liczebność personelu 
zarządzającego w ostatnich 
trzech latach; 
h) oświadczenie na temat 
narzędzi, 
materiałów i urządzeń 
technicznych, liczebności 
personelu i wiedzy 
specjalistycznej lub źródeł 
zaopatrzenia, wraz z opisem 
położenia geograficznego, 
jeżeli znajdują się poza 
terytorium Unii, dostępnych 
wykonawcy w celu realizacji 
zamówienia, sprostania 
ewentualnemu wzrostowi 
potrzeb instytucji 
zamawiającej/ podmiotu 
zamawiającego 
w następstwie sytuacji 
kryzysowych, a także 
zapewnienia utrzymania, 
modernizacji czy adaptacji 
dostaw będących 
przedmiotem zamówienia; 
i) w odniesieniu do 
produktów, które mają 
zostać dostarczone, 
następujące informacje: 
 
(i) próbki, opisy lub 
fotografie, których 
autentyczność musi zostać 
poświadczona na żądanie 
instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego; 
 
(ii) zaświadczenia 
sporządzone przez uznane, 
właściwe urzędowe instytuty 
lub agencje kontroli jakości i 
wyraźnie potwierdzające 
zgodność produktów przez 
odniesienie do specyfikacji 
lub norm; 
 
j) w odniesieniu do 
zamówień wymagających 
informacji poufnych, 
związanych z nimi lub je 
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zawierających, dowody 
potwierdzające zdolność 
przetwarzania, 
przechowywania i 
przekazywania takich 
informacji na poziomie 
ochrony wymaganym przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. 
 
W przypadku braku 
harmonizacji krajowych 
systemów bezpieczeństwa 
na poziomie Wspólnoty, 
państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że dowody te 
muszą spełniać odpowiednie 
przepisy prawa krajowego 
dotyczące certyfikatów 
bezpieczeństwa. Państwa 
członkowskie uznają 
certyfikaty bezpieczeństwa, 
które uważają za 
równoważne z certyfikatami 
wydanymi zgodnie z ich 
prawem krajowym, 
posiadają jednak możliwość 
przeprowadzania i 
uwzględniania dalszych 
samodzielnych analiz, jeżeli 
uznaje się je za konieczne. 
 
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający może w 
stosownych przypadkach 
przyznać kandydatom 
nieposiadającym jeszcze 
certyfikatu bezpieczeństwa 
dodatkowy czas na jego 
uzyskanie. W takim 
przypadku instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający wskazuje na 
taką możliwość w 
ogłoszeniu o zamówieniu, 
określając odpowiedni 
termin. 
 
Instytucja 
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zamawiająca/podmiot 
zamawiający może zwrócić 
się do krajowego organu 
bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego kandydata 
lub do organu 
bezpieczeństwa 
wskazanego przez to 
państwo o sprawdzenie 
zgodności pomieszczeń i 
instalacji, które mogą zostać 
użyte, procedur 
przemysłowych i 
administracyjnych, które 
zostaną zastosowane, 
sposobów zarządzania 
informacjami lub sytuacji 
personelu, który może być 
wykorzystywany do realizacji 
zamówienia. 
 
2. Wykonawca może, w 
stosownych przypadkach 
oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, 
polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z 
nimi powiązań. Dowodzi on 
w takiej sytuacji instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, na przykład 
przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 
 
3. Na tych samych 
warunkach grupa 
wykonawców, o której mowa 
w art. 5, może polegać na 
zdolnościach innych 
członków tej grupy lub 
innych podmiotów. 
 
4. W procedurach udzielania 
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zamówień, których 
przedmiot stanowią dostawy 
wymagające wykonania prac 
dotyczących rozmieszczenia 
lub instalacji, wykonania 
usług lub realizacji robót 
budowlanych, zdolność 
wykonawców do wykonania 
usług, instalacji lub robót 
może być oceniana w 
szczególności w odniesieniu 
do ich kwalifikacji, 
efektywności, 
doświadczenia i rzetelności. 
 
5. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 
ogłoszeniu, które z 
dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, wybrał(-a) i 
jakie inne dokumenty należy 
przedstawić. 
 
6. Jeżeli z jakiejkolwiek 
uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może 
przedstawić dokumentów 
wymaganych przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, może 
udowodnić swoje możliwości 
techniczne lub zawodowe za 
pomocą każdego innego 
dokumentu, który instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający uzna za 
odpowiedni. 
 

Artykuł 43 
Normy dotyczące systemów 

zarządzania jakością 
 

W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające wymagają 
przedstawienia zaświadczeń 
sporządzonych przez 
niezależne oficjalne 
instytucje zajmujące się 
poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z 
niektórymi normami 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

art. 1 pkt 8 
 

W art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prezes Rady Ministrów określi, VI 
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 
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dotyczącymi systemów 
zarządzania jakością, 
odwołują się one do 
systemów zarządzania 
jakością opartych na 
odpowiednich normach 
europejskich 
poświadczonych przez 
niezależne oficjalne 
instytucje działające zgodnie 
z europejskimi normami 
dotyczącymi certyfikacji. 
Instytucje/podmioty 
zamawiające uznają 
równoważne zaświadczenia 
niezależnych oficjalnych 
instytucji mających siedzibę 
w innych państwach 
członkowskich. Przyjmują 
one także inne dowody 
stosowania równoważnych 
systemów zarządzania 
jakością przedstawione 
przez wykonawców. 
 

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."; 

Artykuł 44 
Normy zarządzania 
środowiskiem 

 

W przypadku gdy 
instytucje/podmioty 
zamawiające, w sytuacjach, 
o których mowa w art. 42 
ust. 2 lit. f), wymagają 
przedstawienia zaświadczeń 
sporządzonych przez 
niezależne instytucje 
zajmujące się 
poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z 
niektórymi wspólnotowymi 
normami zarządzania 
środowiskiem, odwołują się 
one do wspólnotowego 
systemu ekozarządzania i 
audytu (EMAS) lub norm 
zarządzania środowiskiem 
opartych na europejskich lub 
międzynarodowych normach 
poświadczonych przez 
organy działające zgodnie z 
prawem wspólnotowym albo 
europejskimi lub 
międzynarodowymi normami 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

art. 1 pkt 8 
 

j.w. 
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dotyczącymi certyfikacji. 
Instytucje zamawiające 
uznają równoważne 
zaświadczenia instytucji 
mających siedzibę w innych 
państwach członkowskich. 
Przyjmują one także inne 
dowody stosowania 
równoważnych środków 
zarządzania środowiskiem 
przedstawione przez 
wykonawców. 
 

Artykuł 45 
Dokumenty i informacje 

dodatkowe 
 

Instytucje/podmioty 
zamawiające mogą wezwać 
wykonawców do 
uzupełnienia zaświadczeń i 
dokumentów przedłożonych 
na podstawie art. 39–44 lub 
o ich wyjaśnienie. 
 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 26 ust. 3 i 4 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.  
 

Artykuł 46 
Urzędowe wykazy 

zatwierdzonych wykonawców 
oraz certyfikacja przez 
instytucje publiczne lub 

prywatne 

1. Państwa członkowskie 
mogą wprowadzić urzędowe 
wykazy zatwierdzonych 
przedsiębiorców 
budowlanych, dostawców 
lub usługodawców albo ich 

N- transpozycja 
nieobowiązkowa 
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 certyfikację przez publiczne 
lub prywatne instytucje 
certyfikacyjne. 
 
Państwa członkowskie 
dostosowują warunki 
dokonywania wpisów w 
takich wykazach oraz 
wydawania certyfikatów 
przez instytucje 
certyfikacyjne do przepisów 
art. 39 ust. 1, art. 39 ust. 2 
lit. a)–d) i h), art. 40, art. 41 
ust. 1, 4 i 5, art. 42 ust. 1 lit. 
a)–i), art. 42 ust. 3 i 5 oraz 
art. 43, a także w 
stosownych przypadkach 
art. 44. 
 
Państwa członkowskie 
dostosowują je także do 
przepisów art. 41 ust. 2 oraz 
art. 42 ust. 2 w odniesieniu 
do wniosków o dokonanie 
wpisu w wykazie, 
składanych przez 
wykonawców należących do 
grupy i powołujących się na 
udostępnione im zasoby 
przez inne podmioty 
należące do tej grupy. W 
takim przypadku wykonawcy 
ci muszą udowodnić 
organowi sporządzającemu 
urzędowy wykaz, iż zasoby 
te zostaną oddane do ich 
dyspozycji na cały okres 
ważności zaświadczenia 
potwierdzającego ich wpis w 
urzędowym wykazie i że 
przez ten sam okres 
podmioty te nadal będą 
spełniały kryteria kwalifikacji 
określone w artykułach, o 
których mowa w drugim 
akapicie, na które 
wykonawcy powołują się we 
wnioskach. 
 
2. Wykonawcy wpisani w 
urzędowych wykazach lub 
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posiadający certyfikat mogą 
w przypadku każdego 
zamówienia przedłożyć 
instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu 
zaświadczenie o wpisie 
wydane przez właściwy 
organ lub certyfikat 
wystawiony przez właściwą 
instytucję certyfikacyjną. 
Zaświadczenia takie i 
certyfikaty określają 
dokumenty, które stanowiły 
podstawę ich wpisu do 
wykazu lub uzyskania 
certyfikatu oraz klasyfikację 
zawartą w tym wykazie. 
 
3. Poświadczony przez 
właściwą instytucję wpis do 
urzędowych wykazów lub 
certyfikat wydany przez 
instytucję certyfikacyjną nie 
powoduje domniemania 
przez instytucje/podmioty 
zamawiające innych państw 
członkowskich, że dany 
podmiot jest odpowiedni, z 
wyjątkiem przypadków 
określonych w art. 39 ust. 1 i 
ust. 2 lit. a)–d) oraz h), art. 
40, art. 41 ust. 1 lit. b) i c) 
oraz art. 42 ust. 1 lit. a) ppkt 
(i), lit. b)–g) w odniesieniu do 
przedsiębiorców 
budowlanych, ust. 1 lit. a) 
ppkt (ii), lit. b)–e) i i)–w 
odniesieniu do dostawców 
oraz ust. 1 lit. a) ppkt (ii) 
oraz lit. b)–e) i g)–w 
odniesieniu do 
usługodawców. 
 
4. Informacje, które wynikają 
z wpisu do wykazu 
urzędowego lub certyfikatu, 
nie mogą być 
kwestionowane bez 
uzasadnienia. Jednak w 
odniesieniu do opłacania 
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składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz podatków 
można wymagać od 
każdego wpisanego 
wykonawcy dodatkowego 
zaświadczenia w przypadku 
każdego zamówienia. 
 
Instytucje/podmioty 
zamawiające innych państw 
członkowskich stosują 
przepisy ust. 3 oraz akapitu 
pierwszego niniejszego 
ustępu jedynie wobec 
wykonawców, mających 
siedzibę lub miejsce 
zamieszkania w państwie 
członkowskim prowadzącym 
wykaz urzędowy. 
 
5. W przypadku wpisu 
wykonawców z innych 
państw członkowskich do 
wykazu urzędowego lub ich 
certyfikacji przez instytucje, 
o których mowa w ust. 1, nie 
można wymagać żadnych 
innych dowodów ani 
oświadczeń poza tymi, 
których można wymagać od 
wykonawców krajowych ani 
też w żadnym wypadku 
innych niż wymagane w art. 
39–43, a także, w 
stosownych okolicznościach, 
art. 44. 
 
Niemniej jednak wykonawcy 
z innych państw 
członkowskich nie mogą 
zostać zobligowani do 
dokonania takiego wpisu lub 
certyfikacji w celu udziału w 
procedurze udzielania 
zamówienia. 
Instytucje/podmioty 
zamawiające uznają 
równoważne certyfikaty 
wydawane przez instytucje 
mające swoje siedziby w 
pozostałych państwach 
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członkowskich. Przyjmują 
one również inne, 
równoważne środki 
dowodowe. 
 
6. Wykonawcy mogą w 
dowolnym momencie złożyć 
wniosek o dokonanie wpisu 
w urzędowym wykazie lub 
wydanie stosownego 
certyfikatu. O decyzji organu 
sporządzającego wykaz lub 
odpowiedniej instytucji 
certyfikacyjnej muszą być 
one poinformowane w 
odpowiednio krótkim czasie. 
 
7. Instytucjami 
certyfikacyjnymi, o których 
mowa w ust. 1, są instytucje 
działające zgodnie z 
europejskimi normami 
certyfikacji. 
 
8. Państwa członkowskie 
prowadzące urzędowe 
wykazy lub posiadające 
instytucje certyfikacyjne, o 
których mowa w ust. 1, są 
zobowiązane do 
powiadomienia Komisji oraz 
innych państw 
członkowskich o adresie 
instytucji, do której należy 
przesyłać wnioski o 
dokonanie wpisu. 
 

 
Artykuł 47 

Kryteria udzielenia 
zamówienia 

 

1. Bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych 
dotyczących wynagradzania 
z tytułu niektórych usług, 
instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówień na podstawie: 
 
a) w przypadku gdy 
zamówienia udziela się na 
podstawie oferty 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi ( Projekt RCL z 
30.11.2011 r.) 
 

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131k. ust. 1. 

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 
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najkorzystniejszej 
ekonomicznie z punktu 
widzenia instytucji 
zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego, różnych 
kryteriów odnoszących się 
do danego zamówienia, 
przykładowo jakości, ceny, 
wartości technicznej, 
właściwości funkcjonalnych, 
aspektów środowiskowych, 
kosztów użytkowania, 
kosztów cyklu życia, 
rentowności, serwisu 
posprzedażnego i pomocy 
technicznej, terminu 
dostarczenia oraz czasu 
dostarczenia lub realizacji, 
bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności oraz 
właściwości operacyjnych; 
lub 
 
b) najniższej ceny. 
 
 
2. Nie naruszając akapitu 
trzeciego, w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a), 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający określa w 
dokumentacji zamówienia 
(ogłoszeniach o 
zamówieniu, specyfikacji 
warunków zamówienia, 
dokumentach opisowych lub 
dokumentach dodatkowych) 
wagę przypisaną każdemu z 
kryteriów wybranych w celu 
ustalenia oferty 
najkorzystniejszej 
ekonomicznie. 
 
Wagi te mogą być wyrażone 
za pomocą przedziału z 
odpowiednią rozpiętością 
maksymalną. 
 
Jeżeli w opinii instytucji 
zamawiającej/podmiotu 

bezpieczeństwa przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 91 ust. 8 nie 
stosuje się. 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  
 

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131k. ust. 2.  
 

2. Zamawiający udzielając zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
udzielanych, w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego albo negocjacji 
bez ogłoszenia, w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia określa kryteria 
oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobem 
oceny ofert. 
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zamawiającego 
przedstawienie wag nie jest 
możliwe z oczywistych 
przyczyn, wskazuje on(a), w 
dokumentacji zamówienia 
(ogłoszeniach o 
zamówieniu, specyfikacji 
warunków zamówienia, 
dokumentach opisowych lub 
dokumentach dodatkowych) 
kryteria w kolejności od 
najważniejszego do najmniej 
ważnego. 
 

Artykuł 48 
Wykorzystanie aukcji 

elektronicznych 
 

1. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć 
możliwość stosowania aukcji 
elektronicznych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 
2. W procedurach 
ograniczonych lub 
negocjacyjnych z publikacją 
ogłoszenia o zamówieniu, 
instytucje/podmioty 
zamawiające mogą 
zadecydować, że udzielenie 
zamówienia zostanie 
poprzedzone aukcją 
elektroniczną, jeżeli 
specyfikacje zamówienia 
można określić w sposób 
precyzyjny. 
 
Na tych samych warunkach 
aukcja elektroniczna może 
zostać przeprowadzona w 
przypadku ponownego 
otwarcia zamówienia na 
konkurencję pomiędzy 
stronami umowy ramowej, 
zgodnie z art. 29 ust. 4 
akapit drugi tiret drugie. 
 
Aukcja elektroniczna oparta 
jest: 
 
- wyłącznie na 

cenach, gdy 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 19 w 
doniesieniu do Art. 
131h ust. 1 i 2.  

Art. 131h. 1.  Zamawiający może udzielić 
zamówienia w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa w trybie przetargu 
ograniczonego albo negocjacji z 
ogłoszeniem będącymi trybami 
podstawowymi. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 
1, zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. Przepisy art. 91a-91c 
stosuje się odpowiednio. 

N-  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 91a-91c Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 
1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w 
celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadza aukcje elektroniczna, jeżeli 
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz złożono co najmniej 3 oferty 
niepodlegające odrzuceniu. Przepisów art. 
91 ust. 4-6 nie stosuje się. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w 
przypadku zamówień w zakresie 
działalności twórczej lub naukowej. 
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej są wyłącznie kryteria 
określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, umożliwiające 
automatyczna ocenę oferty bez 
ingerencji zamawiającego, wskazane 
spośród kryteriów, na podstawie których 
dokonano oceny ofert przed otwarciem 
aukcji elektronicznej. 
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. 
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zamówienia 
udziela się na 
podstawie 
kryterium 
najniższej ceny, 
lub 

 
- na cenach lub 

nowych 
wartościach cech 
ofert wskazanych 
w specyfikacji 
warunków 
zamówienia, gdy 
zamówienie 
udzielane jest 
według kryterium 
oferty 
najkorzystniejszej 
ekonomicznie. 

 
3. Instytucje/podmioty 
zamawiające, które 
podejmują decyzję o 
skorzystaniu z aukcji 
elektronicznej, informują o 
tym w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 
 
Specyfikacje warunków 
zamówienia powinny 
zawierać, między innymi, 
następujące dane: 
 
a) cechy, których wartości 
będą przedmiotem aukcji 
elektronicznej, pod 
warunkiem że cechy te są 
wymierne i mogą być 
wyrażone w postaci liczby 
lub wartości procentowej; 
 
b) wszelkie ograniczenia co 
do przedkładanych wartości, 
wynikające ze specyfikacji 
dotyczących przedmiotu 
zamówienia; 
 
c) informacje, które zostaną 
udostępnione oferentom w 
trakcie aukcji elektronicznej, 

Art. 91b. 1. Zamawiający zaprasza droga 
elektroniczna do udziału w aukcji 
elektronicznej wszystkich wykonawców, 
którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu. 
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, 
zamawiający informuje wykonawców o: 
1) pozycji złożonych przez nich ofert i 
otrzymanej punktacji; 
2) minimalnych wartościach postąpień 
składanych w toku aukcji elektronicznej; 
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej; 
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji 
elektronicznej; 
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej. 
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie 
może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia 
przekazania zaproszenia, o którym mowa w 
ust. 1. 
4. Sposób oceny ofert w toku aukcji 
elektronicznej powinien obejmować 
przeliczanie postąpień na punktowa ocenę 
oferty, z uwzględnieniem punktacji 
otrzymanej przed otwarciem aukcji 
elektronicznej. 
Art. 91c. 1. W toku aukcji elektronicznej 
wykonawcy za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej, 
umożliwiającego wprowadzenie 
niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, 
składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 
podlegające automatycznej ocenie i 
klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1 i 2, art. 
83 i 84 oraz art. 86-89 nie stosuje się. 
2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, 
składa sie opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający 
na bieżąco przekazuje każdemu 
wykonawcy informacje o pozycji złożonej 
przez niego oferty i otrzymanej punktacji 
oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. 
Do momentu zamknięcia aukcji 
elektronicznej nie ujawnia się informacji 
umożliwiających identyfikacje wykonawców. 
4. Oferta wykonawcy przestaje wiążąc w 
zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą 
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i, w stosownych 
przypadkach, termin ich 
udostępnienia; 
 
d) stosowne informacje 
dotyczące przebiegu aukcji 
elektronicznej; 
 
e) warunki, na jakich 
oferenci będą mogli 
licytować, oraz, w 
szczególności, minimalne 
różnice, które, o ile ma to 
zastosowanie, wymagane 
będą podczas licytacji; 
 
f) stosowne informacje 
dotyczące 
wykorzystywanego sprzętu 
elektronicznego oraz ustaleń 
i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń. 
 
