
Dziennik Ustaw Nr 171 — 9119 — Poz. 1058

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) us∏ugach — nale˝y przez to rozumieç wszel-
kie Êwiadczenia, których przedmiotem nie sà
roboty budowlane lub dostawy, a sà us∏uga-
mi wymienionymi w za∏àczniku II do dyrekty-
wy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ko-
ordynacji procedur udzielania zamówieƒ pu-
blicznych na roboty budowlane, dostawy
i us∏ugi lub w za∏àcznikach XVII A i XVII B do
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordy-
nujàcej procedury udzielania zamówieƒ przez
podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocz-
towych;”;

2) w art. 4 w pkt 3:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) us∏ugi w zakresie badaƒ naukowych i prac
rozwojowych oraz Êwiadczenie us∏ug ba-
dawczych, które nie sà w ca∏oÊci op∏acane
przez zamawiajàcego i których rezultaty nie
stanowià wy∏àcznie jego w∏asnoÊci,”,

b) w lit. j Êrednik zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ lit. k w brzmieniu:

„k) dostawy uprawnieƒ do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji,
jednostek poÊwiadczonej redukcji emisji
oraz jednostek redukcji emisji, w rozumie-
niu przepisów o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji;”;

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

„1. W post´powaniach o udzielenie zamówieƒ,
których przedmiotem sà us∏ugi wymienione
w za∏àczniku II B do dyrektywy 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji proce-
dur udzielania zamówieƒ publicznych na robo-
ty budowlane, dostawy i us∏ugi lub w za∏àczni-
ku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynujàcej procedury udzielania zamówieƒ
przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospo-
darki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug
pocztowych, zamawiajàcy mo˝e nie stosowaç
przepisów ustawy dotyczàcych terminów sk∏a-
dania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu lub terminów sk∏adania ofert,
wadium, obowiàzku ˝àdania dokumentów po-
twierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu, zakazu ustalania kryteriów
oceny ofert na podstawie w∏aÊciwoÊci wyko-
nawcy oraz innych ni˝ dotyczàce wartoÊci za-
mówienia przes∏anek wyboru trybu negocjacji
z og∏oszeniem, negocjacji bez og∏oszenia, za-
pytania o cen´, licytacji elektronicznej, a tak˝e
przes∏anek wyboru trybu zamówienia z wolnej
r´ki oraz obowiàzku informowania w tych przy-
padkach Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”.”;

4) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. W przypadku zamówieƒ udzielanych
w cz´Êciach, do udzielenia zamówienia
na danà cz´Êç zamawiajàcy mo˝e stoso-
waç przepisy w∏aÊciwe dla wartoÊci tej
cz´Êci zamówienia, je˝eli jej wartoÊç jest
mniejsza ni˝ wyra˝ona w z∏otych równo-
wartoÊç kwoty 80 000 euro dla dostaw
lub us∏ug oraz 1 000 000 euro dla robót
budowlanych, pod warunkiem ˝e ∏àczna
wartoÊç tych cz´Êci wynosi nie wi´cej ni˝
20 % wartoÊci zamówienia.”;

5) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Og∏oszenie zamieszczone w Biuletynie Zamó-
wieƒ Publicznych zamawiajàcy mo˝e zmieniç,
zamieszczajàc w Biuletynie og∏oszenie o zmia-
nie og∏oszenia, zawierajàce w szczególnoÊci
dat´ zamieszczenia zmienianego og∏oszenia
i jego numer.”; 

6) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Og∏oszenie opublikowane w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej zamawiajàcy mo˝e
zmieniç, przekazujàc Urz´dowi Oficjalnych Pu-
blikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenie do-
datkowych informacji, informacji o niekom-
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USTAWA

z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r.

o zmianie ustawy — Prawo zamówieƒ publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-

dy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji pro-
cedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty bu-
dowlane, dostawy i us∏ugi (Dz. Urz. UE L 134
z 30.04.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z póên. zm.);

2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 31 marca 2004 r. koordynujàcej procedury
udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sek-
torach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i us∏ug pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6,
t. 7, str. 19, z póên. zm.).