4. Przed przystąpieniem do 
aukcji elektronicznej 
instytucje/podmioty 
zamawiające dokonują 
pełnej wstępnej oceny ofert, 
zgodnie z ustalonym 
kryterium/ustalonymi 
kryteriami udzielenia 
zamówienia oraz przypisaną 
im wagą. 
 
Wszyscy oferenci, którzy 
przedstawili dopuszczalne 
oferty, zostają jednocześnie 
zaproszeni drogą 
elektroniczną do 
przedstawienia nowych cen 
lub nowych wartości; 
zaproszenie zawiera 
wszelkie odpowiednie 
informacje na temat 
indywidualnego połączenia z 
używanym urządzeniem 
elektronicznym oraz określa 
datę i godzinę rozpoczęcia 
aukcji elektronicznej. Aukcja 
elektroniczna może zostać 
przeprowadzona w kilku 

ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg 
terminu związania ofertą nie ulega 
przerwaniu. 
5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust. 2 stosuje sie odpowiednio. 
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kolejnych etapach. Aukcja 
elektroniczna może 
rozpocząć się najwcześniej 
dwa dni robocze po dacie 
przesłania zaproszeń. 
 
5. Jeżeli zamówienia udziela 
się na podstawie kryterium 
oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, do 
zaproszenia dołączany jest 
również wynik pełnej oceny 
danego oferenta, 
przeprowadzonej zgodnie z 
wagami, o których mowa w 
art. 47 ust. 2 akapit 
pierwszy. 
 
Zaproszenie wskazuje 
również wzór 
matematyczny, który 
podczas aukcji 
elektronicznej będzie 
wykorzystywany do 
automatycznej reklasyfikacji 
w zależności od nowych 
przedstawionych cen lub 
wartości. Formuła ta 
uwzględnia wagi przypisane 
wszystkim kryteriom w celu 
ustalenia oferty 
najkorzystniejszej 
ekonomicznie, wskazanym 
w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacjach; w tym 
celu należy jednak 
wcześniej ograniczyć 
wszelkie przedziały do 
określonej wartości. 
 
W przypadku dopuszczenia 
różnych wariantów dla 
każdego wariantu należy 
podać odrębny wzór. 
 
6. Na każdym etapie aukcji 
elektronicznej 
instytucje/podmioty 
zamawiające niezwłocznie 
przekazują wszystkim 
oferentom co najmniej 
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wystarczającą ilość 
informacji, aby umożliwić im 
ustalenie w dowolnym 
momencie swojej względnej 
pozycji w klasyfikacji. Mogą 
one podawać również inne 
informacje dotyczące innych 
przedstawionych cen lub 
wartości, pod warunkiem że 
zostało to określone w 
specyfikacjach warunków 
zamówienia. Mogą one 
również w dowolnym 
momencie ogłosić liczbę 
uczestników danego etapu 
aukcji. W żadnym wypadku 
nie mogą one jednak 
ujawniać tożsamości 
oferentów na żadnym z 
etapów aukcji elektronicznej. 
 
7. Instytucje/podmioty 
zamawiające zamykają 
aukcję elektroniczną w jeden 
lub więcej z następujących 
sposobów: 
 
a) zgodnie z datą i godziną 
ustaloną z góry i określoną 
w zaproszeniu do udziału w 
aukcji; 
 
b) gdy przestaną 
otrzymywać nowe ceny lub 
nowe wartości spełniające 
wymogi dotyczące 
minimalnych różnic. W takim 
przypadku 
instytucje/podmioty 
zamawiające określają w 
zaproszeniu do udziału w 
aukcji dopuszczalny czas, 
jaki może upłynąć od  
otrzymania ostatniej 
propozycji do zamknięcia 
aukcji elektronicznej; 
 
c) po przeprowadzeniu 
określonej w zaproszeniu do 
udziału w aukcji liczby 
etapów aukcji. 
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W przypadku decyzji 
instytucji/podmiotów 
zamawiających o 
zamknięciu aukcji 
elektronicznej zgodnie z lit. 
c), ewentualnie w połączeniu 
z warunkami przewidzianymi 
w lit. b), zaproszenie do 
udziału w aukcji będzie 
zawierać harmonogram 
poszczególnych etapów 
aukcji. 
 
8. Po zamknięciu aukcji 
elektronicznej 
instytucje/podmioty 
zamawiające udzielają 
zamówienia zgodnie z art. 
47 w zależności od wyników 
aukcji elektronicznej. 
 
Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający nie może 
korzystać z aukcji 
elektronicznych w 
niewłaściwy sposób ani też 
w sposób uniemożliwiający, 
ograniczający lub 
zakłócający konkurencję, ani 
też w celu zmiany 
przedmiotu zamówienia, 
określonego w 
opublikowanym ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz 
zdefiniowanego w 
specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 

Artykuł 49 
Rażąco niskie oferty 

 

1. Jeżeli w przypadku 
danego zamówienia oferty 
wydają się rażąco niskie w 
stosunku do świadczenia, 
instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, przed 
odrzuceniem tych ofert, 
zwraca się na piśmie do 
oferenta o podanie 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 90 Art. 90. 1. Zamawiający w celu ustalenia, 
czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwraca sie do wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, 
bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody 
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szczegółów dotyczących 
tych składowych elementów 
ofert, które uważa za istotne. 
 
Szczegóły te mogą dotyczyć 
głównie: 
 
a) ekonomiczności danej 
metody budowania, procesu 
produkcyjnego lub 
świadczonych usług; 
 
b) technicznych lub 
wszelkich wyjątkowo 
korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent, 
do realizacji robót 
budowlanych albo dostawy 
produktów lub usług; 
 
c) oryginalności robót 
budowlanych, dostaw lub 
usług proponowanych przez 
oferenta; 
 
d) zgodności z 
obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony 
zatrudnienia i warunków 
pracy w miejscu, w którym 
roboty budowlane, usługi lub 
dostawy mają być 
realizowane; 
 
e) możliwości uzyskania 
przez oferenta pomocy 
państwa. 
 
2. Poprzez konsultacje z 
oferentem instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający weryfikuje 
składowe elementy oferty, 
uwzględniając dostarczone 
dowody. 
 
3. Instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający, która 
stwierdzi, że oferta jest 
rażąco niska ze względu na 

wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla wykonawcy, 
oryginalność projektu wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, 
który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu 
oraz Komisję Europejską o odrzuceniu 
ofert, które według zamawiającego 
zawierały rażąco niską cenę z powodu 
udzielenia pomocy publicznej, a 
wykonawca, w terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, nie udowodnił, że 
pomoc ta jest zgodna z prawem w 
rozumieniu przepisów o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
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fakt otrzymania przez 
oferenta pomocy państwa, 
może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z 
oferentem, jeżeli nie jest on 
w stanie udowodnić w 
dostatecznym, 
wyznaczonym przez tę 
instytucję/ten podmiot 
terminie, że pomoc ta 
została mu przyznana w 
sposób zgodny z prawem. 
W przypadku odrzucenia 
oferty w takich 
okolicznościach, instytucja 
zamawiająca/podmiot 
zamawiający powiadamia o 
tym fakcie Komisję. 
 

Artykuł 50 
Zakres 

 

1. W przypadku gdy 
niniejszy tytuł ma 
zastosowanie zgodnie z art. 
21 ust 3 i 4, państwa 
członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu 
zapewnienia, aby wybrani 
oferenci niebędący 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi stosowali 
przepisy art. 51–53 przy 
przyznawaniu osobom 
trzecim umów o 
podwykonawstwo. 
 
 
 
 
 
 
2. Dla celów ust. 1 grupy 
przedsiębiorstw utworzone 
w celu uzyskania 
zamówienia lub 
przedsiębiorstwa z nimi 
powiązane nie są uważane 
za osoby trzecie. 
 
Oferent zawiera w swojej 
ofercie wyczerpujący wykaz 
takich przedsiębiorstw. 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131p. i 
art. 131 u. 

Art. 131p. 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, 
stosując odpowiednio przepisy o ogłoszeniu 
zamówienia. 
2. W ogłoszeniu o zamówieniu o 
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 ogłoszeni lub zamówienia z 
wolnej reki a, o których mowa w art. 131h 
ust. 5 i 6. 
4. Wykonawca może zamieścić w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
przekazać Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy o podwykonawstwo części 
zamówienia udzielonego wykonawcy, 
którego wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 
Art. 131u. 1. Za podwykonawcę nie uznaje 
się: 
1) przedsiębiorstwa, na które 
wykonawca może wywierać, bezpośrednio 
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Wykaz ten jest uaktualniany 
każdorazowo po zaistnieniu 
jakichkolwiek zmian w 
stosunkach między 
przedsiębiorstwami. 
 

lub pośrednio, dominujący wpływ, 
przedsiębiorstwa które może wywierać 
dominujący wpływ na wykonawcę, 
przedsiębiorstwa, które jako wykonawca 
podlega dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa w wyniku stosunku 
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. Wykonawca podaje w ofercie wykaz 
przedsiębiorstw, które nie mogą być 
uznane za podwykonawców, i aktualizuje 
go po zaistnieniu zmian w stosunkach 
między przedsiębiorstwami. 

Artykuł 51 
Zasady 

 

Wybrany oferent działa w 
sposób przejrzysty i traktuje 
wszystkich potencjalnych 
podwykonawców w sposób 
równy i niedyskryminujący. 
 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi 
 

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131s. 

Art. 131s. 1.  Przy ustalaniu wartości 
zamówienia na podwykonawstwo przepisy 
art. 32-35 stosuje się odpowiednio. 
2. Przepisów art. 131p i 131r nie stosuje się 
do powierzenia wykonania części 
zamówienia 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. 
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Artykuł 52 
Progi i zasady dotyczące 

publikacji ogłoszeń 
 

1. W przypadku gdy 
wybrany oferent niebędący 
instytucją 
zamawiającą/podmiotem 
zamawiającym zamierza 
udzielić zamówienia na 
podwykonawstwo o 
szacowanej wartości bez 
VAT nie niższej niż progi 
określone w art. 8, informuje 
o swoim zamiarze w formie 
ogłoszenia. 
 
2. Ogłoszenia o 
zamówieniach na 
podwykonawstwo zawierają 
informacje, o których mowa 
w załączniku V, oraz 
wszelkie inne informacje 
uznane za przydatne przez 
wybranego oferenta i w razie 
konieczności zatwierdzone 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający. 
 
Ogłoszenia o zamówieniach 
na podwykonawstwo 
sporządza się zgodnie ze 
standardowym formularzem 
przyjętym przez Komisję 
zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w 
art. 67 ust. 2. 
 
3. Ogłoszenia o 
zamówieniach na 
podwykonawstwo 
publikowane są zgodnie z 
art. 32 ust. 2–5. 
 

T Ustawa  
o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131p  

Art. 131p. 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, 
stosując odpowiednio przepisy o ogłoszeniu 
zamówienia. 
2. W ogłoszeniu o zamówieniu o 
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 ogłoszeni lub zamówienia z 
wolnej reki a, o których mowa w art. 131h 
ust. 5 i 6. 
4. Wykonawca może zamieścić w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
przekazać Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy o podwykonawstwo części 
zamówienia udzielonego wykonawcy, 
którego wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu 
na podwykonawstwo nie jest 
jednak wymagane, jeżeli 
zamówienie na 
podwykonawstwo spełnia 
warunki określone w art. 28. 
 
5. Wybrani oferenci mogą 
opublikować zgodnie z art. 

N - fakultatywnie Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 h 
ust.6 i ust. 7 

6. Zamówienia w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa można udzielić w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) przedmiotem zamówienia są rzeczy 
wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych lub 
rozwojowych, a nie w celu zapewnienia 
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32 ogłoszenia o 
zamówieniach na 
podwykonawstwo, w 
odniesieniu do których 
publikacja ogłoszeń nie jest 
wymagana. 
 

zysku lub pokrycia 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; 
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, 
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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. 
7. Zamówienia w dziedzinie 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 określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia, 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 określonych 
dla przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z ogłoszeniem; 
4) zamówienie dotyczy dodatkowych 
dostaw realizowanych przez pierwotnego 
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 
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podstawowe, pod warunkiem że 
zamówienie podstawowe zostało udzielone 
w trybie przetargu ograniczonego 
negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu 
konkurencyjnego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, i jest zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 

6. Państwa członkowskie 
mogą również przewidzieć, 
że wybrany oferent może 
spełnić wymóg dotyczący 
zlecenia podwykonawstwa 
określony w art. 21 ust. 3 lub 
4 poprzez powierzenie 
podwykonawstwa na 
podstawie umowy ramowej 
zawartej zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 
51 i 53 oraz w ust. 1–5 
niniejszego artykułu. 
 
Zamówień na 
podwykonawstwo oparte na 
takiej umowie ramowej 
udziela się na warunkach 
określonych w tej umowie 
ramowej. Można ich udzielić 
jedynie wykonawcom, którzy 
byli pierwotnie stronami 
umowy ramowej. Przy 
udzielaniu zamówień strony 
bez względu na okoliczności 
proponują zasady spójne z 
postanowieniami umowy 
ramowej. 
 
Okres obowiązywania 
umowy ramowej nie może 
przekroczyć siedmiu lat, z 
wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności określonych z 
uwzględnieniem 
oczekiwanego cyklu życia 
dostarczonych urządzeń, 
instalacji lub systemów, a 
także trudności 
technicznych, jakie może 

N – transpozycja 
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie art. 131i.  
art. 131 r. 
art. 131 s.  

Art. 131i. 1.  Zamawiający udzielając 
zamówienia w dziedzinie 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 cyklu życia 
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. 
 
Art. 131r. Wykonawca może spełnić 
wymagania zamawiającego dotyczące 
wyboru podwykonawcy także przez 
zawarcie umowy ramowej w sprawie 
powierzenia podwykonawstwa. 
 
Art. 131s. 1.  Przy ustalaniu wartości 
zamówienia na podwykonawstwo przepisy 
art. 32-35 stosuje się odpowiednio. 
2. Przepisów art. 131p i 131r nie stosuje się 
do powierzenia wykonania części 
zamówienia udzielonego wykonawcy, jeżeli 
wartość umowy o podwykonawstwo jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
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spowodować zmiana 
dostawcy. 
 
Umowy ramowe nie mogą 
być stosowane w sposób 
nieodpowiedni ani też w 
sposób wykluczający, 
ograniczający lub 
zakłócający konkurencję. 
 
7. Przy udzielaniu zamówień 
na podwykonawstwo, 
których szacowana wartość 
bez VAT jest mniejsza niż 
progi określone w art. 8, 
wybrani oferenci stosują 
postanowienia Traktatu 
dotyczące przejrzystości i 
konkurencji. 
 
8. Artykuł 9 ma 
zastosowanie do obliczenia 
szacunkowej wartości 
zamówień na 
podwykonawstwo. 

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. 

Artykuł 53 
Kryteria jakościowej selekcji 

podwykonawców 
 

W ogłoszeniu o zamówieniu 
na podwykonawstwo 
wybrany oferent wskazuje 
kryteria jakościowej selekcji 
przewidziane przez 
instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający, a także 
wszelkie inne kryteria, które 
zastosuje do jakościowej 
selekcji podwykonawców. 
Wszystkie te kryteria są 
obiektywne, 
niedyskryminacyjne i spójne 
z kryteriami stosowanymi 
przez instytucję 
zamawiającą/podmiot 
zamawiający przy wyborze 
oferentów do głównego 
zamówienia. Wymagane 
możliwości muszą być 
bezpośrednio związane z 
przedmiotem umowy o 
podwykonawstwo, a 
wymagane poziomy 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 t.  
Art. 131 p. ust. 1 i 2 

Art. 131p. 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, 
stosując odpowiednio przepisy o ogłoszeniu 
zamówienia. 
2. W ogłoszeniu o zamówieniu o 
podwykonawstwo wykonawca opisuje 
sposób dokonywania oceny spełnienia 
warunków przez podwykonawcę. 
 
 
 
 
 
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 
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zdolności muszą być do 
niego współmierne. 
 
 
 
Wybrany oferent nie musi 
powierzać 
podwykonawstwa, jeżeli 
udowodni instytucji 
zamawiającej/podmiotowi 
zamawiającemu, że żaden z 
podwykonawców biorących 
udział w konkursie lub żadna 
z ich ofert nie spełnia 
kryteriów określonych w 
ogłoszeniu o zamówieniu na 
podwykonawstwo, przez co 
wybrany oferent nie mógłby 
spełnić wymogów 
określonych w głównym 
zamówieniu. 
 

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 o zamówienie. 
 

Artykuł 54 
Stosowane przepisy 

 

W przypadku gdy wybrani 
oferenci są 
instytucjami/podmiotami 
zamawiającymi, przy 
przyznawaniu umów o 
podwykonawstwo muszą 
przestrzegać postanowień 
dotyczących głównego 
zamówienia określonych w 
tytule I i II. 
 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 19 w 
zakresie Art. 131 m 
ust. 7 

7. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo 
stosuje się przepisy niniejszego rozdziału. 
 

Artykuł 55 
Zakres stosowania i 
dostępność procedur 

odwoławczych 
 

1. Procedury odwoławcze 
określone w niniejszym 
tytule mają zastosowanie do 
umów, o których mowa w 
art. 2, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w 
art. 12 i 13. 
 
2. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, 
aby zapewnić możliwość 
skutecznego, a w 
szczególności możliwie 
szybkiego odwołania od 
decyzji podjętych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające, zgodnie z 

N -  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 179 ust 1 
Art. 180 ust 1 

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej 
określone w niniejszym dziale przysługują 
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy. 
 
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.  
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warunkami określonymi w 
art. 56–62, z powodu 
naruszenia przez te decyzje 
prawa wspólnotowego w 
dziedzinie zamówień lub 
naruszenia krajowych 
przepisów transponujących 
to prawo. 
 
3. Państwa członkowskie 
zapewniają, by nie istniała 
dyskryminacja pomiędzy 
przedsiębiorstwami, które 
mogą wystąpić z 
roszczeniami z tytułu 
poniesionej szkody w 
ramach procedury 
udzielania zamówienia, w 
wyniku zawartego w 
niniejszym tytule 
rozróżnienia pomiędzy 
przepisami krajowymi 
wdrażającymi prawo 
wspólnotowe a pozostałymi 
przepisami krajowymi. 
 
4. Państwa członkowskie 
zapewniają dostępność 
procedur odwoławczych, w 
ramach szczegółowych 
przepisów, które państwa 
członkowskie mogą 
ustanowić, przynajmniej dla 
każdego podmiotu, który ma 
lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia i który 
poniósł szkodę lub może 
ponieść szkodę w wyniku 
domniemanego naruszenia. 
 
5. Państwa członkowskie 
mogą wymagać, aby każdy 
podmiot, który zamierza 
skorzystać z procedury 
odwoławczej, poinformował 
instytucję/podmiot 
zamawiający o 
domniemanym naruszeniu 
oraz o zamiarze wniesienia 
odwołania, pod warunkiem 
że nie ma to wpływu na 
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okres zawieszenia typu 
standstill, zgodnie z art. 57 
ust. 2, ani na żadne inne 
terminy na wniesienie 
odwołania, zgodnie z art. 59. 
 
6. Państwa członkowskie 
mogą wymagać, aby 
zainteresowany podmiot w 
pierwszej kolejności wniósł 
odwołanie do 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego. W takim 
przypadku państwa 
członkowskie czuwają, by 
wniesienie odwołania 
powodowało 
natychmiastowe 
zawieszenie możliwości 
zawarcia umowy. 
 
Państwa członkowskie 
decydują o środkach 
komunikacji, obejmujących 
faks i środki elektroniczne, z 
jakich należy skorzystać w 
celu wniesienia odwołania, o 
którym mowa w akapicie 
pierwszym. 
 
Zawieszenie, o którym 
mowa w akapicie 
pierwszym, nie wygasa 
przed upływem okresu co 
najmniej 10 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 
od dnia następującego po 
dniu, w którym 
instytucja/podmiot 
zamawiający wysłała swoją 
odpowiedź, jeśli korzystał z 
faksu lub środków 
elektronicznych, lub jeśli 
korzystał z innych środków 
komunikacji przed upływem 
okresu albo co najmniej 15 
dni kalendarzowych ze 
skutkiem od dnia 
następującego po dniu, w 
którym instytucja/podmiot 
zamawiający wysłał swoją 
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odpowiedź, albo co najmniej 
10 dni kalendarzowych ze 
skutkiem od dnia 
następującego po dniu 
otrzymania odpowiedzi. 
 