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 28 lip-
ca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustaw´
z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o przygotowaniu fina∏owego tur-
nieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012.
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pletnej procedurze lub sprostowania, drogà
elektronicznà, zgodnie z formà i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej okreÊlo-
nej w dyrektywie.”; 

7) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. W przypadku dokonywania zmiany
treÊci og∏oszenia o zamówieniu za-
mieszczonego w Biuletynie Zamó-
wieƒ Publicznych lub opublikowane-
go w Dzienniku Urz´dowym Unii Eu-
ropejskiej, zamawiajàcy przed∏u˝a
termin sk∏adania wniosków o do-
puszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu lub termin sk∏adania ofert o czas
niezb´dny do wprowadzenia zmian
we wnioskach lub ofertach, je˝eli jest
to konieczne.

2. Je˝eli zmiana, o której mowa w ust. 1,
jest istotna, w szczególnoÊci dotyczy
okreÊlenia przedmiotu, wielkoÊci lub
zakresu zamówienia, kryteriów oceny
ofert, warunków udzia∏u w post´po-
waniu lub sposobu oceny ich spe∏nia-
nia, zamawiajàcy przed∏u˝a termin
sk∏adania wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu lub ter-
min sk∏adania ofert o czas niezb´dny
na wprowadzenie zmian we wnios-
kach lub ofertach, z tym ̋ e w post´po-
waniach, których wartoÊç jest równa
lub przekracza kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, termin sk∏adania:
1) ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝

22 dni od dnia przekazania zmiany
og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich
— w trybie przetargu nieograni-
czonego;

2) wniosków o dopuszczenie do udzia-
∏u w post´powaniu nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 30 dni, a je˝eli zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówie-
nia ni˝ 10 dni od dnia przekazania
zmiany og∏oszenia Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich — w trybie przetargu ogra-
niczonego lub negocjacji z og∏osze-
niem. 

3. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po zamiesz-
czeniu zmiany treÊci og∏oszenia o za-
mówieniu w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych lub jej przekazaniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich zamieszcza informacj´ o zmia-
nach w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej.”;

8) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie

oraz dysponujà potencja∏em technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówie-
nia lub przedstawià pisemne zobowiàzanie in-
nych podmiotów do udost´pnienia potencja∏u
technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;”;

9) w art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonawców, którzy wyrzàdzili szkod´, nie
wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je nie-
nale˝ycie, je˝eli szkoda ta zosta∏a stwierdzona
prawomocnym orzeczeniem sàdu wydanym
w okresie 3 lat przed wszcz´ciem post´powa-
nia;”;

10) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po uprawo-
mocnieniu si´ orzeczenia, o którym mo-
wa w art. 24 ust. 1 pkt 1, przekazuje jego
odpis Prezesowi Urz´du. Prezes Urz´du
niezw∏ocznie po otrzymaniu odpisu
orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie,
o którym mowa w art. 154 pkt 5a.”;

11) w art. 26:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy
w okreÊlonym terminie nie z∏o˝yli wymaga-
nych przez zamawiajàcego oÊwiadczeƒ lub
dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub którzy nie z∏o˝yli pe∏nomocnictw,
albo którzy z∏o˝yli wymagane przez zama-
wiajàcego oÊwiadczenia i dokumenty, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1, zawierajàce b∏´-
dy lub którzy z∏o˝yli wadliwe pe∏nomocnic-
twa, do ich z∏o˝enia w wyznaczonym termi-
nie, chyba ˝e mimo ich z∏o˝enia oferta wy-
konawcy podlega odrzuceniu albo koniecz-
ne by∏oby uniewa˝nienie post´powania.
Z∏o˝one na wezwanie zamawiajàcego
oÊwiadczenia i dokumenty powinny po-
twierdzaç spe∏nianie przez wykonawc´ wa-
runków udzia∏u w post´powaniu oraz spe∏-
nianie przez oferowane dostawy, us∏ugi lub
roboty budowlane wymagaƒ okreÊlonych
przez zamawiajàcego, nie póêniej ni˝
w dniu, w którym up∏ynà∏ termin sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu albo termin sk∏adania ofert.”,

b) uchyla si´ ust. 5;

12) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonawca mo˝e powierzyç wykonanie zamó-
wienia podwykonawcom, z wyjàtkiem przy-
padku gdy ze wzgl´du na specyfik´ przedmio-
tu zamówienia zamawiajàcy zastrze˝e w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia, ˝e
cz´Êç lub ca∏oÊç zamówienia nie mo˝e byç po-
wierzona podwykonawcom.”; 

13) w art. 38:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W uzasadnionych przypadkach zamawiajà-

cy mo˝e przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert zmieniç treÊç specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonanà zmian´
specyfikacji zamawiajàcy przekazuje nie-
zw∏ocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikacj´ istotnych warun-
ków zamówienia, a je˝eli specyfikacja jest
udost´pniana na stronie internetowej, za-
mieszcza jà tak˝e na tej stronie.”, 
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b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Je˝eli w post´powaniu prowadzonym w try-
bie przetargu nieograniczonego zmiana tre-
Êci specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia prowadzi do zmiany treÊci og∏osze-
nia o zamówieniu, zamawiajàcy:
1) zamieszcza og∏oszenie o zmianie og∏osze-

nia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych
— je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniej-
sza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) przekazuje Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich og∏oszenie do-
datkowych informacji, informacji o nie-
kompletnej procedurze lub sprostowa-
nia, drogà elektronicznà, zgodnie z formà
i procedurami wskazanymi na stronie in-
ternetowej okreÊlonej w dyrektywie — je-
˝eli wartoÊç zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4b. Z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w ustawie, jest niedopuszczalne dokony-
wanie zmian w treÊci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia po up∏ywie termi-
nu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w przetargu ograniczonym i nego-
cjacjach z og∏oszeniem, które prowadzà do
zmiany treÊci og∏oszenia o zamówieniu.”,

c) uchyla si´ ust. 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Je˝eli w wyniku zmiany treÊci specyfikacji

istotnych warunków zamówienia nieprowa-
dzàcej do zmiany treÊci og∏oszenia o zamó-
wieniu jest niezb´dny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawia-
jàcy przed∏u˝a termin sk∏adania ofert i infor-
muje o tym wykonawców, którym przekaza-
no specyfikacj´ istotnych warunków zamó-
wienia, oraz na stronie internetowej, je˝eli
specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia jest udost´pniana na tej stronie.”,

e) uchyla si´ ust. 7;

14) w art. 41 w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) informacj´ o przewidywanych zamówieniach
uzupe∏niajàcych, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, je-
˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie ta-
kich zamówieƒ.”;

15) w art. 45:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zamawiajàcy okreÊla kwot´ wadium w wy-

sokoÊci nie wi´kszej ni˝ 3 % wartoÊci zamó-
wienia.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie

zamówieƒ uzupe∏niajàcych, o których mo-
wa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3 i 4, okreÊla kwot´ wadium dla wartoÊci
zamówienia podstawowego. Przepis ust. 4
stosuje si´ odpowiednio.”;

16) w art. 46:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Z zastrze˝eniem ust. 4a, zamawiajàcy zwraca
niezw∏ocznie wadium, na wniosek wykonawcy:”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zamawiajàcy zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, je˝eli wykonawca w odpowie-
dzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3, nie z∏o˝y∏ dokumentów lub oÊwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pe∏nomocnictw, chyba ˝e udowodni, ˝e
wynika to z przyczyn niele˝àcych po jego
stronie.”;

17) w art. 48 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu
wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania
tych warunków;”,

b) w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) informacj´ o przewidywanych zamówie-
niach uzupe∏niajàcych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3 i 4, je˝eli zamawiajàcy przewiduje
udzielenie takich zamówieƒ.”;

18) w art. 50 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu po terminie zama-
wiajàcy niezw∏ocznie zawiadamia o tym wyko-
nawc´; wniosek zwraca si´ po up∏ywie termi-
nu przewidzianego na wniesienie protestu.”;

19) w art. 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin, o któ-
rym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni, je˝eli udo-
st´pnia specyfikacj´ istotnych warunków za-
mówienia na stronie internetowej od dnia pu-
blikacji og∏oszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej do up∏ywu ter-
minu sk∏adania ofert.”;

20) w art. 55 uchyla si´ ust. 2; 

21) w art. 60b uchyla si´ ust. 2;

22) w art. 60c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w dialogu przepisy art. 49 ust. 1 i 2
oraz art. 50 stosuje si´ odpowiednio.”;