Artykuł 56 
Wymogi dotyczące procedur 

odwoławczych 
 

1. Państwa członkowskie 
zapewniają wprowadzenie 
do procedur odwoławczych 
określonych w art. 55 
odpowiednich środków 
obejmujących prawo do: 
 
a) podjęcia, w najbliższym 
możliwym terminie w drodze 
zarządzenia tymczasowego, 
środków tymczasowych w 
celu skorygowania 
domniemanego naruszenia 
lub zapobieżenia dalszym 
naruszeniom w stosunku do 
zainteresowanych 
podmiotów, włącznie ze 
środkami mającymi na celu 
zawieszenie lub 
zapewnienie zawieszenia 
procedury udzielenia 
zamówienia lub wykonania 
jakiejkolwiek decyzji podjętej 
przez instytucję/podmiot 
zamawiający oraz uchylenia 
lub doprowadzenia do 
uchylenia bezprawnych 
decyzji, w tym usunięcia 
dyskryminujących warunków 
technicznych, 
ekonomicznych lub 
finansowych zawartych w 
zaproszeniu do składania 
ofert, specyfikacji lub we 
wszelkich innych 
dokumentach związanych z 
daną procedurą udzielania 
zamówienia; lub 
 
b) podjęcia, w jak 
najkrótszym terminie, jeżeli 
to możliwe w drodze 
zarządzenia tymczasowego i 
jeżeli to konieczne w drodze 

N-  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 183 ust. 1,2 
Art. 172 ust. 1 

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 których 
zachodzi prawdopodobieństwo doznania 
uszczerbku w wyniku czynności podjętych 
przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
Art. 172. 1. Tworzy sie Krajowa Izbę 
Odwoławcza, zwana dalej "Izba", właściwą 
do rozpoznawania odwołań wnoszonych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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ostatecznej procedury 
przedmiotowej, środków 
innych niż przewidziane w 
lit. a), w celu skorygowania 
wykrytego naruszenia i 
zapobieżeniu szkodom 
wobec podmiotów, których 
to dotyczy; w szczególności 
nakazaniu wypłaty 
określonej kwoty w 
przypadkach, gdzie 
naruszenie nie zostało 
skorygowane albo mu nie 
zapobieżono. 
 
W obu powyższych 
przypadkach, wprowadzone 
środki powinny przyznawać 
uprawnienia do przyznania 
odszkodowań podmiotom, 
które doznały uszczerbku w 
wyniku naruszenia 
przepisów. 
 
2. Uprawnienia, o których 
mowa w ust. 1 oraz w art. 60 
i 61, mogą zostać przyznane 
odrębnym organom 
odpowiedzialnym za 
poszczególne aspekty 
procedury odwoławczej. 
 
3. W sytuacji, gdy organ 
pierwszej instancji, który jest 
niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego, rozpatruje 
odwołanie od decyzji o 
udzieleniu zamówienia, 
państwa członkowskie 
zapewniają, aby 
instytucja/podmiot 
zamawiający nie mógł 
zawrzeć umowy przed 
podjęciem przez organ 
odwoławczy decyzji w 
sprawie wniosku o 
zastosowanie środków 
tymczasowych lub o 
odwołanie. Zawieszenie 
wygasa nie wcześniej niż 
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okres zawieszenia typu 
standstill, o którym mowa w 
art. 57 ust. 2 i art. 60 ust. 4 i 
5. 
 
4. Z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych w ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 55 
ust. 6 procedury 
odwoławcze nie muszą 
koniecznie skutkować 
automatycznym 
zawieszeniem procedur 
udzielenia zamówienia, do 
których się odnoszą. 
 
5. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć, że organ 
odpowiedzialny za 
procedury odwoławcze 
może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne 
konsekwencje środków 
tymczasowych dla 
wszystkich interesów, co do 
których zachodzi 
prawdopodobieństwo 
doznania uszczerbku, a 
także dla interesu 
publicznego, w 
szczególności w zakresie 
obronności i 
bezpieczeństwa, i może 
podjąć decyzję o 
niestosowaniu takich 
środków, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje 
mogłyby przewyższyć 
płynące z nich korzyści. 
 
Decyzja o niezastosowaniu 
środków tymczasowych 
pozostaje bez uszczerbku 
dla wszelkich pozostałych 
roszczeń podmiotu 
wnoszącego o zastosowanie 
takich środków. 
 
6. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć, że w 
przypadku gdy wystąpiono z 
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roszczeniem o 
odszkodowanie w związku z 
bezprawnie podjętą decyzją, 
przedmiotowa decyzja musi 
być uprzednio uchylona 
przez organ mający 
niezbędne uprawnienia. 
 
7. Z wyjątkiem przypadków, 
o których mowa w art. 60–
62, skutki korzystania z 
uprawnień, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, 
w odniesieniu do umowy 
zawartej po udzieleniu 
zamówienia określane są w 
prawie krajowym. 
 
Ponadto z wyjątkiem 
sytuacji, gdy decyzja musi 
zostać uchylona przed 
przyznaniem 
odszkodowania, państwo 
członkowskie może 
przewidzieć, że po zawarciu 
umowy zgodnie z art. 55 ust. 
6, ust. 3 niniejszego artykułu 
lub art. 57–62 uprawnienia 
organu odpowiedzialnego za 
procedury odwoławcze są 
ograniczone do 
przyznawania odszkodowań 
wszelkim podmiotom, które 
poniosły szkodę w wyniku 
naruszenia. 
 

8. Państwa członkowskie 
zapewniają efektywne 
wykonanie decyzji podjętych 
przez organy odwoławcze. 
 
9. W przypadku gdy organy 
odwoławcze nie mają 
charakteru sądowego, ich 
decyzje są zawsze 
uzasadnione na piśmie. 
Ponadto w takim przypadku 
należy wprowadzić przepisy 
gwarantujące postępowanie, 
dzięki któremu wszelkie 

N-  już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 198a-g Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom 
oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sadu. 
2. W postępowaniu toczącym sie wskutek 
wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
- Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 
Art. 198b. 1. Skargę wnosi sie do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania zamawiającego. 
2. Skargę wnosi sie za pośrednictwem 
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
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ewentualnie bezprawne 
środki podjęte przez organ 
odwoławczy lub wszelkie 
uchybienia w wykonywaniu 
nadanych mu uprawnień 
będą mogły być 
przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania 
rozpatrywanego przez inny 
organ będący sądem w 
rozumieniu art. 234 Traktatu 
i niezależny zarówno od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego, jak i organu 
odwoławczego. 
 
Członkowie tego 
niezależnego organu 
powoływani są i odwoływani 
na takich samych 
warunkach, jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd 
odpowiedzialny za ich 
powołanie, okres kadencji 
oraz ich odwołanie. 
Przynajmniej 
przewodniczący tego 
niezależnego organu ma 
takie same kwalifikacje 
zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Decyzje 
podejmowane przez ten 
niezależny organ są prawnie 
wiążące, w sposób 
określony przez każde 
państwo członkowskie. 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z 
jej wniesieniem. 
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z 
aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sadowi w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. 
4. W terminie 21 dni od dnia wydania 
orzeczenia skargę może wnieść także 
Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do 
toczącego sie postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego o prokuratorze. 
Art. 198c. Skarga powinna czynić zadość 
wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie 
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o 
uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 
Art. 198d. W postępowaniu toczącym sie 
na skutek wniesienia skargi nie można 
rozszerzyć żądania odwołania ani 
występować z nowymi żądaniami. 
Art. 198e. 1. Sad na posiedzeniu 
niejawnym odrzuca skargę wniesiona po 
upływie terminu lub niedopuszczalna z 
innych przyczyn, jak również skargę, której 
braków strona nie uzupełniła w terminie. 
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie 
czynności procesowej nie ze swojej winy, 
sad na jej wniosek przywraca termin. 
Postanowienie w tej sprawie może być 
wydane na posiedzeniu niejawnym. 
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie 
terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni 
od dnia ustania przyczyny uchybienia 
terminowi. 
Art. 198f. 1. Sad rozpoznaje sprawę 
niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi 
do sądu. 
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest 
ona bezzasadna. W przypadku 
uwzględnienia skargi sąd zmienia 
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zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem 
co do istoty sprawy, a w pozostałych 
sprawach wydaje postanowienie. Przepisy 
art. 192-195 stosuje sie odpowiednio. 
Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego nie stosuje się. 
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo 
zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania, sad uchyla wyrok lub 
zmienia postanowienie oraz odrzuca 
odwołanie lub umarza postępowanie. 
4. Sad nie może orzekać co do zarzutów, 
które nie były przedmiotem odwołania. 
5. Strony ponoszą koszty postępowania 
stosownie do jego wyniku; określając 
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd 
uwzględnia także koszty poniesione przez 
strony w związku z rozpoznaniem 
odwołania. 
Art. 198g. 1. Od wyroku sadu lub 
postanowienia kończącego postępowanie w 
sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 
Przepisu nie stosuje się do Prezesa 
Urzędu. 
2. Do czynności podejmowanych przez 
Prezesa Urzędu stosuje sie odpowiednio 
przepisy o Prokuratorze Generalnym, 
określone w części I w księdze I w tytule VI 
w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.  
 

10. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby organy 
odpowiedzialne za 
procedury odwoławcze 
gwarantowały odpowiedni 
stopień poufności informacji 
niejawnych lub innych 
informacji zawartych w 
dokumentacji przekazanej 
przez strony oraz działały 
zgodnie z interesami 
obronności i bezpieczeństwa 
w ciągu całej procedury. 
 
W tym celu państwa 
członkowskie mogą 
zadecydować, że ten 
specyficzny organ ma 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych 
oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub 
usługi  

Art. 1 pkt 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 189: 
 „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 chronioną na 
podstawie odrębnych przepisów, inna niż 
informacja niejawna w rozumieniu 
przepisów o ochronie informacji 
niejawnych.”, 
 „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 
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wyłączną jurysdykcję w 
zakresie odwołań 
dotyczących umów w 
dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa. 
 
W każdym przypadku 
państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że jedynie 
członkowie organów 
odwoławczych imiennie 
upoważnieni do 
przetwarzania informacji 
niejawnych mogą 
rozpatrywać odwołania 
zawierające takie 
informacje. Mogą również 
wprowadzić specjalne środki 
bezpieczeństwa dotyczące 
rejestracji odwołań, 
przyjmowania dokumentów 
lub przechowywania 
dokumentacji. 
 
Państwa członkowskie 
określają, w jaki sposób 
organy odwoławcze mają 
godzić poufność informacji 
niejawnych z 
poszanowaniem prawa do 
obrony oraz, w przypadku 
sądowego postępowania 
odwoławczego lub 
odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący 
sądem lub trybunałem w 
rozumieniu art. 234 Traktatu, 
dokonują tego w sposób 
zapewniający, że w całej 
procedurze przestrzegane 
jest prawo do 
sprawiedliwego procesu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 pkt 29 

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”; 
 
w art. 190 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
„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 działa w postępowaniu 
odwoławczym zgodnie z interesami w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.”; 

Artykuł 57 
Okres zawieszenia 

 

1. Przez przyjęcie 
koniecznych przepisów 
uwzględniających minimalne 
warunki określone w ust. 2 
niniejszego artykułu i w art. 
59, państwa członkowskie 
zapewniają, aby podmioty, o 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

art. 94 ust. 1 pkt 1 Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w 
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których mowa w art. 55 ust. 
4, dysponowały czasem 
wystarczającym na 
skuteczne odwołania od 
decyzji o udzieleniu 
zamówienia podjętych przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające. 
 
2. Zawarcie umowy w 
związku z decyzją o 
udzieleniu zamówienia 
objętego zakresem 
stosowania niniejszej 
dyrektywy nie może nastąpić 
przed upływem co najmniej 
10 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia 
kalendarzowego 
następującego po dniu 
wysłania decyzji do 
zainteresowanych 
kandydatów i oferentów, jeśli 
decyzja została wysłana 
faksem lub drogą 
elektroniczną albo, w 
przypadku użycia innych 
środków komunikacji, nie 
przed upływem co najmniej 
15 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia 
następującego po dniu 
wysłania decyzji o udzieleniu 
zamówienia albo co najmniej 
10 dni liczonych od dnia 
otrzymania decyzji. 
 
Oferenci są uważani za 
zainteresowanych do czasu 
ich ostatecznego 
wykluczenia. Wykluczenie 
ma charakter ostateczny, 
jeśli zainteresowani oferenci 
zostali o nim powiadomieni i 
jeżeli zostało ono uznane za 
zgodne z prawem przez 
niezależny organ 
odwoławczy lub nie może 
już podlegać procedurze 
odwołania. 
 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 
15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób - w przypadku zamówień, których 
wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 
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Kandydatów uważa się za 
zainteresowanych, jeżeli 
instytucja/podmiot 
zamawiający nie udostępnił 
informacji o odrzuceniu ich 
wniosku przed 
powiadomieniem 
zainteresowanych oferentów 
o decyzji o udzieleniu 
zamówienia. 
 
Do informacji o decyzji o 
udzieleniu zamówienia 
przekazywanej każdemu 
zainteresowanemu 
kandydatowi i oferentowi 
dołączone są: 
 
- streszczenie 

stosownych 
przyczyn, o 
których mowa w 
art. 35 ust. 2, z 
zastrzeżeniem art. 
35 ust. 3, oraz 

 
- precyzyjne 

określenie 
dokładnego 
okresu 
zawieszenia typu 
standstill 
obowiązującego 
zgodnie z 
przepisami prawa 
krajowego 
transponującymi 
niniejszy ustęp. 

 
Artykuł 58 

Wyjątki od okresu 
zawieszenia 

 

Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć odstąpienie od 
stosowania okresów, o 
których mowa w art. 57 ust. 
2, w następujących 
przypadkach: 
a) gdy zgodnie z niniejszą 
dyrektywą nie jest 
wymagane wcześniejsze 
opublikowanie ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 94 ust. 2 pkt. 1 
lit. b i pkt. 2 
 
Art. 146 ust. 1 pkt. 5 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w ust. 
1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
b) w przypadku trybu przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i 
dialogu konkurencyjnego złożono tylko 
jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia 
wykonawcy upłynął termin do wniesienia 
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Europejskiej; 
b) gdy jedynym 
zainteresowanym oferentem 
w rozumieniu art. 57 ust. 2 
jest oferent, któremu 
udzielono zamówienia i nie 
ma innych 
zainteresowanych 
kandydatów; 
c) w przypadku zamówienia, 
u którego podstaw leży 
umowa ramowa zgodnie z 
art. 29. 
W przypadku odwołania się 
do tego odstępstwa państwa 
członkowskie zapewniają 
nieskuteczność umowy 
zgodnie z art. 60 i 62, jeżeli 
- następuje naruszenie art. 
29 ust. 4 akapit drugi tiret 
drugie, oraz 
- szacuje się, że wartość 

zamówienia 
osiąga lub 
przekracza 
wartości progowe 
określone w art. 8. 

odwołania na tę czynność lub w 
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 
wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze;  
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w 
ramach dynamicznego systemu zakupów 
albo na podstawie umowy ramowej; 
 
Art. 146 ust. 1 pkt. 5 
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 
zamawiający: 
5) udzielił zamówienia na podstawie umowy 
ramowej przed upływem terminu 
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło 
naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;  
 

Art. 59 
Terminy wniesienia odwołań 

 

59. Jeżeli państwo 
członkowskie ustanowi, że 
wszystkie odwołania 
przeciwko decyzjom 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego, zgłaszane 
w ramach albo w związku z 
procedurą udzielania 
zamówień w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, muszą 
być zgłoszone przed 
upływem określonego 
terminu, wówczas termin ten 
wynosi minimum dziesięć 
dni kalendarzowych 
liczonych od dnia 
następującego po dniu 
wysłania decyzji przez 
instytucję/podmiot 
zamawiający do kandydata 
lub oferenta, jeśli decyzja 
została przesłana faksem 
lub drogą elektroniczną albo, 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 182 ust. 1 pkt 1 
Art. 182 ust. 2 pkt 1 
Art. 92 ust. 1 

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - 
jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8; 
 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec 
postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi sie w 
terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie 
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w przypadku użycia innych 
środków komunikacji, co 
najmniej 15 dni 
kalendarzowych, liczonych 
od dnia następującego po 
dniu wysłania decyzji 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego do oferenta 
lub kandydata albo co 
najmniej dziesięć dni 
kalendarzowych liczonych 
od dnia otrzymania decyzji. 
Informacji przekazywanej 
każdemu oferentowi lub 
kandydatowi o decyzji 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego towarzyszy 
streszczenie stosownych 
przyczyn. W przypadku 
wniosku o odwołanie od 
decyzji, o których mowa w 
art. 56 ust. 1 lit. b), 
niepodlegających 
obowiązkowi 
powiadomienia, termin ten 
wynosi co najmniej 10 dni 
kalendarzowych od daty 
publikacji danej decyzji. 

 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8; 
 
Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający 
jednocześnie zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacje przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacje; 
2) wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - 
jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie 
zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

Art. 60 
Nieskuteczność umowy 
 

60, Państwa członkowskie 
zapewniają, aby umowa 
została uznana za 
nieskuteczną przez organ 
odwoławczy niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego lub by jej 
nieskuteczność wynikała z 
decyzji takiego organu 
odwoławczego w 
następujących przypadkach: 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 146 Art. 146. 1. Umowa podlega 
unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 

Art. 60 ust. 1 lit. a) a) gdy instytucja/podmiot 
zamawiający udzielił 
zamówienia bez 
wcześniejszego 
opublikowania ogłoszenia w 

N – już istnieje 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 

art. 146 ust. 1 pkt 2 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. a) 

Art. 146. 1. Umowa podlega 
unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 
2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie 
przekazał ogłoszenia o zamówieniu 
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Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, mimo że 
zgodnie z niniejszą 
dyrektywą jest to 
niedopuszczalne; 
 

1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich; 
 
art. 192 ust. 3  
Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
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; 

Art. 60 ust. 1 lit. b) b) w przypadku naruszenia 
postanowień art. 55 ust. 6, 
art. 56 ust. 3 lub art. 57 ust. 
2, jeżeli naruszenie to 
powoduje, że oferent 
wnoszący odwołanie nie ma 
już możliwości otrzymania 
ochrony prawnej przed 
zawarciem umowy, a 
naruszenie wiąże się z 
innym wykroczeniem 
przeciwko postanowieniom 
tytułu I lub II, jeżeli to 
ostatnie naruszenie 
uszczupla perspektywy 
wnioskującego oferenta na 
otrzymanie dopłaty; 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 146 ust. 1 pkt 3 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. a) 

Art. 146 ust. 1 pkt 3  
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 
zamawiający: 
 3) zawarł umowę z naruszeniem 
przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, 
jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie 
odwołania przed zawarciem umowy; 
 
art. 192 ust. 3  
Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
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; 

Art. 60 ust. 1 lit. c) c) w przypadkach 
wymienionych w art. 58 lit. c) 
akapit drugi, gdy państwa 
członkowskie czynią użytek 
z uregulowań dotyczących 
wyjątków od stosowania 
okresu zawieszenia w 
odniesieniu do umów, 
bazujących na umowie 
ramowej. 
 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

art. 146 ust. 1 pkt 5 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. a) 

Art. 146. 1. Umowa podlega 
unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 
5) udzielił zamówienia na podstawie 
umowy ramowej przed upływem terminu 
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli 
nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 
 
art. 192 ust. 3  
Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
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; 

Art. 60 ust. 2 (skutki uznania 
umowy za nieskuteczną) 

Następstwa nieskuteczności 
umowy zależą od prawa 
krajowego. Prawo krajowe 
może przewidywać 
wsteczne anulowanie 
wszystkich zobowiązań 
umownych lub ograniczyć 
zakres anulowania do tych 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 

art. 146 ust. 3 
 
art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. b) 

3. Unieważnienie umowy odnosi skutek od 
momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 
192 ust. 3 pkt 2 lit. b. 
 