23) w art. 63 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonaw-
ców w liczbie zapewniajàcej konkurencj´, nie
mniejszej ni˝ 5, chyba ˝e ze wzgl´du na specja-
listyczny charakter zamówienia liczba wyko-
nawców mogàcych je wykonaç jest mniejsza,
jednak nie mniejsza ni˝ 2.”;
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24) w art. 67:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, do-
tychczasowemu wykonawcy us∏ug lub ro-
bót budowlanych zamówieƒ uzupe∏niajà-
cych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 50 %
wartoÊci zamówienia podstawowego i pole-
gajàcych na powtórzeniu tego samego ro-
dzaju zamówieƒ, je˝eli zamówienie podsta-
wowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego, a za-
mówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane
w og∏oszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od stosowania
przepisów art. 19—21, art. 24 ust. 1 pkt 1—3
i art. 68 ust. 1 w przypadku zamówieƒ udzie-
lanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz
pkt 2, a tak˝e zamówieƒ, o których mowa
w ust. 3.”;

25) w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w try-
bie licytacji elektronicznej, je˝eli wartoÊç za-
mówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.”;

26) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie
licytacji elektronicznej, zamieszczajàc og∏osze-
nie o zamówieniu w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych, na swojej stronie internetowej oraz
stronie, na której b´dzie prowadzona licytacja.”;

27) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofert´ sk∏ada si´ w postaci elektronicznej.”;

28) w art. 85:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
zamawiajàcego mo˝e przed∏u˝yç termin
zwiàzania ofertà, z tym ˝e zamawiajàcy mo-
˝e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up∏y-
wem terminu zwiàzania ofertà, zwróciç si´
do wykonawców o wyra˝enie zgody na
przed∏u˝enie tego terminu o oznaczony
okres, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 60 dni.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed∏u-
˝eniem okresu wa˝noÊci wadium albo, je˝e-
li nie jest to mo˝liwie, z wniesieniem nowe-
go wadium na przed∏u˝ony okres zwiàzania
ofertà.”;

29) w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiajàcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omy∏ki pisarskie,

2) oczywiste omy∏ki rachunkowe, z uwzgl´d-
nieniem konsekwencji rachunkowych doko-
nanych poprawek,

3) inne omy∏ki polegajàce na niezgodnoÊci ofer-
ty ze specyfikacjà istotnych warunków zamó-
wienia, niepowodujàce istotnych zmian w tre-
Êci oferty

— niezw∏ocznie zawiadamiajàc o tym wyko-
nawc´, którego oferta zosta∏a poprawiona.”; 

30) uchyla si´ art. 88; 

31) w art. 89 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jej treÊç nie odpowiada treÊci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrze-
˝eniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”,

b) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie: 

„6) zawiera b∏´dy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor´-
czenia zawiadomienia nie zgodzi∏ si´ na po-
prawienie omy∏ki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3;”;

32) w art. 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niezw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty zamawiajàcy zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie inter-
netowej oraz w miejscu publicznie dost´pnym
w swojej siedzibie.”;

33) w art. 93 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w post´powaniu prowadzonym w trybie licy-
tacji elektronicznej wp∏yn´∏y mniej ni˝ dwa
wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w licytacji
elektronicznej albo nie zosta∏a z∏o˝ona ˝adna
oferta;”;

34) w art. 94 ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie: 

„1. Zamawiajàcy zawiera umow´ w sprawie za-
mówienia publicznego w terminie nie krót-
szym ni˝ 10 dni od dnia przekazania zawiado-
mienia o wyborze oferty, a je˝eli wartoÊç za-
mówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 — w terminie nie krótszym ni˝ 7 dni.

1a. Zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ w spra-
wie zamówienia publicznego przed up∏ywem
terminów, o których mowa w ust. 1, je˝eli
w post´powaniu o udzielenie zamówienia zo-
sta∏a z∏o˝ona tylko jedna oferta.”; 