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia 
publicznego została zawarta oraz zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 



162 

 

zobowiązań, które należy 
jeszcze wykonać. W tym 
ostatnim przypadku państwa 
członkowskie zadbają o 
możliwość zastosowania 
także sankcji alternatywnych 
w rozumieniu art. 61 ust. 2. 

87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

146 ust. 1: 
b) unieważnić umowę w zakresie 
zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę 
finansowa w 
uzasadnionych przypadkach, w 
szczególności gdy nie jest możliwy zwrot 
świadczeń 
spełnionych na podstawie umowy 
podlegającej unieważnieniu; 

Art. 60 ust. 3 (odstąpienie od 
stwierdzenia nieskuteczności 
umowy) akapit pierwszy 

Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że organ 
odwoławczy niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego może nie 
uznać umowy za 
nieskuteczną, chociaż 
zamówienie zostało 
udzielone bezprawnie z 
przyczyn wymienionych w 
ust. 1, jeżeli organ 
odwoławczy stwierdzi, po 
rozpatrzeniu wszystkich 
istotnych aspektów, że 
nadrzędne przyczyny 
związane z interesem 
ogólnym, przede wszystkim 
w dziedzinie obrony lub 
bezpieczeństwa, wymagają 
zachowania skutków umowy 
w mocy. 

N – transpozycja  
nieobowiązkowa 

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

Art. 1 pkt 30 lit. a Art. 1 
30) w art. 192: 
a. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W postępowaniu odwoławczym 
dotyczącym zamówień w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa przepis ust. 3 
lit. c stosuje się, w przypadku stwierdzenia, 
że utrzymanie umowy w mocy leży w 
ważnym interesie publicznym, w 
szczególności w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa.” 
 

Art. 60 ust. 3 akapit drugi Interes gospodarczy może 
być uznany za ważną 
przyczynę utrzymania 
skuteczności umowy 
związaną z interesem 
ogólnym w rozumieniu 
pierwszego akapitu tylko 
wtedy, gdy jej 
nieskuteczność pociągałaby 
za sobą w wyjątkowych 
sytuacjach 
nieproporcjonalne 
następstwa. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 192 ust. 5 zdanie 
drugie 

Interes gospodarczy w utrzymaniu 
ważności umowy może być uznany za 
ważny interes publiczny wyłącznie w 
przypadku, gdy unieważnienie umowy 
spowoduje niewspółmierne konsekwencje. 

Art. 60 ust. 3 akapit trzeci Interes gospodarczy stojący 
w bezpośrednim związku z 
daną umową nie może 
jednak być uznany za 
przekonywającą przyczynę 
interesu ogólnego w 
rozumieniu pierwszego 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

Art. 192 ust. 5 zdanie 
pierwsze 

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 
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akapitu. Do interesów 
gospodarczych 
bezpośrednio związanych z 
umową zalicza się między 
innymi koszty spowodowane 
opóźnieniem wykonania 
umowy, koszty 
spowodowane 
uruchomieniem nowej 
procedury udzielenia 
zamówienia, koszty 
spowodowane zmianą 
wykonawcy umowy oraz 
koszty spowodowane 
zobowiązaniami natury 
prawnej powstałe w wyniku 
stwierdzenia 
nieskuteczności umowy. 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

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. 

Art. 60 ust. 3 akapit czwarty 
(zagrożenie obrony i 
bezpieczeństwa) 

W każdym przypadku 
umowa nie może być 
uznana za nieskuteczną, 
jeżeli konsekwencje tej 
nieskuteczności mogą 
poważnie zagrozić samemu 
istnieniu szerszego 
programu obrony i 
bezpieczeństwa, który jest 
niezbędny ze względu na 
interesy związane z 
bezpieczeństwem danego 
państwa członkowskiego. 

T Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o 
koncesji na roboty 
budowlane lub usługi  

Art. 1 pkt 30 lit. b Art. 1 
30) w art. 192: 
a. po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Izba nie może unieważnić umowy, 
jeżeli mogłoby to stanowić istotne 
zagrożenia dla szerszego programu obrony 
i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu 
na interesy związane z bezpieczeństwem 
Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Art. 60 ust. 3 akapit piąty W wyżej wymienionych 
przypadkach państwa 
członkowskie przewidują 
sankcje alternatywne w 
rozumieniu art. 61 ust.2, 
stosowane zamiennie. 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. c) 

3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia 
publicznego została zawarta oraz zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 
146 ust. 1: 
c) nałożyć karę finansowa albo orzec o 
skróceniu okresu obowiązywania umowy w 
przypadku stwierdzenia, że utrzymanie 
umowy w mocy leży w ważnym interesie 
publicznym; 

Art. 60 ust. 4 (wyjątek: 
publikacja ogłoszenia o 
dobrowolnej przejrzystości) 

4. Państwa członkowskie 
postanawiają, że ust. 1 lit. a) 
nie ma zastosowania, jeżeli: 
— instytucja/podmiot 
zamawiający jest zdania, że 
zgodnie z niniejszą 
dyrektywą dopuszczalne jest 
udzielenie zamówienia bez 
uprzedniego opublikowania 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 

Art. 146 ust. 2 pkt 1 Art. 146. 2. Umowa nie podlega  
unieważnieniu, jeżeli: 
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 
zamawiający miał uzasadnione podstawy, 
aby sądzić, że działa zgodnie z ustawa, a 
umowa została zawarta odpowiednio po 
upływie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w 
Biuletynie Zamówień Publicznych albo po 
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ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej,  
— instytucja/podmiot 
zamawiający opublikował 
ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 
64, w którym ogłosiła zamiar 
zawarcia umowy, oraz  
— umowa nie została 
zawarta przed upływem co 
najmniej dziesięciu dni 
kalendarzowych liczonych 
od dnia następującego po 
opublikowaniu ogłoszenia. 

1386 i Nr 240 poz. 1429) upływie 10 dni od dnia publikacji takiego 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
 

Art. 60 ust. 5 (wyjątek: 
zamówienia na podstawie 
umowy ramowej) 

5. Państwa członkowskie 
postanawiają, że ust. 1 lit. c) 
nie ma zastosowania, jeżeli:  
—  instytucja/podmiot 
zamawiający uważa, że 
udzielenie zamówienia jest 
zgodne z art. 29 ust. 4 
akapit drugi tiret drugie,  
— instytucja/podmiot 
zamawiający przesłał 
decyzję o udzieleniu 
zamówienia wraz ze 
streszczeniem przyczyn, o 
którym mowa w art. 57 ust. 2 
akapit czwarty tiret pierwsze, 
zainteresowanym 
oferentom, oraz  
— umowa nie została 
zawarta przed upływem 
okresu co najmniej 10 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 
od dnia następującego po 
dniu, w którym decyzja o 
udzieleniu zamówienia 
została wysłana 
zainteresowanym 
oferentom, jeśli korzystano z 
faksu lub środków 
elektronicznych, lub — jeśli 
korzystano z innych środków 
komunikacji — przed 
upływem okresu albo co 
najmniej 15 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 146 ust. 2 pkt 2 
 
Art. 94 ust. 1 

2. Umowa nie podlega unieważnieniu, 
jeżeli: 
2) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 
4 i 5 zamawiający miał uzasadnione 
podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z 
ustawą, a umowa została zawarta po 
upływie terminu określonego w art. 94 ust. 
1. 
 
Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 
dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
- w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8; 
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od dnia następującego po 
dniu, w którym decyzja o 
udzieleniu zamówienia 
została wysłana 
zainteresowanym 
oferentom, albo co najmniej 
10 dni kalendarzowych ze 
skutkiem od dnia 
następującego po dniu 
otrzymania decyzji o 
udzieleniu zamówienia.  

Art. 61 
Naruszenia niniejszego tytułu 
i sankcje alternatywne 

1. W przypadku naruszenia 
przepisów art. 55 ust. 6, art. 
56 ust. 3 lub art. 57 ust. 2 
nieobjętego art. 60 ust. 1 lit. 
b) państwa członkowskie 
przewidują nieskuteczność 
umowy zgodnie z art. 60 ust. 
1–3 lub sankcje 
alternatywne. Państwa 
członkowskie mogą 
przewidzieć, że organ 
odwoławczy niezależny od 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego decyduje, 
po ocenieniu wszystkich 
istotnych aspektów, czy 
umowę należy uznać za 
nieskuteczną, czy też należy 
zastosować sankcje 
alternatywne.2.  
Sankcje alternatywne muszą 
być skuteczne, 
proporcjonalne i 
odstraszające. Sankcje 
alternatywne obejmują:  
— nałożenie kar pieniężnych 
na instytucję/podmiot 
zamawiający, lub — 
skrócenie okresu 
obowiązywania umowy. 
Państwa członkowskie mogą 
przyznać organowi 
odwoławczemu szerokie 
uprawnienia do 
uwzględniania wszystkich 
istotnych czynników, w tym 
powagi naruszenia, 
zachowania instytucji/ 
podmiotu zamawiającego 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 192 ust. 3 pkt 2 
lit. b) i c) 
 
Art. 193 
 
Art. 194 

3. Uwzględniając odwołanie, Izba może: 
b) unieważnić umowę w zakresie 
zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę 
finansowa w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot 
świadczeń spełnionych na podstawie 
umowy podlegającej unieważnieniu; albo 
c) nałożyć karę finansowa albo orzec o 
skróceniu okresu obowiązywania umowy w 
przypadku stwierdzenia, że utrzymanie 
umowy w mocy leży w ważnym interesie 
publicznym; 
 
Art. 193. Kary finansowe, o których mowa 
w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada sie 
na zamawiającego w wysokości do 10 % 
wartości wynagrodzenia wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie, biorąc 
pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz 
wartość wynagrodzenia wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie, za 
które kara jest orzekana. 
 
Art. 194. Izba, stwierdzając naruszenie 
przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 
1, które nie było połączone z naruszeniem 
innego przepisu ustawy, nakłada na 
zamawiającego karę finansowa w 
wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia 
wykonawcy przewidzianego w zawartej 
umowie, biorąc pod uwagę wszystkie 
istotne okoliczności dotyczące udzielenia 
zamówienia. 
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oraz, w przypadkach, o 
których mowa w art. 60 ust. 
2, zakresu, w jakim umowa 
nadal obowiązuje. 
Przyznanie odszkodowania 
nie stanowi właściwej 
sankcji w rozumieniu 
niniejszego ustępu. 

Art. 62 
Terminy 

1. Państwa członkowskie 
mogą postanowić, że 
wniesienie odwołania 
zgodnie z art. 60 ust. 1 musi 
nastąpić: 
 
a) przed upływem co 
najmniej 30 dni 
kalendarzowych ze skutkiem 
od dnia następującego po 
dniu, w którym 
 
- instytucja/podmiot 

zamawiający 
opublikował 
ogłoszenie o 
udzieleniu 
zamówienia 
zgodnie z art. 30 
ust. 3 i art. 31 i 32, 
jeżeli zawiera ono 
uzasadnienie 
decyzji o 
udzieleniu 
zamówienia bez 
uprzedniego 
opublikowania 
ogłoszenia w 
Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej, albo 

 
- instytucja/podmiot 

zamawiający 
informował 
zainteresowanych 
oferentów i 
kandydatów o 
zawarciu umowy, 
jeżeli informacja ta 
zawiera 
podsumowanie 

N- już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 182 ust. 4 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował 
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 
mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 
wykonawcy do złożenia oferty w ramach 
dynamicznego systemu zakupów lub 
umowy ramowej, odwołanie wnosi sie nie 
później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 
dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 
zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki; 
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, 
jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o 
cenę. 
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właściwych 
przyczyn 
określonych w art. 
35 ust. 2 z 
zastrzeżeniem art. 
35 ust. 3. 
Możliwość ta ma 
również 
zastosowanie w 
przypadkach, o 
których mowa w 
art. 58 lit. c); 

 
b) we wszystkich 
przypadkach przed upływem 
okresu co najmniej 6 
miesięcy ze skutkiem od 
dnia następującego po dniu 
zawarcia umowy. 
 
2. We wszystkich innych 
przypadkach, w tym w 
przypadku odwołań 
wniesionych zgodnie z art. 
61 ust. 1, terminy wnoszenia 
odwołań ustalane są w 
prawie krajowym, z 
zastrzeżeniem art. 59. 
 

Art. 63 
Mechanizm korygujący 

1. Komisja może 
zastosować procedurę, o 
której mowa w ust. 2–5, gdy, 
przed zawarciem umowy, 
stwierdza, że w trakcie 
procedury udzielania 
zamówienia objętego 
niniejszą dyrektywą 
nastąpiło rażące naruszenie 
prawa wspólnotowego w 
dziedzinie zamówień 
publicznych. 
 
2. Komisja powiadamia 
zainteresowane państwo 
członkowskie o powodach, 
dla których uznała, że 
wystąpiło rażące naruszenie 
oraz żąda jego 
skorygowania za pomocą 
odpowiednich środków. 

N – uprawnienie 
KE 
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3. W ciągu 21 dni 
kalendarzowych od 
otrzymania powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 2, 
zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje 
Komisji: 
 
a) potwierdzenie, że dane 
naruszenie zostało 
skorygowane; 
 
b) uzasadnienie, dlaczego 
dane naruszenie nie zostało 
skorygowane; lub 
 
c) powiadomienie o 
zawieszeniu procedury 
udzielania zamówienia przez 
instytucję/podmiot 
zamawiający z jego własnej 
inicjatywy lub na podstawie 
uprawnień, określonych w 
art. 56 ust. 1 lit. a). 
 
4. Uzasadnienie podane do 
wiadomości zgodnie z ust. 3 
lit. b), może między innymi 
opierać się na fakcie, że 
domniemane naruszenie jest 
już przedmiotem sądowego 
postępowania 
odwoławczego, innego 
postępowania 
odwoławczego lub 
postępowania 
odwoławczego określonego 
w 56 ust. 9. W takim 
przypadku państwo 
członkowskie informuje 
Komisję o wynikach takiego 
postępowania natychmiast 
po jego zakończeniu. 
 
5. W przypadku 
powiadomienia o 
zawieszeniu procedury 
udzielania zamówienia 
zgodnie z ust. 3 lit. c), dane 
państwo członkowskie 
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informuje Komisję o 
wycofaniu zawieszenia 
postępowania lub 
rozpoczęciu nowej 
procedury udzielania 
zamówienia dotyczącej w 
całości lub w części tego 
samego przedmiotu 
zamówienia. Nowe 
powiadomienie potwierdza, 
że domniemane naruszenie 
zostało skorygowane lub 
zawiera uzasadnienie, 
dlaczego dane naruszenie 
nie zostało skorygowane. 
 

Art. 64 
Treść ogłoszenia dla celów 
dobrowolnej przejrzystości ex 
ante 

Ogłoszenie, o którym mowa 
w art. 60 ust. 4, którego 
format zostanie przyjęty 
przez Komisję zgodnie z 
procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 67 ust. 2, 
zawiera następujące 
informacje: 
 
a) nazwę i dane kontaktowe 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego; 
 
b) opis przedmiotu 
zamówienia; 
 
c) uzasadnienie decyzji 
instytucji/podmiotu 
zamawiającego o udzieleniu 
zamówienia bez 
uprzedniego ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii 
Europejskiej; 
 
d) nazwa i dane kontaktowe 
wykonawcy, na rzecz 
którego podjęto decyzję o 
udzieleniu zamówienia; oraz 
 
e) w stosownych 
przypadkach wszelkie inne 
informacje uznane za 
przydatne przez 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 62 ust. 2a 
 
Art. 66 ust.2 

Art. 62 ust.2a 
Zamawiający, niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, może 
odpowiednio 
zamieścić w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub przekazać do Urzędu 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy zawierające co najmniej: 
1) nazwę (firmę) oraz adres 
zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia; 
3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji 
bez ogłoszenia; 
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz 
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
 
Art. 66 ust. 2 
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, 
może odpowiednio zamieścić w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub przekazać do 
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy zawierające co najmniej: 
1) nazwę (firmę) oraz adres 
zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia; 
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia 
z wolnej reki; 
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz 
adres wykonawcy, któremu zamawiający 
zamierza udzielić zamówienia. 
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instytucję/podmiot 
zamawiający. 
 

Art. 65 
Obowiązki statystyczne 

W celu umożliwienia oceny 
skutków stosowania 
niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie, 
najpóźniej do dnia 31 
października każdego roku, 
przesyłają Komisji 
sprawozdanie statystyczne, 
sporządzone zgodnie z art. 
66, przedstawiające 
zamówienia na dostawy, 
usługi i roboty budowlane 
udzielone przez 
instytucje/podmioty 
zamawiające w roku 
poprzednim. 
 

N    

Art. 66 
Treść sprawozdania 
statystycznego 

Sprawozdanie statystyczne 
określa liczbę i wartość 
udzielonych zamówień, w 
podziale na państwo 
członkowskie lub kraj trzeci 
wybranego wykonawcy. 
Powinno ono przedstawiać 
oddzielnie zamówienia na 
dostawy, usługi i roboty 
budowlane. 
 
Dane, o których mowa w 
pierwszym akapicie, są 
przedstawione w podziale 
na stosowane procedury 
oraz określają dla każdej z 
tych procedur dostawy, 
usługi i roboty budowlane 
wskazane według grupy 
nomenklatury CPV. 
 
W przypadku gdy umowy 
zawarto zgodnie z 
procedurą negocjacyjną bez 
publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, dane, o których 
mowa w akapicie 
pierwszym, przedstawiane 
są również w podziale na 
okoliczności, o których 

N    
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mowa w art. 28. 
 
Treść sprawozdania 
statystycznego ustala się 
zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 67 ust. 2. 
 

Art. 67 
Procedura komitetu 

1. Komisję wspiera Komitet 
Doradczy ds. Zamówień 
Publicznych ustanowiony na 
mocy art. 1 decyzji Rady 
71/306/EWG [26] 
("komitet"). 
 
2. W przypadku odesłania 
do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 3 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8. 
 
3. W przypadku odesłania 
do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 5a ust. 3 lit. 
c), ust. 4 lit. b) i e) decyzji 
1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8. 
 
W odniesieniu do korekty 
progów określonych w art. 8, 
terminy przewidziane w art. 
5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) i 
e) decyzji 1999/468/WE 
ustala się odpowiednio na 
cztery, dwa i sześć tygodni z 
uwagi na ograniczenia 
czasowe wynikające z 
metod obliczania i publikacji, 
określonych w art. 69 ust. 1 
akapit drugi oraz w art. 69 
ust. 3 dyrektywy 
2004/17/WE. 
 
4. W przypadku odesłania 
do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 
i 6 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów 

N    
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jej art. 8. 
 

Art. 68 
Korekta progów 

1. Przy okazji weryfikacji 
progów określonych w 
dyrektywie 2004/17/WE, o 
której mowa w jej art. 69, 
Komisja weryfikuje również 
progi określone w art. 6 
niniejszej dyrektywy, 
dostosowując je w 
następujący sposób: 
 
a) próg przewidziany w art. 8 
lit. a) niniejszej dyrektywy do 
skorygowanego progu 
określonego w art. 16 lit. a) 
dyrektywy 2004/17/WE; 
 
b) próg przewidziany w art. 8 
lit. b) niniejszej dyrektywy do 
skorygowanego progu 
określonego w art. 16 lit. b) 
dyrektywy 2004/17/WE. 
 
Taka korekta i dostosowanie 
progów mająca na celów 
zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej 
dyrektywy zostanie 
dokonana zgodnie z 
procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 67 ust. 3. 
Ze względu na szczególnie 
pilną potrzebę Komisja 
może zastosować tryb pilny, 
o którym mowa w art. 67 ust. 
4. 
 
2. Wartość progów 
określonych zgodnie z ust. 1 
w walutach krajowych 
państw członkowskich, które 
nie uczestniczą w unii 
monetarnej, dostosowuje się 
do odpowiednich wartości 
progów określonych w 
dyrektywie 2004/17/WE, o 
których mowa w ust. 1, 

N    
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obliczonych zgodnie z art. 
69 ust. 2 akapit drugi 
dyrektywy 2004/17/WE. 
 