35) w art. 96 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Protokó∏ wraz z za∏àcznikami jest jawny. Za-
∏àczniki do protoko∏u udost´pnia si´ po doko-
naniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
uniewa˝nieniu post´powania, z tym ˝e oferty
udost´pnia si´ od chwili ich otwarcia, oferty
wst´pne od dnia zaproszenia do sk∏adania
ofert, a wnioski o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu od dnia przekazania zapro-
szenia do sk∏adania ofert, ofert wst´pnych lub
dialogu.”;
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36) w art. 101: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzielajàc zamówienia, o którym mowa
w ust. 1, zamawiajàcy mo˝e dokonaç zmia-
ny warunków zamówienia w stosunku do
okreÊlonych w umowie ramowej, je˝eli
zmiana ta nie jest istotna. Zamawiajàcy nie
mo˝e dokonaç zmiany kryteriów oceny ofert
okreÊlonych w umowie ramowej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do zamówieƒ, których przedmiot jest obj´ty
umowà ramowà, nie stosuje si´ przepisów
art. 26 oraz art. 169 ust. 2.”;

37) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiajàcy mo˝e, przed publikacjà uprosz-
czonego og∏oszenia, zmieniç treÊç specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. O dokona-
nej zmianie zamawiajàcy informuje niezw∏ocz-
nie wszystkich wykonawców dopuszczonych
do udzia∏u w dynamicznym systemie zaku-
pów, a tak˝e zamieszcza t´ informacj´ na stro-
nie internetowej. Przepisów art. 38 ust. 4 i 6
nie stosuje si´.”;

38) art. 119 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 119. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏ada-
nia wniosków o dopuszczenie do udzia-
∏u w konkursie, z uwzgl´dnieniem czasu
na z∏o˝enie wymaganych dokumentów,
z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krót-
szy ni˝: 

1) 7 dni od dnia zamieszczenia og∏osze-
nia o konkursie w Biuletynie Zamó-
wieƒ Publicznych;

2) 21 dni od dnia przekazania og∏oszenia
o konkursie Urz´dowi Oficjalnych Pu-
blikacji Wspólnot Europejskich — je-
˝eli wartoÊç konkursu jest równa lub
przekracza kwot´ okreÊlonà w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.”;

39) w art. 140 uchyla si´ ust. 2;

40) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazuje si´ zmian postanowieƒ zawartej umo-
wy w stosunku do treÊci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ˝e
zamawiajàcy przewidzia∏ mo˝liwoÊç dokonania
takiej zmiany w og∏oszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia oraz okreÊli∏ warunki takiej zmiany.”;

41) w art. 146: 

a) w ust. 1: 

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zamawiajàcy zawar∏ umow´ bez wyma-
ganej zgody wyra˝onej w postanowieniu
Krajowej Izby Odwo∏awczej przed osta-
tecznym rozstrzygni´ciem protestu;”,

— uchyla si´ pkt 3 i 4,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed up∏y-
wem terminów, o których mowa w art. 94
ust. 1, z zastrze˝eniem art. 94 ust. 1a.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cz´Êci umowy, o której mowa w art. 140
ust. 3;”; 

42) w art. 154 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) prowadzi, og∏asza i aktualizuje na stronie in-
ternetowej Urz´du wykaz wykonawców, któ-
rzy wyrzàdzili szkod´, nie wykonujàc zamó-
wienia lub wykonujàc je nienale˝ycie, je˝eli
szkoda ta zosta∏a stwierdzona prawomoc-
nym orzeczeniem sàdu;”; 

43) w dziale V rozdzia∏ 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdzia∏ 3

Kontrola udzielania zamówieƒ

Oddzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 161. 1. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´
udzielania zamówieƒ.

2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgod-
noÊci post´powania o udzielenie za-
mówienia z przepisami ustawy.

3. Kontrol´ przeprowadza si´ w siedzibie
Urz´du.

4. Wszcz´cie kontroli mo˝e poprzedzaç
post´powanie wyjaÊniajàce majàce na
celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnio-
ne przypuszczenie, ˝e w post´powaniu
o udzielenie zamówienia dosz∏o do na-
ruszenia przepisów ustawy, które mo-
g∏o mieç wp∏yw na jego wynik.