3. Skorygowane progi 
określone w ust. 1 oraz 
odpowiadające im wartości 
w walutach krajowych, 
publikowane są, po ich 
korekcie, przez Komisję w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej na początku 
listopada. 
 

Art. 69 
Zmiany 

1. Zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w 
art. 67 ust. 2, Komisja może 
dokonać zmian w: 
 
a) procedurach 
opracowywania, przesyłania, 
odbioru, przekładu, 
gromadzenia i dystrybucji 
ogłoszeń, o których mowa w 
art. 30, oraz sprawozdań 
statystycznych 
wymienionych w art. 65; 
 
b) procedurach transmisji i 
publikacji danych, o których 
mowa w załączniku VI, w 
związku z postępem 
technicznym lub z przyczyn 
administracyjnych; 
 
c) wykazach rejestrów, 
oświadczeń i zaświadczeń 
określonych w załączniku 
VII, gdy okażą się one 
konieczne, w związku z 
zawiadomieniami 
uzyskanymi od państw 
członkowskich. 
 
2. Działając zgodnie z 
procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 67 ust. 3, 
Komisja może dokonać 
zmian w następujących 

N    
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elementach innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy: 
 
a) numerach odnoszących 
się do nomenklatury CPV, o 
ile nie skutkuje to zmianą 
zakresu przedmiotowego 
niniejszej dyrektywy, oraz w 
procedurach dokonywania 
odniesień w ogłoszeniach do 
konkretnych pozycji tej 
nomenklatury w ramach 
kategorii usług 
wymienionych w tym 
załączniku; 
 
b) szczegółach i 
właściwościach 
technicznych urządzeń do 
elektronicznego przesyłania 
danych, o których mowa w 
załączniku VIII lit. a), f) i g). 
 
Ze względu na szczególnie 
pilną potrzebę Komisja 
może zastosować tryb pilny, 
o którym mowa w art. 67 
ust.4. 
 

Art. 70 
Zmiana w dyrektywie 
2004/17/WE 

W dyrektywie 2004/17/WE 
dodaje się artykuł w 
brzmieniu: 
 
"Artykuł 22a 
 
Zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa 
 
Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do umów, do 
których zastosowanie ma 
dyrektywa 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 

N    
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podmioty zamawiające w 
dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa [], ani do 
umów, do których ta 
dyrektywa nie ma 
zastosowania zgodnie z jej 
art. 8, 12 i 13. 
 

Art. 71 
Zmiana w dyrektywie 
2004/18/WE 

Artykuł 10 dyrektywy 
2004/18/WE otrzymuje 
brzmienie: 
 
"Artykuł 10 
 
Zamówienia w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa 
 
Z zastrzeżeniem art. 296 
Traktatu, niniejszą 
dyrektywę stosuje się do 
zamówień publicznych 
udzielanych w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa 
z wyjątkiem zamówień, do 
których stosuje się 
dyrektywę 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 []. 
 
Niniejszej dyrektywy nie 
stosuje się do zamówień, do 
których nie ma 
zastosowania dyrektywa 
2009/81/WE zgodnie z jej 
art. 8, 12 i 13. 
 

N    

Art. 72 
Transpozycja 

1. W terminie do dnia 21 
sierpnia 2011 r. państwa 
członkowskie przyjmują i 
publikują przepisy 
ustawowe, wykonawcze i 

N    
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administracyjne niezbędne 
do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst 
tych przepisów. 
 
Przepisy przyjęte przez 
państwa członkowskie 
zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania 
takiego odniesienia 
określane są przez państwa 
członkowskie. 
 
2. Państwa członkowskie 
przekażą Komisji tekst 
głównych przepisów prawa 
krajowego dotyczących 
dziedzin objętych niniejszą 
dyrektywą. 
 

Art. 73 
Przegląd i sprawozdawczość 

1. W terminie do dnia 21 
sierpnia 2012 r. Komisja 
przedstawi sprawozdanie na 
temat środków podjętych 
przez państwa członkowskie 
w celu transpozycji niniejszej 
dyrektywy, w szczególności 
jej art. 21 oraz art. 50–54. 
 
2. Komisja poddaje 
przeglądowi wdrożenie 
niniejszej dyrektywy oraz, 
najpóźniej począwszy od 
dnia 21 sierpnia 2016 r., 
przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie. W 
sprawozdaniu tym ocenia 
przede wszystkim, czy i w 
jakim zakresie cele 
niniejszej dyrektywy zostały 
osiągnięte w zakresie 
funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i rozwoju 
europejskiego rynku sprzętu 
obronnego oraz europejskiej 

N    
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bazy przemysłowej i 
technologicznej sektora 
obronnego, mając na 
względzie między innymi 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. W 
stosownych przypadkach,  
sprawozdaniu towarzyszy 
wniosek legislacyjny. 
 
3. Komisja dokonuje również 
przeglądu stosowania art. 39 
ust. 1, badając przede 
wszystkim wykonalność 
harmonizacji przywracania 
kandydatów lub oferentów 
wykluczonych z udziału w 
zamówieniach publicznych z 
uwagi na wcześniejsze 
wyroki oraz, jeśli to 
właściwe, przedstawia w tym 
celu wniosek legislacyjny. 
 

Art.74 
Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi 
w życie następnego dnia po 
jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
 
 

N    

Art. 75 
Adresaci 

Niniejsza dyrektywa 
skierowana jest do państw 
członkowskich 

N    

Załącznik I Usługi, o których mowa w 
art. 2 i 15 

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

Art. 1 pkt 2  2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE. 
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Załącznik II Usługi, o których mowa w 
art. 2 i 16 

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

Art. 1 pkt 2 i 5 2) po art. 2a dodaje się art. 2b i 2c w 
brzmieniu: 
„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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE. 

Załącznik III Definicje niektórych 
specyfikacji technicznych, o 
których mowa w art. 18 

N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 30 Art. 30 [Opis przedmiotu zamówienia] 
1. Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą cech technicznych 
i jakościowych, z zachowaniem Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie 
lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy.  
2. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia się w 
kolejności:  
1) europejskie aprobaty techniczne;  
2) wspólne specyfikacje techniczne;  
3) normy międzynarodowe;  
4) inne techniczne systemy odniesienia 
ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne. 

Załącznik IV Informacje, które należy 
zamieścić w ogłoszeniach, o 
których mowa w art. 30 

N 
wzory ogłoszeń 
obowiązują 
bezpośrednio na 
podstawie 
rozporządzenia 
wykonawczego 
Komisji (UE) nr 
842/2011 z dnia 
19 sierpnia 2011 
r. 
ustanawiającego 
standardowe 
formularze do 
publikacji 
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ogłoszeń w 
dziedzinie 
zamówień 
publicznych i 
uchylającego 
rozporządzenie 
(WE) nr 
1564/2005 (Dz. 
Urz. UE L 222 z 
27.8.2011, str. 
1) 

Załącznik V Informacje, które należy 
zamieścić w ogłoszeniach 
dotyczących 
podwykonawstwa, o których 
mowa w art. 52 

N 
wzory ogłoszeń 
obowiązują 
bezpośrednio na 
podstawie 
rozporządzenia 
wykonawczego 
Komisji (UE) nr 
842/2011 z dnia 
19 sierpnia 2011 
r. 
ustanawiającego 
standardowe 
formularze do 
publikacji 
ogłoszeń w 
dziedzinie 
zamówień 
publicznych i 
uchylającego 
rozporządzenie 
(WE) nr 
1564/2005 (Dz. 
Urz. UE L 222 z 
27.8.2011, str. 
1) 

   

Załącznik VI Wymogi dotyczące publikacji N – już istnieje Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 
13, Nr 28, poz. 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240 poz. 1429) 

Art. 12 ust. 2 Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenia przekazuje się 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 
a w przypadkach przewidzianych w ustawie 
- drogą elektroniczną zgodnie z formą i 
procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej, o której mowa w ust. 3 
załącznika VIII do 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 albo 
w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 
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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, zwanej dalej 
"stroną internetową określoną w 
dyrektywie" 

Załącznik VII Rejestry N – już istnieje Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o 
koncesji na roboty 
budowlane lub usługi 
 

Art. 1 pkt 8 Art. 1 
8) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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.” 

Załącznik VIII Wymagania dotyczące 
urządzeń do elektronicznego 
składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
oraz ofert 

N 
realizację celu 
dyrektywy 
zapewniają 
przepisy ustawy 
– Prawo 
zamówień 
publicznych 
dotyczące 
porozumiewania 
się 
zamawiającego 
z wykonawcami 
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(art. 27) i 
przepisy innych 
ustaw, w 
szczególności 
ustawy z dnia 18 
września 2001 r. 
o podpisie 
elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, 
poz. 1450 ze 
zm.) 
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IMPLEMENTACJA DYREKTYWY OBRONNEJ  

W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ 

 

w zakresie wykluczenia wykonawców oraz trybu postępowania w sprawie oceny 

występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa  

 

 
Realizując zalecenia stałego komitetu Rady Ministrów z dnia 1 marca 2011 r. Minister Spraw 

Zagranicznych we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przeprowadził  analizę 

rozwiązań  w zakresie wykluczenia wykonawców oraz trybu postępowania w sprawie oceny 

występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Wyniki tej analizy 

przedstawiono poniżej 

 

 

WIELKA  BRYTANIA 

 
Dyrektywa 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 

zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
1
 (dalej: dyrektywa obronna) została 

wdrożona do brytyjskiego porządku prawnego w dniu 21 sierpnia 2011 r. regulacją The 

Defence and Security Public Contracts Regulations 2011
2
 (regulacja numer 1848, dalej: 

ustawa). Ustawa została podzielona na 10 rozdziałów odnoszących się do następujących 

zagadnień – (1) część ogólna, (2) specyfikacje techniczne, (3) procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, (4) wybór wykonawcy, (5) udzielenie zamówienia publicznego, (6) 

kwestie związane z zamówieniem, (7) podwykonawstwo, (8) pozostałe regulacje, (9) skarga 

do sądu oraz (10) zmiany w obecnie obowiązujących przepisach). 

 

Brytyjskie regulacje przewidują wyłączenie zamówień objętych art. 346 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskie nie regulując przy tym trybu postępowania w sprawie 

oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. 
 

Art. 39 dyrektywy 2009/81/WE, określający podmiotową sytuację kandydata lub oferenta 

został w pełni transponowany do brytyjskiego porządku prawnego w części 4 ustawy. Ustawa 

w części tej szczegółowo określa przesłanki wykluczenia danego kandydata (oferenta) z 

postępowania (art. 23), sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy (art. 24), możliwości 

techniczne lub zawodowe (art. 25) w tym odniesienie do norm dotyczących systemów 

zarządzania jakością, norm zarządzania środowiskiem. Ustawa w art. 26 pozwala również na 

wezwanie wykonawców do uzupełnienia przedłożonych zaświadczeń i dokumentów lub na 

wezwanie do ich wyjaśnienia.  

Brytyjska ustawa przenosi również na grunt prawa krajowego art. 46 dyrektywy 2009/81/WE, 

który dotyczy nieobowiązkowego wprowadzenia urzędowej listy zatwierdzonych 

wykonawców (art. 27 ustawy). 

 

Przepisy dotyczące wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu zostały 

podzielone na dwie grupy: obligatoryjne oraz fakultatywne.  
 

                                                 
1
 Dz. U. UE L 216 z dnia 20.08.2009, str. 76. 

2
 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r., weszła w życie dnia 21 sierpnia 2011 r. 
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Do pierwszej grupy należą skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo udziału w 

organizacji przestępczej, korupcji, oszustwa, przestępstwo terrorystyczne oraz pranie 

pieniędzy.  

 

Zamawiający może ponadto wykluczyć z udziału w postępowaniu (przesłanki fakultatywne) 

wykonawcę, który:  

 

- znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,  

- jest przedmiotem postępowania o ogłoszenie upadłości, o wydanie nakazu przymusowej 

likwidacji,  

- został skazany prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo związane z jego działalnością 

zawodową,  

- jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami 

przez instytucję zamawiającą, takiego jak np. pogwałcenie zobowiązań w zakresie 

bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw realizując wcześniejsze zamówienia,  

- na podstawie dowolnych środków dowodowych, w tym chronionych źródeł danych, uznano, 

że nie posiada wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa 

państwa,  

- nie wypełnił zobowiązań związanych z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne 

- jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazanie 

informacji wymaganych zgodnie z tymi przepisami;  

 

Brytyjskie przepisy w zakresie wykluczenia z postępowania stanowią odwzorowanie 

odpowiednich przepisów dyrektywy.  
 

BELGIA 
 

Przepisy dyrektywy 2009/81 zostały w Belgii wdrożone ustawą z 13 sierpnia 2011 r. w 

sprawie zamówień publicznych oraz niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy, 

oraz usługi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz przepisach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie – królewskim dekrecie z 23 stycznia 2012 r.  

 

Przepisy dotyczące wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu zostały określone w 

ww. dekrecie i zgodnie z dyrektywą podzielone na dwie grupy: obligatoryjne oraz 

fakultatywne.  

Do pierwszej kategorii należą skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo udziału w 

organizacji przestępczej, korupcji, oszustwa, przestępstwo terrorystyczne oraz pranie 

pieniędzy.  

 

Zamawiający może ponadto wykluczyć z udziału w postępowaniu (przesłanki fakultatywne) 

wykonawcę, który:  

 

- znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,  

- jest przedmiotem postępowania o ogłoszenie upadłości, o wydanie nakazu przymusowej 

likwidacji,  

- został skazany prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo związane z jego działalnością 

zawodową,  
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- jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami 

przez instytucję zamawiającą, takiego jak np. pogwałcenie zobowiązań w zakresie 

bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w czasie wcześniejszego zamówienia,  

- na podstawie dowolnych środków dowodowych, w tym chronionych źródeł danych, uznano, 

że nie posiada wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa 

państwa,  

- nie wypełnił zobowiązań związanych z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenie  

- jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazanie 

informacji wymaganych zgodnie z tymi przepisami;  

 

Belgijskie przepisy w zakresie podstaw do wykluczenia stanowią wierną kopię 
postanowień dyrektywy, włącznie z podziałem na przesłanki obligatoryjne i 

fakultatywne.  
 

Równocześnie nie przewidziano przepisów określających tryb postępowania w sprawie oceny 

występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, w celu oceny czy zachodzi 

podstawa do wyłączenia danego zamówienia spod ustawy. 

 

HISZPANIA 

 
Dyrektywę obronną wdraża w Hiszpanii ustawa 24/2011 z 1 sierpnia 2011 o zamówieniach 

sektora publicznego w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Ustawę opublikowano 2  

sierpnia, weszła w życie 3 listopada 2011 r.  

 

Dyrektywa została wdrożona odrębnym aktem prawnym ale ww. ustawa reguluje jedynie 

przepisy odrębne w stosunku do ustawy wdrażającej dyrektywę klasyczną – w zakresie 

nieuregulowanym w nowej ustawie zastosowanie mają przepisy o zamówieniach publicznych 

administracji publicznej (30/2007).  

 
Ustawa zawiera wszystkie definicje zawarte w dyrektywie. Ponadto w akcie krajowym 

zawarta została definicja bezpieczeństwa publicznego. W myśl art. 1 ust. 3 ustawy 24/2011, 

przez bezpieczeństwo publiczne należy rozumieć zbiór niewojskowych działań sił i organów 

bezpieczeństwa publicznego, mających na celu ochronę osób i mienia oraz zachowanie i 

utrzymanie obywatelskiego porządku w kraju, zbiór działań podejmowanych przez organy 

celne mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, a 

także wszelkie inne, które są określone jako takie w prawie.  

 

Dodatkowo określono definicje działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej: 

- działalność wywiadowcza (działania mające na celu dostarczenie informacji rządowi i 

danych wywiadowczych dla zapobiegania i uniknięcia ryzyka lub zagrożenia niezależności i 

integralności Hiszpanii, interesom narodowym i stabilności państwa prawa oraz jego 

instytucji) 

- działalność kontrwywiadowcza (działania mające na celu zapobieganie, wykrycie i 

umożliwienie neutralizacji działalności służb zagranicznych, grup lub osób, które mogą 

stanowić zagrożenie, zagrażają lub naruszają porządek konstytucyjny, prawa i wolności 

obywateli Hiszpanii, suwerenność, integralność i bezpieczeństwo, stabilność instytucji, 

interesy narodowe i dobrobyt ludności) 
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Zakres ujęty w ustawie 24/2011 w pełni transponuje przepis art. 2 Dyrektywy 2009/81/WE. 

Dodatkowo w ustawie wymienione zostały dostawy broni i amunicji przeznaczonych do 

użytku przez siły, instytucje i organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

 

 

Ustawa przewiduje obligatoryjne wykluczenie wykonawcy, który  

 

a) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo terrorystyczne lub 

przestępstwo związane z działalnością terrorystyczną,  

b) na podstawie dowolnych środków dowodowych, w tym chronionych źródeł danych, 

uznano, że nie posiada wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa członkowskiego; 

c) został ostatecznie uznany za winnego poważnego wykroczenia zawodowego, takiego jak 

na przykład pogwałcenie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji lub 

bezpieczeństwa dostaw w czasie wcześniejszego zamówienia; 

 

Ponadto, nie można udzielić zamówienia wykonawcy, znajdującemu się w którejkolwiek z 

sytuacji wskazanych w art. 49 ust.  1 i 2 ustawy 30/2007 o zamówieniach publicznych 

administracji publicznej. Są to przyczyny związane z niewypłacalnością, zaleganiem z 

podatkami i ubezpieczeniem itp. które są przewidziane zgodnie z postanowieniami dyrektywy 

2004/18.  

Przepisy hiszpańskie stanowią wierne odwzorowanie postanowień dyrektywy.  

 

Równocześnie, nie przewidziano trybu postępowania w sprawie oceny występowania 

podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. 

 

 

FRANCJA  
 

Początkowo Francja notyfikowała, jako krajowy środek wdrażający dyrektywę 2009/81 

zmiany w dekrecie nr 2005-649 z 6 czerwca 2005 dotyczącym zamówień publicznych 

udzielanych przez niektóre osoby publiczne lub prywatne nie objęte zakresem Kodeksu 

zamówień publicznych. Jednakże transpozycja dokonana ww. aktem prawnym nie była pełna 

ze względu na fakt, że przepisy tego dekretu dotyczą jedynie osób prawa publicznego lub 

prywatnego wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, podczas gdy 

ministerstwa obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych są objęte Kodeksem zamówień 

publicznych, który ten dekret modyfikuje tylko w minimalnym zakresie. 

Przepisy ww. dekretu określają jedynie:  

- przedmiotowy zakres obowiązywania (definicje) 

- wyjątki,  

- warunki, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o zamówienie.  

Nie określają natomiast:  

- procedur udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności,  

- środków i procedur odwoławczych.  

  

15 września 2011 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowano dekret nr 2011-1104  z dnia 14 

września 2011 r. w sprawie udzielania i realizacji zamówień w dziedzinie obronności i 
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bezpieczeństwa, który w pełni transponuje przepisy dyrektywy obronnej. Dekret zmienia 

Kodeks zamówień publicznych, wprowadzając nową trzecią część do jego przepisów. 

Ponadto, dekret: 

− wprowadza pewne modyfikacje w pierwszej części kodeksu polegające m.in. na 

dodaniu nowych kryteriów oceny ofert w art. 53, mianowicie „koszty w całym 

cyklu życia, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność i zdolności operacyjne; 

− określa próg płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców realizujących 

zamówienia udzielone przez ministerstwo obrony, wyłączone z zakresu Kodeksu 

zamówień publicznych – próg ten wynosi 10% wartości zamówienia; 

− uchyla przepisy dekretu z dnia 7 stycznia 2004 r. wykonującego zapisy art. 4 

kodeksu, odnoszącego się do niektórych zamówień udzielanych dla potrzeb 

obronności; 

Zastosowanie przepisów tej części kodeksu jest ściśle ograniczone do zamówień w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa zdefiniowanych w art. 179 jako: 

− dostawy sprzętu wojskowego, w tym części, komponentów, podzespołów; 

− dostawy sprzętu związanego z bezpieczeństwem, wymagającego wsparcia lub 

informacji chronionych lub niejawnych, w tym części, komponentów lub/i 

podzespołów; 

− roboty budowlane, dostawy, usługi związane bezpośrednio ze sprzętem wymienionym 

w poprzedzających punktach, w całym lub w części cyklu życia produktu; 

− roboty i usługi przeznaczone specjalnie do celów wojskowych lub związanych z 

bezpieczeństwem wymagające wsparcia lub informacji chronionych lub niejawnych. 