Art. 162. 1. Pracownik Urz´du podlega wy∏àcze-
niu z udzia∏u w kontroli, je˝eli:

1) uczestniczy∏ w kontrolowanym po-
st´powaniu lub czynnoÊciach bez-
poÊrednio zwiàzanych z jego przy-
gotowaniem po stronie zamawiajà-
cego lub wykonawcy;

2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
faktycznym po˝yciu albo w stosun-
ku pokrewieƒstwa lub powinowac-
twa w linii prostej, pokrewieƒstwa
lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo jest zwià-
zany z tytu∏u przysposobienia, opie-
ki lub kurateli z osobà wyst´pujàcà
w kontrolowanym post´powaniu
po stronie zamawiajàcego lub wy-
konawcy, jego zast´pcà prawnym
lub cz∏onkami w∏adz osób praw-
nych ubiegajàcych si´ o udzielenie
kontrolowanego zamówienia;
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3) przed up∏ywem 3 lat od dnia
wszcz´cia kontrolowanego post´-
powania pozostawa∏ w stosunku
pracy lub zlecenia z zamawiajàcym
lub wykonawcà albo by∏ cz∏onkiem
w∏adz osób prawnych ubiegajàcych
si´ o udzielenie kontrolowanego za-
mówienia;

4) pozostaje z osobà wyst´pujàcà
w kontrolowanym post´powaniu
po stronie zamawiajàcego lub wy-
konawcy w takim stosunku praw-
nym lub faktycznym, ˝e mo˝e to bu-
dziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do
jego bezstronnoÊci.

2. Pracownik Urz´du informuje Prezesa
Urz´du o przyczynach powodujàcych
jego wy∏àczenie z udzia∏u w kontroli.

3. Prezes Urz´du rozstrzyga o wy∏àcze-
niu pracownika w drodze postanowie-
nia.

Art. 163. 1. Prowadzàc post´powanie wyjaÊniajà-
ce lub kontrol´, Prezes Urz´du mo˝e:

1) ˝àdaç od kierownika zamawiajàce-
go niezw∏ocznego przekazania kopii
dokumentów zwiàzanych z post´-
powaniem o udzielenie zamówienia
potwierdzonych za zgodnoÊç z ory-
gina∏em przez kierownika zamawia-
jàcego;

2) ˝àdaç od kierownika zamawiajàce-
go, od pracowników zamawiajàce-
go oraz innych podmiotów udziele-
nia, w terminie przez niego wyzna-
czonym, pisemnych wyjaÊnieƒ
w sprawach dotyczàcych przedmio-
tu kontroli;

3) zasi´gnàç opinii bieg∏ych, je˝eli
ustalenie lub ocena stanu faktycz-
nego sprawy lub dokonanie innych
czynnoÊci kontrolnych wymaga
wiadomoÊci specjalnych. 

2. Bieg∏emu przys∏uguje wynagrodzenie,
które pokrywa Prezes Urz´du, w wyso-
koÊci ustalonej zgodnie z przepisami
o nale˝noÊciach Êwiadków, bieg∏ych
i stron w post´powaniu sàdowym.

3. Stan faktyczny sprawy ustala si´ na
podstawie ca∏okszta∏tu materia∏u ze-
branego w toku post´powania wyjaÊ-
niajàcego oraz kontroli, w szczególno-
Êci dokumentów zwiàzanych z post´-
powaniem, wyjaÊnieƒ kierownika
i pracowników zamawiajàcego, opinii
bieg∏ych oraz wyjaÊnieƒ innych pod-
miotów.

Art. 164. 1. Z kontroli sporzàdza si´ protokó∏.

2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczegól-
noÊci:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàce-
go;

2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kon-
troli;

3) imiona i nazwiska kontrolujàcych;

4) oznaczenie post´powania o udzie-
lenie zamówienia, które by∏o przed-
miotem kontroli;

5) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ.

Oddzia∏ 2

Kontrola doraêna

Art. 165. 1. Prezes Urz´du mo˝e wszczàç z urz´du
lub na wniosek kontrol´ doraênà
w przypadku uzasadnionego przypusz-
czenia, ˝e w post´powaniu o udziele-
nie zamówienia dosz∏o do naruszenia
przepisów ustawy, które mog∏o mieç
wp∏yw na jego wynik. 

2. Wszcz´cie kontroli doraênej mo˝e na-
stàpiç nie póêniej ni˝ w terminie 4 lat
od dnia zakoƒczenia post´powania
o udzielenie zamówienia. 

3. Prezes Urz´du informuje wniosko-
dawc´ o wszcz´ciu kontroli doraênej
albo o odmowie wszcz´cia kontroli
doraênej, podajàc uzasadnienie wska-
zujàce na brak okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1. 

4. Prezes Urz´du wszczyna kontrol´ do-
raênà na wniosek instytucji zarzàdza-
jàcej, o której mowa w przepisach
o Narodowym Planie Rozwoju oraz
w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju lub w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej
dalej „instytucjà zarzàdzajàcà”, je˝eli
z uzasadnienia wniosku instytucji wy-
nika, ˝e zachodzi uzasadnione przy-
puszczenie, ˝e w post´powaniu
o udzielenie zamówienia dosz∏o do
naruszenia przepisów ustawy, które
mog∏o mieç wp∏yw na jego wynik. 

Art. 166. 1. Zakoƒczeniem kontroli doraênej jest
dor´czenie zamawiajàcemu informacji
o wyniku kontroli zawierajàcej w szcze-
gólnoÊci:

1) okreÊlenie post´powania, które by-
∏o przedmiotem kontroli;

2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ
lub ich braku.

2. W przypadku wniesienia zastrze˝eƒ,
o których mowa w art. 167 ust. 1, za-
koƒczeniem kontroli jest dor´czenie
zamawiajàcemu informacji o ostatecz-
nym rozpatrzeniu zastrze˝eƒ.
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Art. 167. 1. Od wyniku kontroli doraênej zamawia-
jàcemu przys∏uguje prawo zg∏oszenia
do Prezesa Urz´du umotywowanych
zastrze˝eƒ w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia informacji o wyniku kon-
troli.

2. Prezes Urz´du rozpatruje zastrze˝enia
w terminie 15 dni od dnia ich otrzyma-
nia. W przypadku nieuwzgl´dnienia
zastrze˝eƒ Prezes Urz´du przekazuje
zastrze˝enia do zaopiniowania przez
Krajowà Izb´ Odwo∏awczà.

3. Krajowa Izba Odwo∏awcza w sk∏adzie
trzyosobowym wyra˝a, w formie
uchwa∏y, opini´ w sprawie zastrze˝eƒ
w terminie 15 dni od dnia ich otrzy-
mania.

4. Opinia Krajowej Izby Odwo∏awczej
jest wià˝àca dla Prezesa Urz´du.

5. Prezes Urz´du niezw∏ocznie zawiada-
mia kierownika zamawiajàcego o osta-
tecznym rozpatrzeniu zastrze˝eƒ.

6. Do cz∏onków Krajowej Izby Odwo∏aw-
czej rozpatrujàcych zastrze˝enia art. 162
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 168. W przypadku ujawnienia naruszenia prze-
pisów ustawy Prezes Urz´du mo˝e:

1) zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika
dyscypliny finansów publicznych
o naruszeniu dyscypliny finansów pu-
blicznych lub wystàpiç z wnioskiem
o ukaranie za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych do w∏aÊciwej
komisji orzekajàcej;

2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà, o której mowa
w dziale VII;

3) wystàpiç do sàdu o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci umowy w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci.

Oddzia∏ 3

Kontrola uprzednia zamówieƒ
wspó∏finansowanych ze Êrodków

Unii Europejskiej

Art. 169. 1. Przepisy niniejszego oddzia∏u stosuje
si´ do zamówieƒ lub umów ramo-
wych wspó∏finansowanych ze Êrod-
ków Unii Europejskiej.

2. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´
udzielanych zamówieƒ przed zawar-
ciem umowy (kontrola uprzednia), je-
˝eli wartoÊç zamówienia albo umowy
ramowej dla:

1) robót budowlanych — jest równa lub
przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 20 000 000 euro;

2) dostaw lub us∏ug — jest równa lub
przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 10 000 000 euro. 

3. Wszcz´ciem kontroli uprzedniej jest
dor´czenie Prezesowi Urz´du kopii
dokumentacji post´powania o udzie-
lenie zamówienia w celu przeprowa-
dzenia kontroli uprzedniej.

4. Na wniosek instytucji zarzàdzajàcej
Prezes Urz´du mo˝e odstàpiç od prze-
prowadzenia kontroli uprzedniej, je˝e-
li w ocenie instytucji post´powanie
zosta∏o przeprowadzone w sposób
zgodny z przepisami ustawy. Informa-
cj´ o odstàpieniu od kontroli Prezes
Urz´du przekazuje niezw∏ocznie zama-
wiajàcemu i wnioskodawcy.