Zgodnie z przepisami art. 180-184 nie podlegają procedurom zamówień publicznych 

zamówienia, które dotyczą żywotnych interesów bezpieczeństwa państwa, tak jak w 

przypadku zamówień na broń, amunicję lub materiały wojenne w rozumieniu art. 346 

Traktatu o Funkcjonowaniu UE (dotychczas zamówienia takie udzielane były na podstawie 

dekretu z dnia 7 stycznia 2004 uchylonego niniejszym dekretem).  

 

Przepisy francuskie nie regulują trybu postępowania w sprawie oceny występowania 

podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. 

 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące 

zdolności finansowych, kwalifikacji zawodowych i możliwości technicznych. Zamawiający 

może nakładać również wymagania związane z ochroną informacji niejawnych oraz z 

zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki 

wykluczenia obejmują te same przypadki co przewidziane w dyrektywie.  
 

Przepisy francuskie nie przewidują regulacji specyficznych, mających na celu ochronę 

francuskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego. 

 

PORTUGALIA 
 

Transpozycji do portugalskiego prawa krajowego przepisów 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 zmieniająca 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE  (dalej: dyrektywa obronna), zostało dokonane 

Ustawą-rozporządzeniem 104/2011 z dnia 6 października 2011 r. Nie jest to jednak 
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kompleksowa regulacja udzielania tego typu zamówień i w odniesieniu do szeregu instytucji, 

regulacja ta odsyła do innych przepisów, w szczególności do Kodeksu zamówień 

publicznych, mającego zastosowanie do wszystkich zamówień.  

 

 

Zakres portugalskiej ustawy implementującej dyrektywę obronną obejmuje: 

1) dostawy wyposażenia wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów i 

podzespołów, 

2) dostawy newralgicznego wyposażenia, w tym wszelkich jego części, komponentów i 

podzespołów, 

3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane z wyposażeniem, o którym 

mowa w lit. a) i b) w przypadku wszelkich elementów związanych z jego okresem 

funkcjonowania, 

4) roboty budowlane, dostawy i usługi do szczególnych celów wojskowych 

lub newralgiczne roboty budowlane i usługi  

Wyposażenie wojskowe zostało określone, przez odesłanie do wykazu broni, amunicji 

i materiałów wojennych przyjętego w decyzji Rady nr 255/58 z dnia 15 kwietnia 1958 r., 

zgodnie z pkt 10 preambuły dyrektywy 2009/81/WE. 

 

 

Przesłanki kwalifikacji wykonawców w przepisach portugalskich zostały określone 

w brzmieniu odpowiadającym dyrektywie 2009/81/WE. Ustawa portugalska daje 

zamawiającym w odniesieniu do zamówień w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności 

możliwość postawienia wykonawcom oraz podwykonawcom szczególnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa dostaw i informacji. 

 

Portugalskie regulacje przewidują wyłączenie zamówień objętych art. 346 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskie nie regulując przy tym trybu postępowania w sprawie 

oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. 
 

 

WŁOCHY 
 

Postanowienia dyrektywy 2009/81 zostały wdrożone dekretem legislacyjnym nr 208 z 15 

listopada 2011 r. o zamówieniach publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w 

dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Dekret zawiera normy uzupełniające w stosunku do 

postawień Kodeksu zamówień publicznych (nr 163 z 2006 r.), które mają zastosowanie tylko 

w stosunku do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – w zakresie nie 

uregulowanym w odrębny sposób w dekrecie zastosowanie mają przepisy Kodeksu.  

 

Przepisy dekretu nie mają zastosowania w stosunku do produkcji oraz handlu bronią, 

amunicją lub materiałami wojennymi, określonymi w decyzji Wspólnoty Europejskiej 255/58, 

przeznaczonymi konkretnie dla celów wojskowych, jeżeli konieczne jest zastosowanie 

odrębnych rozwiązań w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa. Nie 

uregulowano przy tym trybu postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego 

interesu bezpieczeństwa państwa. 

 

Przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu (art. 11 oraz 38 i 39 Kodeksu) są 
analogiczne w stosunku do omawianych wyżej przepisów we W. Brytanii, Hiszpanii, 
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Portugalii, Belgii czy Francji. Zostały one oparte wiernie na postanowieniach dyrektywy 

2009/81.  



20L2 r.

M in iste r
Spraw Zagranicznych

DPUE - gfo Ą\+L I0 /m|/ ,i{,
lff) -3{b

dot.: RM-10-23-12 z 18.05.20I2 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projeku ustaw o zmianie ustawy _ Prawo
zam6wie publicznych oraz ustawy o koncesji na roboĘ budowlane lub usługi wyrażona na
podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września t997 t. o działach admlnistracji
rządowej (D2.U.z2oo7 r. Nr 65, poz,437 z pÓźn. zm.) przez ministra właściwego do spraw
członkostwa Rzeczypospolitei Po|skiej w Unii Europe|skiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedtożonym projektem ustawy o zmianie ustaw - Prowo zamÓwie
publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi pozwa|am sobie
wyrazić poniższą opinię:

|. Do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku
w sprawie C-465/11 Forposta (dawniej Prdxis) et ABC Direct Contact oraz
zako czenia postępowania prowadzonego p:'zez Komisję Europejską
na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(naruszenie nr 2oLLl4oL7) nie jest moż|iwa jednoznaczna ocena zgodności
z prawem Unii Europejskiej art.24 ust. l pkt 1 projektu ustawy.

||. W odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 1b projektu ustawy na|eży stwierdzić,
że istnieją wątpIiwości, czy podstawa wyk|uczenia wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamÓwienia pub|icznego, przewidziana w projekowanym art. 24
ust. 1pkt lb, mieści się w kata|ogu przesłanek przewidzianych w art.45 ust' 2
dyrektywy 2OO4/78{WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzie|ania zamÓwie pub|icznych na
roboty budow|ane, dostawy i usługi. Trybunat SprawiedIiwości Unii
Europejskiej uznaje wprawdzie, że podstawy wyk|uczenia przewidziane w art'
45 ust' 2 dyrektywy 2oo4/L8/wE nie wytączają ,,uprawnienia pa stw
członkowskich do utrzymania w mocy |ub do ustanowienia' poza tymi
podstawami wykluczenia, norm materialnych mających na celu między innymi
zagwarantowanie poszanowania wdziedzinie zamÓwie publicznych zasad
rÓwnego traktowania wszystkich oferentÓw i pnejrzystości, ktÓre stanowiq
podwa|inę dyrektyw dotycząrych udzie|ania zamÓwie pub|icznych, pod
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Warunkiem jednak że będzie przestrzegana zasada proporcjona|ności, ,  (zob.
wyrok Trybunatu Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 maja 2009 r. W
sprawie C.538/o7 Assitur, pkt 21., podobnie wyrok Trybunatu SprawiedIiwości
Unii Europejskiej w sprawie C.2].3/07 Michaniki, pkt 44 i 48l'. Można jednak
argumentować, Że W przypadku projektowanego art. 24 ust. ]- pkt l.b zasada
proporcjonalności zostanie naruszona ze wzg|ędu na przewidziany W tym
przepisie szeroki zakres wykluczenia wykonawcy. Artykut 24 ust. 1 pkt 1b
przewiduje bowiem generalne i  automatyczne wykluczenie danego
wykonawcy ze wszystkich postępowa W ramach systemu zamÓwie
w Polsce.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem powyższych uwag.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan
Jacek Sadowy
Prezes Urzędu ZamÓwie Publ icznych

upo



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia  

w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa1)

 

Na podstawie art. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wykaz: 

1) usług o charakterze priorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) usług o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

                                                 
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2009/81/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r. 
str. 76); 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, 
poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, 
poz. 1429 oraz z 2012 r. Nr … , poz. ….). 

http://prawo/akt.do?link=AKT%5b%5d195474678


Załączniki  
do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia ... (poz. …) 

  
Załącznik nr 1 

 
WYKAZ USŁUG O CHARAKTERZE PRIORYTETOWYM W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI 

I BEZPIECZEŃSTWA 

 

Numer 

kategorii 

Przedmiot Nr referencyjny CPV 

1 2 3 

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze 50000000–5, od 50100000–6 do 50884000–5 

(z wyjątkiem od 50310000–1 do 50324200–4 i 

50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 

50243000–0) oraz od 51000000–9 do 

51900000–1 

2 Usługi związane z zagraniczną pomocą 

wojskową 

75211300–1 

3 Usługi w dziedzinie obrony, usługi w 

dziedzinie obrony wojskowej oraz usługi w 

dziedzinie obrony cywilnej 

75220000–4,  

75221000–1,  

75222000–8 

4 Usługi w zakresie działalności 

detektywistycznej i ochroniarskiej 

Od 79700000–1 do 79720000–7 

5 Usługi transportu lądowego 60000000–8, od 60100000–9 do 60183000–4 

(z wyjątkiem 60160000–7, 60161000–4), oraz 

od 64120000–3 do 64121200–2 

6 Usługi transportu lotniczego pasażerów i 

towarów, z wyjątkiem transportu poczty 

60400000–2, od 60410000–5 do 60424120–3 

(z wyjątkiem 60411000–2, 60421000–5), od 

60440000–4 do 60445000–9 oraz 60500000–

3 

7 Transport poczty drogą lądową i lotniczą 60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 

60421000–5 

8 Usługi w zakresie transportu kolejowego 60200000–0 do 60220000–6 

9 Usługi w zakresie transportu wodnego Od 60600000–4 do 60653000–0, i od 

63727000–1 do 63727200–3 

10 Usługi pomocnicze i wspomagające 

transport 

Od 63100000–0 do 63111000–0, od 

63120000–6 do 63121100–4, 63122000–0, 

63512000–1 oraz od 63520000–0 do 

 2 
 



6370000–6 

11 Usługi telekomunikacyjne Od 64200000–8 do 64228200–2, 72318000–

7, i od 72700000–7 do 72720000–3 

12 Usługi finansowe: usługi ubezpieczeniowe Od 66500000–5 do 66720000–3 

13 Usługi komputerowe i usługi z nimi 

związane 

Od 50310000–1 do 50324200–4, od 

72000000–5 do 72920000–5 (z wyjątkiem 

72318000–7 i od 72700000–7 do 72720000–

3), 79342410–4, 9342410–4 

14 Usługi3) związane z badaniami i rozwojem 

oraz badania diagnostyczne 

Od 73000000–2 do 73436000–7 

15 Usługi w dziedzinie księgowości, 

rachunkowości, kontroli finansowej i 

prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Od 79210000–9 do 79212500–8 

16 Usługi konsultacyjne w zakresie 

zarządzania4 i usługi z nimi związane 

Od 73200000–4 do 73220000–0, od 

79400000–8 do 79421200–3 oraz 79342000–

3, 79342100–4, 79342300–6, 79342320–2, 

79342321–9, 79910000–6, 79991000–7 

98362000–8 

17 Usługi architektoniczne; usługi inżynieryjne i 

zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi 

inżynieryjne z zakresu urbanistyki i 

architektury krajobrazu; związane z nimi 

usługi konsultacji naukowych i 

technicznych; usługi badań i analiz 

technicznych 

Od 71000000–8 do 71900000–7 (z wyjątkiem 

71550000–8) i 79994000–8 

18 Usługi sprzątania budynków i usługi 

zarządzania mieniem 

Od 70300000–4 do 70340000–6 i od 

90900000–6 do 90924000–0 

19 Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i 

wywozu nieczystości; usługi sanitarne i 

podobne 

Od 90400000–1 do 90743200–9 (z wyjątkiem 

90712200–3), od 90910000–9 do 90920000–

2 oraz 50190000–3, 50229000–6, 50243000–

0 

20 Usługi w zakresie szkolenia i symulacji w 

dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 

80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 

80620000–6, 80630000–9, 80640000–2, 

80650000–5, 80660000–8 

 
                                                 
3) Z wyjątkiem usług w zakresie badań i rozwoju innych niż te, z których korzyści przypadają wyłącznie 

instytucji zamawiającej i/lub podmiotowi zamawiającemu, na potrzeby jej i/lub jego własnej 

działalności, pod warunkiem że całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca instytucja 

zamawiająca i/lub podmiot zamawiający. 
4) Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych. 

 3 
 



 

Załącznik nr 2 
 

WYKAZ USŁUG O CHARAKTERZE NIEPRIORYTETOWYM W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Nr kategorii Przedmiot Nr referencyjny CPV 

1 2 3 

21 Usługi hotelarskie i restauratorskie Od 55100000–1 do 55524000–9 oraz od 

98340000–8 do 98341100–6 

22 Usługi dodatkowe i pomocnicze w 

zakresie transportu 

Od 63000000–9 do 63734000–3 (z wyjątkiem 

63711200–8, 63712700–0, 63712710–3), od 

63727000–1 do 63727200–3 oraz 98361000–

1 

23 Usługi prawne Od 79100000–5 do 79140000–7 

24 Usługi rekrutacji i pozyskiwania 

personelu5)

Od 79600000–0 do 79635000–4 (z wyjątkiem 

79611000–0, 79632000–3, 79633000–0), i od 

98500000–8 do 98514000–9 

25 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i 

opieki społecznej 

79611000–0 i od 85000000–9 do 85323000–

9 (z wyjątkiem 85321000–5 i 85322000–2) 

26 Inne usługi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5) Z wyjątkiem umów o pracę. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2b ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

z późn. zm.). Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z wprowadzenia 

nowego upoważnienia ustawowego, dokonanego ustawą z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.  Nr  ... 

poz. ...).  

Powyższa nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowi implementację 

dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. 

Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r. str. 76), zwanej dalej „dyrektywą obronną”. Zmiany 

przewidziane niniejszą ustawą mają zastosowanie do zamówień na dostawy, usługi lub 

roboty budowlane dokonywanych przez zamawiających będących jednostkami sektora 

finansów publicznych, podmiotami prawa publicznego oraz zamawiającymi sektorowymi 

(określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 Prawa zamówień publicznych), o ile zamówienia te 

będą udzielane w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.  

Konsekwencją wdrożenia dyrektywy obronnej jest potrzeba uregulowania w polskim 

systemie prawnym kategorii usług o charakterze priorytetowym oraz niepriorytetowym 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, które funkcjonują na gruncie dyrektywy 

obronnej. Kategorie usług o charakterze priorytetowym oraz niepriorytetowym funkcjonują już 

gruncie dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 2004/17/WE i analogicznie do tego podziału 

wydane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, 

poz. 68). Źródłem tego podziału jest rozróżnienie usług na te, wobec których przepisy 

o zamówieniach publicznych są stosowane w pełnym zakresie (usługi priorytetowe) oraz na 

takie, wobec których niektórych przepisów można nie stosować (usługi niepriorytetowe). 

Powyższe znalazło również odzwierciedlenie w ustawie – Prawo zamówień publicznych, 

która w art. 5 określa jakiego rodzaju przepisów ustawy można nie stosować do usług 

o charakterze niepriorytetowym. Przepis ten dopuszcza również możliwość zastosowania 

trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu z wolnej ręki do zamówień, których przedmiotem są 

usługi niepriorytetowe w uzasadnionych przypadkach, innych niż określone w art. 62 ust.1 

lub 67 ust.1 ustawy, a w szczególności gdy przemawiają za tym ogólne zasady 

wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny i terminowy. Przepis ten 
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będzie miał również zastosowanie do usług o charakterze priorytetowym oraz 

niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

Niniejszy projekt rozporządzenia określa rodzaje usług zaliczanych do usług o charakterze 

priorytetowym oraz niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, co ma umożliwić 

właściwe stosowanie przepisów ustawy i wyeliminować potencjalne wątpliwości związane z 

kwalifikowaniem danej usługi. 

Wykazy usług o charakterze priorytetowym oraz niepriorytetowym w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa stanowią dwa odrębne załączniki do projektu rozporządzenia, które w swej treści 

uwzględniają odpowiednie załączniki do dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r. str. 76) tj. Załączniki I i II. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozwiązań ustawowych termin 

wejścia w życie rozporządzenia powinien być zbieżny z terminem wejścia w życie nowelizacji 

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

usługi.  

Przepisy projektu rozporządzenia są zgodne z prawem europejskim. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach dotyczącym sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
„Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień 
Publicznych.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt 

Projektowana regulacja będzie oddziaływała  na podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a także na następujące podmioty, które będą występowały 

w roli zamawiającego jednostki sektora finansów publicznych: 

1) Minister Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej, 

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, 

3) zamawiający sektorowi  

4) jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w zakresie 

wykonywania przez nie zadań bezpośrednio lub pośrednio związanych z dziedziną 

obronności. 

2. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie projekt rozporządzenia zostanie 

przekazany do zaopiniowania przez następujące podmioty: 

1) Stowarzyszenie Architektów Polskich  

2) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 

3) Konfederacja Pracodawców Polskich  

4) Zarząd Związku Miast Polskich  

5) Unia Metropolii Polskich 

6) Związek Gmin Wiejskich RP 

7) Unia Miasteczek Polskich 

8) Krajowa Izba Gospodarcza. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 
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6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/04/EP 
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Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia  

w sprawie wykazu robót budowlanych  

 

Na podstawie art. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1))  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do rozporządzenia.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …  

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, 

z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386  i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. 
Nr … , poz. ….). 



 

Załącznik  
do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów  
z dnia ... (poz. ...) 

 
Wykaz robót budowlanych 

 
 

NACE1)Kod CPV SEKCJA F BUDOWNICTWO

Dział Grupa Klas
a

Wyszczególnienie Komentarz  

45   Roboty budowlane Dział ten obejmuje: 
budowę nowych budynków i obiektów, remonty i 
ogólne naprawy 

45000000 

 45.1  Przygotowanie terenu 
pod budowę 

 45100000 

  45.11 Roboty   w   zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów    budowla-
nych; roboty ziemne 

Klasa ta obejmuje: 
— burzenie budynków i innych 
budowli 
— oczyszczanie terenu budowy 
— roboty ziemne: roboty wykopaliskowe, 
podsypywanie gleby, niwelowanie i równanie 
terenu budowy, kopanie rowów, usuwanie skał, 
wysadzanie itd. 
— przygotowanie terenu do robót górniczych: 
— zdejmowanie      nadkładu oraz inne roboty 
związane z zagospodarowaniem i 
przygotowaniem terenów złóż mineralnych 
Klasa ta obejmuje także: 
— odwadnianie terenu budowy 
— odwadnianie gruntów rolnych 
oraz zalesionych 

45110000 

  45.12 Próbne wiercenia i 
wykopy 

Klasa ta obejmuje: 
— próbne wiercenia, wykopy, a także  
pobieranie próbek rdzeniowych do celów 
budowlanych, geofizycznych i geologicznych lub 
podobnych  
Klasa ta nie obejmuje: 
— wierceń szybów do produkcji ropy i gazu, 
patrz: 11.20 
— wierceń studni wodnych, patrz: 
45.25 
— głębień szybów, patrz: 45.25 
— badań pól ropo- i gazonośnych, badań 
geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, 
patrz: 74.20 

45120000 

 45.2  Roboty     budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych   obiektów 
budowlanych lub ich    
części;    roboty w 
zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45200000 

 2 
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  45.21 Budownictwo ogólne 
oraz inżynieria lądowa i 
wodna 

Klasa ta obejmuje: 
budowę wszystkich typów budynków 
budowę obiektów z zakresu inżynierii lądowej i 
wodnej: 
mostów, w tym podwyższonych autostrad,   
wiaduktów,   tuneli   i   kolei podziemnej 
rurociągów,   linii   komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 
rurociągów miejskich oraz miejskich linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych; 
pomocniczych obiektów miejskich 
montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji 
prefabrykowanych. 
Klasa ta nie obejmuje: 
działalności  usługowej  związanej  z wydobyciem 
ropy i gazu, patrz: 11.20 
wznoszenia kompletnych prefabrykowanych   
obiektów   budowlanych   z samodzielnie 
wytworzonych elementów innych niż betonowe, patrz: 
działy 20, 26 i 28 
budowy obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem 
na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe 
oraz inne obiekty sportowe, patrz: 45.23 
instalacji budowlanych, patrz: 45.3 
robót wykończeniowych, patrz: 45.4 
prac architektoniczno-inżynieryjnych, patrz: 74.20 
kierowania realizacją projektów budowlanych, patrz: 
74.20 

45210000 

  45.22 Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dacho-
wych 

Klasa ta obejmuje: 
wykonywanie  konstrukcji  i  pokryć dachowych 
izolację wodoszczelną dachu 
izolacji wodoszczelnych 
 

45220000 

  45.23 Roboty     budowlane 
w   zakresie  budowy 
autostrad, dróg, lot-
nisk i obiektów spor-
towych 

Klasa ta obejmuje: 
budowę autostrad, szos, dróg oraz innych dróg dla 
pojazdów i pieszych 
budowę torów kolejowych budowę pasów 
startowych 
budowę obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem 
na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe 
oraz inne obiekty sportowe 
malowanie   oznaczeń   na   nawierzchniach jezdni i 
parkingów 
Klasa ta nie obejmuje: 
wstępnych   robót   ziemnych,   patrz: 45.11 

45230000 

  45.24 Budowa obiektów 
inżynierii wodnej 

Klasa ta obejmuje: 
budowę: 
dróg wodnych, portów i obiektów nadrzecznych, 
przystani jachtowych (marin), śluz itd. 
zapór wodnych i kanałów 

pogłębianie 

prace podwodne 

45240000 
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  45.25 Pozostałe specjalis-
tyczne roboty budow-
lane 

Klasa ta obejmuje: 
specjalistyczne prace budowlane związane z jednym 
z aspektów wspólnych różnym rodzajom budowli, 
wymagającym specjalistycznych umiejętności lub 
sprzętu: 
fundamentowanie, w tym także wbijanie pali 
wiercenie i budowa studni wodnych, głębienie 
szybów 
wznoszenie    elementów    stalowych innych niż 
własnej produkcji 
gięcie stali 
roboty murarskie i kamieniarskie 
wznoszenie  i  demontaż  rusztowań i platform 
wznoszenie kominów i pieców. 
Klasa ta nie obejmuje: 
wynajmu rusztowań bez usług wznoszenia i 
demontażu, patrz: 71.32 

45250000 

 45.3  Wykonywanie instalacji 
budowlanych 

 45300000 

  45.31 Roboty   związane   z 
montażem   instalacji 
elektrycznych i 
osprzętu 

Klasa ta obejmuje: 
instalacje w budynkach lub innych obiektach 
budowlanych: 
przewodów     elektrycznych     oraz osprzętu  
systemów telekomunikacyjnych 
elektrycznych systemów grzewczych 
anten w budynkach i anten napowietrznych 
alarmów przeciwpożarowych 

alarmów przeciwwłamaniowych 

wind i ruchomych schodów 

piorunochronów itd. 

45310000 

  45.32 Roboty izolacyjne Klasa ta obejmuje: 
instalowanie w budynkach lub innych obiektach 
budowlanych izolacji cieplnych, dźwiękoszczelnych 
lub przeciw-wibracyjnych. 
Klasa ta nie obejmuje: 
izolacji wodoszczelnych, patrz: 45.22 

45320000 

  45.33 Wykonywanie instalacji  
cieplnych,   wodnych, 
wentylacyjnych i 
gazowych 

Klasa ta obejmuje: 
instalacje w budynkach lub innych obiektach 
budowlanych: 
instalacje wodociągowe i sanitarne 
instalacje gazowe 
urządzenia   i   przewody   grzewcze, wentylacyjne 
lub klimatyzacyjne 
systemy spryskiwaczy 
Klasa ta nie obejmuje: 
instalacji    systemów    elektrycznego ogrzewania, 
patrz: 45.31 

45330000 

  45.34 Wykonywanie  pozo-
stałych        instalacji 
budowlanych 

Klasa ta obejmuje: 
instalacje drogowe, kolejowe, lotniskowe oraz 
portowe systemy oświetleniowe i sygnalizacyjne 
instalacje w budynkach lub innych obiektach  
budowlanych sprzętu i wyposażenia gdzie indziej 
niesklasyfikowanego 

45340000 

 45.4  Wykończeniowe 
roboty budowlane 

 45400000 



  45.41 Tynkowanie Klasa ta obejmuje: 
zastosowanie w budynkach i innych obiektach 
budowlanych wewnętrznych lub zewnętrznych 
tynków lub tynków szlachetnych, w tym także 
materiałów podtynkowych 

45410000 

  45.42 Zakładanie stolarki 
budowlanej 

Klasa ta obejmuje: 
zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie 
drzwi, okien oraz ościeżnic drzwiowych i okiennych, 
kuchni do zabudowy, klatek schodowych, wyposażenia  
sklepów  itp.  wykonanych  z drewna lub innych 
materiałów 
elementy wykończenia wnętrz, jak np. sufity,   
drewniane   okładziny   ścian, ścianki działowe itd. 
Klasa ta nie obejmuje: 
układania parkietów i innych drewnianych podłóg, 
patrz: 45.43 

4542000 

  45.43 Roboty   związane   z 
wykładaniem podłóg i 
ścian 

Klasa ta obejmuje: 
układanie, wyklejanie, wieszanie lub instalowanie w 
budynkach lub innych obiektach budowlanych: 
ceramicznych, betonowych lub kamiennych okładzin 
ściennych lub posadzek, 
parkiety lub inne posadzki drewniane 
dywany i linoleum, w tym także z wykładziny z gumy 
lub tworzyw sztucznych, 
okładziny ścienne lub posadzki z lastryka, marmuru, 
granitu lub łupka 
tapety 

45430000 

  45.44 Roboty       malarskie i 
szklarskie 

Klasa ta obejmuje: 
malowanie wnętrz i fasad budynków 
malowanie obiektów z zakresu inżynierii lądowej i 
wodnej 
instalację elementów ze szkła i luster itd. Klasa ta nie 
obejmuje: 
instalacji okien, patrz: 45.42 

45440000 

  45.45 Roboty     budowlane 
wykończeniowe, 
pozostałe 

Klasa ta obejmuje: 
instalację prywatnych basenów, 
czyszczenie parą, piaskowanie fasady budynków i 
podobne czynności 
inne   prace   wykończeniowe   gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
Klasa ta nie obejmuje: 
czyszczenia wnętrz budynków oraz innych 
obiektów, patrz: 74.70 

45450000 

 45.5  Usługi    wynajmu 
sprzętu budowlanego i 
do   wyburzeń   z 
obsługą operatorską 

 45500000 

  45.50 Usługi        wynajmu 
sprzętu budowlanego i 
do   wyburzeń   

Klasa ta nie obejmuje: 
wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych  

 

    
 

oraz do wyburzeń bez obsługi operatorskiej, patrz: 
71.32 

 

1) W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i NACE, zastosowanie ma nomenklatura NACE. 
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UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2c ustawy z dnia 

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

z późn. zm.). Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z wprowadzenia 

nowego upoważnienia ustawowego, dokonanego ustawą z dnia ... o zmianie ustawy  

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

(Dz.  U.  Nr …. poz. ……). Powyższa nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych 

modyfikuje definicje „robót budowlanych” oraz wprowadza definicję legalną „obiektu 

budowlanego”, który stanowi podstawowy element definicyjny pierwszego z wymienionych 

pojęć w celu odejścia od definiowania ww. pojęć na podstawie polskiego prawa 

budowlanego oraz powiązanie ich znaczenia z postanowieniami 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 (Dz. U. L 134 

z 30.4.2004, str. 114) tzw. dyrektywy klasycznej 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 (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 1) – tzw. dyrektywie sektorowej. 

Dlatego też przewiduje się, iż pojęcie „robót budowlanych” zdefiniowane w art. 2 ustawy  

będzie odsyłało do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zawierającego, 

spójny z załącznikiem I do dyrektywy klasycznej oraz załącznikiem XII  

do dyrektywy sektorowej, wykaz działalności będących w świetle prawa unijnego robotami 

budowlanymi oraz będzie również stanowiło realizację obiektu budowlanego, za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Obiekt 

budowlany w myśl wprowadzanej definicji stanowi wynik całości robót budowlanych  

w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać 

funkcję gospodarczą lub techniczną. 

 

Przyjęcie takiego rozwiązania zapewni precyzyjne oraz spójnie z postanowieniami dyrektyw 

unijnych dotyczących zamówień publicznych określenia zakresów ww. pojęć, które pozwoli 

na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych między przepisami polskiego i unijnego prawa, 

co ma istotne znaczenie m.in. z uwagi, na odmienne wysokości kwot wartości zamówień dla 

robót budowlanych albo usług, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  
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 W związku z powyższym, wprowadzany do ustawy – Prawo zamówień publicznych 

art. 2c zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do określenia wykazu działalności stanowiących 

roboty budowlane w rozumieniu ustawy, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy  

i usługi. 

Niniejszy projekt rozporządzenia określa wykaz robót budowlanych, co ma umożliwić 

właściwe stosowanie przepisów ustawy i wyeliminować potencjalne wątpliwości związane 

z  kwalifikowaniem danego zamówienia. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik do 

projektu rozporządzenia, który w swej treści uwzględnia załącznik I do dyrektywy klasycznej 

oraz załącznik XII do dyrektywy sektorowej.  

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozwiązań ustawowych termin 

wejścia w życie rozporządzenia powinien być zbieżny z terminem wejścia w życie nowelizacji 

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

usługi.  

Przepisy projektu rozporządzenia są zgodne z prawem europejskim. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach dotyczącym sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych.  

 

 

 7 
 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt 
Projekt oddziałuje na jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty działające w tzw. sektorze 

użyteczności publicznej i inne, wskazane w art. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

podmioty obowiązane do jej stosowania.  

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces 

Legislacyjny oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych.  

Projekt rozporządzenia zostanie również przekazany do zaopiniowania przez 

następujące podmioty: 

1. Stowarzyszenie Architektów Polskich  

2. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 

3. Konfederacja Pracodawców Polskich  

4. Zarząd Związku Miast Polskich  

5. Unia Metropolii Polskich 

6. Związek Gmin Wiejskich RP 

7. Unia Miasteczek Polskich 

8. Krajowa Izba Gospodarcza. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, 

w tym na budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia                                           

w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego 
interesu bezpieczeństwa państwa 

 

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)), zarządza się co 

następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawie oceny występowania 

podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa mając na uwadze obowiązek 

zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 86/2) oraz potrzebę 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także wykonywania 

jego napraw i remontów.  

§ 2  1. Organem właściwym do dokonywania oceny, o której mowa w § 1, jest 

Rada Ministrów. 

2. Rada Ministrów dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, na wniosek 

właściwego ministra. 

§ 3.  1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 2, zawiera: 

1) opis przedmiotu zamówienia; 

2) uzasadnienie określające: 

a) przesłankę przyczynowo-skutkową wiążącą przedmiot zamówienia 

z podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa, 

b) opis wpływu udzielenia zamówienia na podstawowy interes 

bezpieczeństwa państwa.  

2. Uzasadnienie do wniosku sporządza się oddzielnie dla każdego zamówienia.  
                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 161, poz. 1078, 

Nr 182,poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, 
Nr 240, poz. 1429.   

 
 



  

§ 4. 1. Przed skierowaniem na Radę Ministrów wniosek, o którym mowa w § 2 

ust. 2, rozpatruje Zespół powołany przez Ministra Obrony Narodowej i ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) podsekretarze stanu właściwi w sprawach zamówień publicznych; 

2) dyrektorzy komórek prawnych; 

3) przedstawiciele komórek właściwych w sprawach zamówień publicznych; 

§ 5. Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego 

złożenia.  

§ 6. Rada Ministrów rozpatrując wniosek: 

1) bierze pod uwagę art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, narodowe  

i sojusznicze dokumenty strategiczne w szczególności odnoszące się  

do występowania podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa oraz 

sposobów ich ochrony; 

2) dokonuje analizy czy niezastosowanie przepisów ustawy nie wpłynie 

negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu  

do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych;  

3) bierze pod uwagę  konieczność nienaruszania i nienarażania na naruszenie 

podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa; 

4) bierze pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu 

wojskowego, a także wykonywania jego napraw i remontów. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 
 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia z art. 4c ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  

poz. 759, z późn. zm.).  

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z faktu 

transpozycji do polskiego porządku prawnego norm 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 (Dz. U. UE.L. 

Nr 216, poz. 76). 

Rozporządzenie określa 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 wykonywania jego napraw i remontów. 

Mając na uwadze uprawnienia konstytucyjne, zdefiniowane art. 146 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa państwa oraz ochrony interesu Skarbu Państwa, którego sposób 

reprezentowania określają, zgodnie z art. 218 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

ustawy,  organem właściwym do dokonywania oceny występowania podstawowego 

interesu bezpieczeństwa państwa, jest Rada Ministrów. 

Projekt rozporządzania nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w  sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).  

Przepisy projektu rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI  

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

Przepisy projektowanego rozporządzenia będą oddziaływać na Radę Ministrów, 
która jest organem właściwym do dokonywania oceny występowania 
podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa oraz jej członków.  

2. Konsultacje społeczne 

Z uwagi na fakt, że projektowane rozporządzenie dotyczy wyłącznie organów, 
o których mowa w pkt 1, nie widzi się potrzeby poddawania projektu 
konsultacjom społecznym.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt 
zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Rządowego Centrum Legislacji i Ministerstwa Obrony Narodowej. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów 
publicznych 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych 
skutków finansowych dla budżetu państwa. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionów. 
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Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia                                     

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których 
jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1)

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia ... w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr …, poz….) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

 

„4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty: 

a) 400 000 euro dla dostaw lub usług, 

b) 5000 000 euro dla robót budowlanych.”. 

 

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

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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 (Dz. 
Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r. str. 76); 

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 

2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. Nr … , poz. ….). 



 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich wykonuje upoważnienie zawarte w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).  

Zmiana treści obowiązującego rozporządzenia wynika z konieczności uregulowania kwot wartości 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w związku z  implementacją do polskiego 

porządku prawnego 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 zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE dokonaną ustawą z dnia ... 

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

usługi (Dz. U.  Nr …. poz. ...).  

Zgodnie z przedmiotowym projektem rozporządzenia zamawiający udzielający zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług od wartości zamówienia 

wynoszącej 400 000 euro dla dostaw lub usług oraz 5000 000 euro dla robót budowlanych. 

 
 

Przepisy projektu rozporządzenia są zgodne z prawem europejskim. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

dotyczącym sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych.  

 

  2



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt 
Projektowane rozporządzenie będzie w bezpośredni sposób oddziaływało na następujące podmioty 

wykonujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa zamawiającego: 

I. Minister Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej, 

II. minister właściwy do spraw wewnętrznych wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, 

III. zamawiający sektorowi  

IV. jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w zakresie 

wykonywania przez nie zadań bezpośrednio lub pośrednio związanych z dziedziną 

obronności. 

Projektowane rozporządzenie będzie także oddziaływało na wykonawców zainteresowanych 

zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.  

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych, a także przekazany do zaopiniowania przez: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”; 

3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80”; 

4) Pracodawcy RP; 

5) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 

6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 

7) Business Centre Club. 

 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 
 
4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na sytuację 
przedsiębiorstw 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na sytuację przedsiębiorstw. 

 
5. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 
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6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia                                   

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", których opis 

sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy 

zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, 

następujących dokumentów: 

 1) koncesji, zezwolenia lub licencji; 

 2) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i  doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, 

z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz 
z  2012 r. Nr … , poz. ….). 

 



potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami; 

 5) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót 

budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku 

gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 

 6) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o  podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 7) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 8) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 

jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 

dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 

okres; 

 9) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

10) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z  przedmiotem zamówienia; 

2. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w postępowaniach określonych  

w  art. 131b ustawy zamawiający żąda, a w przypadkach zamówień w dziedzinach obronności 

i  bezpieczeństwa na roboty budowlane określonych w art. 131b ust. 2 ustawy, zamawiający może żądać 

dokumentów wymienionych w ust. 1. 

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 

w  odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2.  
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4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9, dotyczącej tych podmiotów. 

 

§ 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany przedłożyć 

listę podmiotów będących w stosunku do niego 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, albo oświadczenie, że nie ma 

podmiotów tego rodzaju. 

 

§ 3. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zamawiający może żądać 

przedłożenia przez wykonawcę mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z krajów 

członkowskich Unii Europejskiej 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. 

§ 4. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 131e ust. 1 ustawy, 

w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach 

określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 

 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w postępowaniach określonych w art. 131b ust. 1 ustawy 

zamawiający żąda, a w przypadkach zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na roboty 

budowlane określonych w art. 131b ust. 2 ustawy, zamawiający może żądać, w  okolicznościach, o 

których mowa:  

1) w art. 24 ust. 1 ustawy – dokumentów wymienionych w ust. 1; 

2) w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy – aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3) w art. 131f ust.1 ustawy odpowiednio do rodzaju przedsiębiorcy i zakresu informacji niejawnych: 

a) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, potwierdzającego zdolność do 

ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, 

b) poświadczenia  bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„poufne” lub wyższej oraz zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji 

niejawnych, 

c) oświadczenia o spełnianiu wymagań ustawy  z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwykonawców umów, jeżeli ich wykonywanie wiąże się 

z  dostępem do informacji publicznych.   

4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o  których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz art. 131e ust. 1 pkt 2  ustawy, mają miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych 

osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 

się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
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§ 5. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zamawiający może żądać oświadczenia 

wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50 % osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych 

przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. 

 

§ 6. W przypadku ubiegania się o zamówienie 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. 

 

§ 7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1: 

 1) pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

 2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

§ 8. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 

 1) próbek, opisów lub fotografii; 

 2) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw 

lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia 

odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia; 

 3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

 4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania 

jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

 5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki 

zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na 

roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) 

lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach 

poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub 

międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. 

2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, złożyć równoważne 

zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, złożyć inne dokumenty 

potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości 

i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem. 

§ 9. 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 

wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 

tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 6



4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 

§ 10. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).  

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... 

 

 

 

         PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm., dalej „PZP”). Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika 

z wprowadzenia nowego upoważnienia ustawowego, dokonanego ustawą z dnia ... o zmianie 

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

(Dz. U.  Nr … poz. ...). Powyższa nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowi  

implementację dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy   

usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

(Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r. str. 76), zwanej dalej „dyrektywą obronną”. W  związku z tym, 

iż udzielanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa  wiąże się z korzystaniem z 

informacji niejawnych, upoważnienie zawarte w art. 25 ust. 2 PZP dotyczące określenia 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zostało rozszerzone 

poprzez wprowadzenie w treści upoważnienia  potrzeby 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. 

Obecnie materia dotycząca rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

W przedstawionym projekcie rozporządzenia w znacznej części utrzymano rozwiązania 

zawarte w obecnym rozporządzeniu. W projekcie rozporządzenia wprowadza się w 

szczególności zmiany wynikające ze zmiany upoważnienia oraz  transpozycji dyrektywy 

obronnej do ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

Projekt rozporządzenia uwzględnia zmiany dotyczące uregulowania w ustawie 

postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W związku 

z tym w projekcie uregulowano kwestie dokumentów, których zamawiający może wymagać 

w tych postępowaniach. Utrzymano zasadę obligatoryjności przedstawiania dokumentów 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Natomiast w przypadkach zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa na roboty budowlane poniżej progów przedstawienie dokumentów 

wskazanych w przepisach rozporządzenia będzie zależało od decyzji zamawiającego.  

  W ślad za określonym w art. 26 ust. 2d ustawy nowym wymogiem, w treści rozporządzenia 

określono normę, zgodnie z którą wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego obligatoryjnie dołącza listę podmiotów należących 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.) albo informację, o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

  Ponadto w rozporządzeniu znalazły się przepisy, w których wymienia się, jakie dokumenty 

przedkłada obowiązkowo wykonawca w przypadku zamówień wymagających zapewnienia 

ochrony informacji niejawnych. W tym przypadku przedłożenie odpowiednich dokumentów jest 

obligatoryjne bez względu na to czy wartość zamówienia w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozwiązań ustawowych termin wejścia 

w życie rozporządzenia powinien być zbieżny z terminem wejścia w życie nowelizacji ustawy – 

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

Przepisy projektu rozporządzenia są zgodne z prawem europejskim. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach dotyczącym sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w 
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces 
Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt 
 Projektowana regulacja będzie oddziaływała  na podmioty ubiegające się o udzielenie 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.  

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez 

następujące podmioty: 

1) Stowarzyszenie Architektów Polskich  

2) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 

3) Konfederacja Pracodawców Polskich  

4) Zarząd Związku Miast Polskich  

5) Unia Metropolii Polskich 

6) Związek Gmin Wiejskich RP 

7) Unia Miasteczek Polskich 

8) Krajowa Izba Gospodarcza. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość. 

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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           Projekt  

 
 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia                                   

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 

 

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem", składane 

przez zamawiającego zawiera: 

 1) nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty 

elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów; 

 2) oznaczenie rodzaju zamawiającego i głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności, 

a w przypadku zamówień sektorowych oznaczenie przedmiotu lub przedmiotów działalności; 

 3) liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz 

wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług w podziale na tryby udzielenia 

zamówienia lub zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówień, a w przypadku zamówień 

sektorowych wartość udzielonych zamówień w podziale na rodzaje zamówień i na przedmioty 

działalności - w odniesieniu do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”; 

 4) wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem: 

a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

b) rodzaju zamówienia, 

c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; 

                                                      
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. Nr … , poz. ….). 
 

 

 



Dz.  Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. zm.4)), zwanym dalej 

"Wspólnym Słownikiem Zamówień", 

d) kategorii usług 1-27 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień, 

e) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej, 

f) uzasadnienia zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 

g) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców, 

h) wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług 

- w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 

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

 5) sposób wykonania zamówień, których 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; 

  6) liczbę i łączną wartość zamówień, w stosunku do których obowiązek stosowania ustawy został 

wyłączony na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6,7, 10-13 oraz art. 136-138; 

  7)  łączną wartość zamówień, w stosunku do których obowiązek stosowania ustawy został wyłączony 

na podstawie art. 4 pkt 8. 

§ 2.  Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną 

za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

§ 3. Wzór sprawozdania o udzielonych: 

 1) zamówieniach publicznych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

 2) zamówieniach sektorowych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5). 
 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

 
 

                                                      
4) Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 0001-0270). 
 
5)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie 
zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia na podstawie art. 7 ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi (Dz. U. Nr ….., poz. …..). 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia ...  (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ZP-SR1 
 

Nr referencyjny nadany przez UZP

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH 
ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Data
ROK      

 
 

I. Zamawiający 

I.1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów  

Nazwa: 
 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Województwo: 
 

REGON: 
 

NIP: 

Tel.:  
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
kontaktów: 
 
 

E-mail: 
 

 
 
I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności 

 Administracja rządowa centralna 
 Administracja rządowa terenowa 
 Administracja samorządowa  
 Podmiot prawa publicznego 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony 

prawa, sąd lub trybunał 
 Państwowa szkoła wyższa 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i 

zdrowotnego 
 Samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej 
 Inny (proszę określić):       

 
Należy zaznaczyć tylko jedno pole. 

 Ogólne usługi publiczne 
 Obrona 
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
 Środowisko 
 Sprawy gospodarcze i finansowe 
 Zdrowie 
 Budownictwo i obiekty komunalne 
 Ochrona socjalna 
 Rekreacja, kultura i religia 
 Edukacja 
 Inne (proszę określić):                     
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II.  Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach 
wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI
 

Tryb udzielenia zamówienia 
albo zawarcia umowy ramowej Liczba 

postępowań 
zakończonych 
udzieleniem 

zamówienia albo 
zawarciem 

Wartość umów 
bez podatku 
od towarów 
i usług (w 
PLN) 1, 2

Liczba postępowań
zakończonych 
udzieleniem 

zamówienia albo 
zawarciem umowy

ramowej 

Wartość umów 
bez podatku 
od towarów 
i usług (w 
PLN) 1, 2

Liczba postępowań
zakończonych 
udzieleniem 

zamówienia albo 
zawarciem umowy 

ramowej 

Wartość umów 
bez podatku 
od towarów 
i usług (w 
PLN) 1, 2

Przetarg nieograniczony       

Zamówienia objęte 
dynamicznym systemem 
zakupów udzielone z 
odpowiednim stosowaniem trybu 

      

Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny       

Negocjacje bez ogłoszenia       

Zamówienie z wolnej ręki       

Zapytanie o cenę       

Z
am

ów
ie

ni
a 

Licytacja elektroniczna       

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony       

U
m

ow
y 

r
 

am
ow

e

Negocjacje z ogłoszeniem       

 Razem       
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III. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych  

Lp. Numer ogłoszenia 
(numery ogłoszeń) 

o udzieleniu 
zamówienia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Unii Europejskiej 
[nr]-[rok] 

Rodzaj 
zamówienia 

Przedmiot 
zamówienia 

(wskazać kody 
określone we 

Wspólnym Słowniku 
Zamówień) 

Kategoria 
usług 

(podać liczbę
od 1 do 27) 

Tryb udzielenia 
zamówienia albo
zawarcia umowy

ramowej 

Uzasadnienie 
zastosowania trybu 

negocjacji bez 
ogłoszenia 

lub zamówienia 
z wolnej ręki (wskazane
w ogłoszeniu o udzieleniu

zamówienia) 

Kraj 
pochodzenia 
wybranego 
wykonawcy 

lub 
wykonawców 

(podać kod 
dwuliterowy) 

Wartość umów 
bez podatku 
od towarów 
i usług (w 
PLN)1, 2

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Razem  

(Wykorzystać powyższą stronę formularza tyle razy, ile jest to konieczne) 
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IV. Sposób wykonania zamówień, których 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  

Czy udzielano zamówień 
dodatkowych na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

Czy zmieniano 
postanowienia 

umowy na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 

Czy odstąpiono od 
umowy 

na podstawie art. 145 
ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - 

Lp. Numer ogłoszenia 
(numery ogłoszeń) 

o udzieleniu 
zamówienia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Unii Europejskiej 

Rodzaj 
zamówienia 

Wartość umów 
bez podatku od 

towarów 
i usług 

(w PLN) 1, 2

NIE TAK NIE TAK NIE TAK 

l.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

(Wykorzystać powyższą stronę formularza tyle razy, ile jest to konieczne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych 
 
 
 

 

Lp. 
Podstawa wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo 

zamówień publicznych 
 

Liczba zamówień 3
Łączna wartość zamówień 
bez podatku od towarów 

i usług (w PLN) 1

1. 
 

Art. 4 pkt 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. 
 

Art. 4 pkt 6 - zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień 
publicznych, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, 
wyłączne prawo do świadczenia tych usług 

  

3. 
 

Art. 4 pkt 7 - przyznawanie dotacji ze środków publicznych na podstawie ustaw   

4. Art. 4 pkt 8 - zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 

  

5. 
 

Art. 4 pkt 10 - zamówienia, 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;  

  

6. Art. 4 pkt 11 - nabywanie dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego   
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 zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego 
zamawiającego 

7. 
 

Art. 4 pkt 12 - koncesje na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi 

  

8. 
 

Art. 4 pkt 13 - zamówienia udzielane instytucji gospodarki budżetowej przez 
organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej 
instytucji  

  

9. 
 

Razem   

 
(Wykorzystać powyższą stronę formularza tyle razy, ile jest to konieczne) 

 
 
……………………….          ………………………………….. 

(miejscowość i data)        (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
___________________________________________________________________________ 

1 Należy podać całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy umowy nie zostały jeszcze 
w całości wykonane i zamawiający nie wydatkował całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy. W przypadku umów zawartych na czas 
nieoznaczony, za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia. 
2 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej; nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na 
podstawie umowy ramowej. 
3 Nie dotyczy zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wielkości, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 



 9

Załącznik nr 2 

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ZP-SR2 
 

 

Nr referencyjny nadany przez UZP

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH 
ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH 

Data
ROK      

 
 

I. Zamawiający 

I.1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów  

Nazwa: 
 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Województwo: 
 

REGON: 
 

NIP: 

Tel.:  
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
kontaktów: 
 
 

E-mail: 
 

 
 
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności zamawiającego 

 Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i 
energii cieplnej 
 Sektor elektroenergetyczny  
 Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej  
 Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw 
stałych 

 Sektor wodny 
 Usługi pocztowe 
 Usługi kolejowe 
 Miejski transport kolejowy, 
tramwajowy, trolejbusowy lub 
autobusowy 

 Działalność dotycząca portów wodnych 
 Działalność dotycząca portów 

lotniczych 
 
 



 

 
II. Zamówienia których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach 
wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

Wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług  
(w PLN) 1Przedmiot działalności 

zamawiającego 
ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI 

Produkcja, transport oraz dystrybucja 
gazu i energii cieplnej  

 
   

Sektor elektroenergetyczny   
   

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy 
naftowej 

 
   

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych 
paliw stałych 

 
   

Sektor wodny  
   

Usługi pocztowe  
   

Usługi kolejowe  
   

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, 
trolejbusowy lub autobusowy 

 
   

Działalność dotycząca portów wodnych  
   

Działalność dotycząca portów lotniczych  
   

Razem  
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III. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

Lp
. 

Numer ogłoszenia 
(numery ogłoszeń) o 

udzieleniu zamówienia 
w Dzienniku 

Urzędowym Unii 
Europejskiej 

[nr]-[rok] 

Rodzaj 
zamówieni

a  

Przedmiot 
zamówienia 

(wskazać kody 
określone we 

Wspólnym 
Słowniku 

Zamówień)  

Kategori
a usług 
(podać 

liczbę od 
1 do 27) 

Tryb udzielenia 
zamówienia albo 
zawarcia umowy 

ramowej 

Uzasadnienie 
zastosowania trybu 

negocjacji bez 
ogłoszenia lub 

zamówienia z wolnej 
ręki (wskazane w 

ogłoszeniu o 
udzieleniu 

zamówienia) 

Kraj 
pochodzenia 
wybranego 
wykonawcy 

lub 
wykonawców 

(podać kod 
dwuliterowy) 

Wartość umów 
bez podatku od 

towarów  
i usług  

(w PLN) 2, 3

1. 
 

        

2. 
 

        

3. 
 

        

4. 
 

        

5. 
 

        

6. 
 

        

7. 
 

        

8. 
 

        

9. 
 

        

10. 
 

        

Razem  
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(Wykorzystać powyższą stronę formularza tyle razy, ile jest to konieczne) 
 
IV. Sposób wykonania zamówień, których 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 
 

Czy udzielano zamówień 
dodatkowych na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – 

Prawo zamówień 
publicznych 

Czy zmieniano 
postanowienia umowy na 
podstawie art. 144 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień 
publicznych 

Czy odstąpiono od 
umowy na podstawie 

art. 145 ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień 

publicznych 

Lp
. 

Numer ogłoszenia 
(numery ogłoszeń) o 

udzieleniu zamówienia 
w Dzienniku 

Urzędowym Unii 
Europejskiej 

[nr]-[rok] 

Rodzaj 
zamówieni

a 
 

Wartość umów bez 
podatku od towarów 

i usług 
 (w PLN) 2,3

NIE      TAK NIE TAK NIE TAK

1. 
 

         

2. 
 

         

3. 
 

         

4. 
 

         

5. 
 

         

6. 
 

         

7. 
 

         

8. 
 

         

 
(Wykorzystać powyższą stronę formularza tyle razy, ile jest to konieczne) 
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V. Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych do zamówień sektorowych 
 
 

Lp. 
Podstawa wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień 

publicznych 
 

Liczba zamówień   

Łączna wartość zamówień 
bez podatku od towarów  

i usług  
(w PLN) 2, 3 (w PLN) 1

1. 
 

art. 136 ust. 1 - zamówienia sektorowe na usługi lub roboty budowlane, a w przypadku gdy 
wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, również na dostawy 
 

  

2. 
 

art. 136 ust. 2 - zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlane udzielanych przez 
podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o 
której mowa w art. 132: 

  

3. 
 

art. 136 ust. 3 - zamówień sektorowych udzielanych podmiotowi utworzonemu przez 
zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o której mowa w art. 132, 
przez jednego z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten został utworzony na 
okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, wynika, że 
zamawiający pozostaną jego członkami w tym okresie 

  

 art. 137 ust. 1 - zamówienia sektorowe udzielane w celu wykonywania działalności 
polegającej na dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, 
jeżeli:  
1) produkcja gazu lub ciepła stanowi niezbędną konsekwencję prowadzenia działalności 
innej niż określona w art. 132 oraz  
2) dostarczanie gazu lub ciepła ma na celu wyłącznie ekonomiczne wykorzystanie produkcji 
i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 
20% przeciętnych obrotów wykonawcy 
 

  

4. 
 art. 137 ust. 2 - zamówienia sektorowe udzielane w celu wykonywania działalności 

polegającej na dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 
pkt 3, jeżeli:  

1) produkcja energii elektrycznej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż 
określona w art. 132 oraz  

2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzależnione wyłącznie od własnego zużycia i 
w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie 
przekracza 30 % łącznej produkcji.  
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5. 

 
art. 137 ust. 3 - zamówienia sektorowe udzielane w celu wykonywania działalności 
polegającej na dostarczaniu wody pitnej do sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, 
jeżeli:  
1) produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w 
art. 132 oraz  
2) dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia i w okresie 
ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30% 
łącznej produkcji.  
 

  

6. 
 

art. 138 ust.1 - zamówienia sektorowe udzielane w celu odsprzedaży lub wynajmu 
przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że zamawiający nie posiada 
szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a 
inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub wynajmować na tych samych 
warunkach co zamawiający. 

  

 
 art. 138 ust. 2 - zamówienia sektorowe mające na celu udzielenie koncesji na roboty 

budowlane, jeżeli koncesje takie są udzielane w celu wykonywania działalności, o której 
mowa w art. 132. 

  

 art. 138 ust. 3 - zamówienia sektorowe, które są udzielane w celu wykonywania działalności, 
o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie 
jest wykorzystywana sieć znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej lub obszar Unii 
Europejskiej 

  

8. 
 

razem   

 
……………………….             ………………………………….. 
(miejscowość i data)           (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
___________________________________________________________________________ 

1 Należy uwzględnić zamówienia, których wartość przekracza równowartość kwoty 6 000 euro. 
2 Należy podać całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy umowy nie zostały jeszcze w całości wykonane i 
zamawiający nie wydatkował całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość 
ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia. 
3 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej; nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej. 



UZASADNIENIE 
 

 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 98 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, 

z późn. zm.). Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z wprowadzenia 

nowego upoważnienia ustawowego, dokonanego ustawą z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.  Nr …. 

poz. ...). Powyższa nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych miała na celu głównie 

implementację dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r. str. 76. Jednocześnie 

powyższa nowelizacja dodatkowo wprowadziła do polskiego porządku prawnego 

rozwiązania przewidziane w dyrektywie 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 (Dz. U. 

L 134 z 30.4.2004, str. 1) zwana dalej „dyrektywą sektorową” oraz dyrektywie 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 (Dz. U. L 134 

z 30.4.2004, str. 114) zwana dalej „dyrektywą klasyczną” oraz uwzględniające normy 

wynikające z najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej).  

 Materia regulowana w projekcie rozporządzenia była dotychczas określona 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu 

informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz 

sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226). 

  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 98 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

dalej „PZP”, w projekcie rozporządzenia zakres informacji zawartych w sprawozdaniu został 

rozszerzony o obowiązek zamieszczania przez zamawiających w rocznym sprawozdaniu 

o zamówieniach publicznych informacji o zamówieniach publicznych, które zostały udzielone 

z wyłączeniem obowiązku stosowania PZP, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1 – 3 i 6 – 13, 

art. 136-138 PZP, oraz informacji o zamówieniach publicznych, których wartość nie 

przekracza wielkości, o której mowa w art. 4 pkt 8 PZP.  

 W związku z powyższym, przedmiotowy projekt rozporządzenia powiela w większości 

regulacje określone dotychczasowym rozporządzeniem. Zawarty w projekcie zakres 

informacji uwzględnia obowiązki statystyczne państw członkowskich Unii Europejskiej wobec 
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Komisji Europejskiej wynikające z postanowień „dyrektywy klasycznej” oraz „dyrektywy 

sektorowej”. Tak jak dotychczas, dane statystyczne niezbędne do przedstawienia przez 

zamawiających zostały wskazane we wzorach stanowiących odpowiednio załączniki do 

rozporządzenia odrębne dla tzw. zamówień klasycznych i zamówień sektorowych. We 

wzorach określono, jaki rodzaj informacji należy zamieścić w sprawozdaniu, w tym 

podstawowe dane na temat zamawiającego, odpowiednio liczby i wartości udzielonych 

zamówień w podziale na: rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną 

zastosowania, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, a także wykaz postępowań 

zakończonych udzieleniem zamówienia, sposób wykonania zamówień, których 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.  

W związku z nowym brzmieniem upoważnienia wzory sprawozdań zostały uzupełnione 

stosownie do rodzaju załącznika o dane dotyczące liczby i łącznej wartości zamówień, 

w stosunku do których obowiązek stosowania ustawy został wyłączony na podstawie art. 4 

pkt 1-3, 6,7, 10-13 oraz art. 136-138 PZP, a także o łączną wartość zamówień, w stosunku 

do których obowiązek stosowania ustawy został wyłączony na podstawie art. 4 pkt 8. 

Rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez zamawiających w rocznych 

sprawozdaniach o informacje o zamówieniach udzielonych poza PZP umożliwi ustalenie 

pełniej skali udzielanych i wykonywanych zamówień publicznych oraz ocenę prawidłowości 

funkcjonowania całego systemu zamówień oraz skali stosowania przez zamawiających 

ustawowych wyłączeń. Aby nie nakładać na zamawiających nadmiernych obowiązków 

sprawozdawczych, proponuje się, aby zamawiający zamieszczali w sprawozdaniu 

podstawowe dane o zamówieniach publicznych udzielonych poza ustawą. 

 Zakres informacji wskazany w rozporządzeniu ma zapewnić dane niezbędne do właściwego 

monitorowania krajowego systemu zamówień publicznych, w tym przygotowanie przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień, 

o którym mowa w art. 154 pkt 16 PZP.  

 W projekcie rozporządzenia wskazano sposób przekazywania sprawozdań, 

poprzestając przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronach portalu 

internetowego UZP przekazywanego drogą elektroniczną. Sposób ten sprawdził się 

w dotychczasowej praktyce  w znaczącej mierze usprawniając proces przetwarzania danych 

zawartych w sprawozdaniach rocznych. Regulacja ta przyśpieszy proces przygotowywania 

sprawozdania dla Komisji Europejskiej oraz dla Rady Ministrów, a także  zwiększy 

możliwości weryfikacji i analizy przekazywanych informacji. Dla celów weryfikacji 

autentyczności przekazywanych informacji celowe jest ich potwierdzanie poprzez złożenie 

podpisu osoby uprawnionej na papierowym wydruku sprawozdania. 
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 Przepisy projektu rozporządzenia są zgodne z prawem europejskim. 

 Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach dotyczącym sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych.  

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 

„Rządowy Proces Legislacyjny oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień 

Publicznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt 
Projekt oddziałuje na jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty działające w tzw. sektorze 

użyteczności publicznej i inne wskazane w art. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

podmioty obowiązane do jej stosowania. Ponadto regulacja oddziałuje na Urząd Zamówień 

Publicznych. 

 

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

 
5. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 
04/71rch 
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