Art. 170. 1. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po ostatecz-
nym rozstrzygni´ciu protestu dotyczà-
cego wyboru najkorzystniejszej oferty
albo up∏ywie terminu na jego wniesie-
nie, a przed zawarciem umowy, przeka-
zuje Prezesowi Urz´du kopie dokumen-
tacji post´powania o udzielenie zamó-
wienia potwierdzone za zgodnoÊç
z orygina∏em przez kierownika zama-
wiajàcego, w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej.

2. Zamawiajàcy niezw∏ocznie informuje
Prezesa Urz´du o wniesieniu protestu,
odwo∏ania lub skargi po przekazaniu
dokumentacji do kontroli uprzedniej.
Prezes Urz´du wstrzymuje wykonanie
kontroli uprzedniej do czasu ostatecz-
nego rozstrzygni´cia protestu, z za-
strze˝eniem art. 182 ust. 3.

3. W przypadku udzielania zamówieƒ
w cz´Êciach, je˝eli wartoÊç poszczegól-
nych cz´Êci zamówienia jest mniejsza
ni˝ kwoty, o których mowa w art. 169
ust. 2, Prezes Urz´du mo˝e odstàpiç
od przeprowadzenia kontroli, informu-
jàc o tym zamawiajàcego niezw∏ocznie
po otrzymaniu kopii dokumentacji,
o których mowa w ust. 1.

4. Wszcz´cie kontroli uprzedniej zawie-
sza bieg terminu zwiàzania ofertà do
dnia zakoƒczenia kontroli.

Art. 171. 1. Zakoƒczeniem kontroli uprzedniej jest
dor´czenie zamawiajàcemu informacji
o wyniku kontroli zawierajàcej w szcze-
gólnoÊci:
1) okreÊlenie post´powania, które by-

∏o przedmiotem kontroli;

2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ
lub ich braku;

3) zalecenia pokontrolne — je˝eli w to-
ku kontroli stwierdzono, ˝e jest za-
sadne uniewa˝nienie post´powania
lub usuni´cie stwierdzonych naru-
szeƒ.
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2. W przypadku wniesienia zastrze˝eƒ,
o których mowa w art. 171a, zakoƒcze-
niem kontroli jest dor´czenie zama-
wiajàcemu informacji o ostatecznym
rozpatrzeniu zastrze˝eƒ.

3. Dor´czenie informacji o wyniku kon-
troli nast´puje nie póêniej ni˝ w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia materia-
∏ów, o których mowa w art. 163 ust. 1,
a w przypadku kontroli szczególnie
skomplikowanej — nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia
materia∏ów, o których mowa w art. 163
ust. 1. 

4. Do czasu dor´czenia informacji, o któ-
rej mowa w ust. 1, nie mo˝na zawrzeç
umowy.

5. Kierownik zamawiajàcego, na wnio-
sek Prezesa Urz´du, pisemnie infor-
muje o sposobie wykonania zaleceƒ
pokontrolnych. 

Art. 171a. Od wyniku kontroli uprzedniej zama-
wiajàcemu przys∏uguje prawo zg∏osze-
nia do Prezesa Urz´du umotywowa-
nych zastrze˝eƒ w terminie 7 dni od
dnia dor´czenia informacji o wyniku
kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2—6 sto-
suje si´.”;

44) w art. 179:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki ochrony prawnej okreÊlone w niniej-
szym dziale przys∏ugujà wykonawcom
i uczestnikom konkursu, a tak˝e innym oso-
bom, je˝eli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia dozna∏ lub mo˝e doznaç
uszczerbku w wyniku naruszenia przez za-
mawiajàcego przepisów ustawy.”,

b) uchyla si´ ust. 1b;

45) art. 180:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wobec treÊci og∏oszenia o zamówieniu, og∏o-
szenia o konkursie, postanowieƒ specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, regulami-
nu konkursu, czynnoÊci podj´tych przez za-
mawiajàcego w post´powaniu lub konkursie
oraz w przypadku zaniechania przez zama-
wiajàcego czynnoÊci, do której jest obowià-
zany na podstawie ustawy, mo˝na wnieÊç
protest do zamawiajàcego. Przepisy art. 27
ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Protest wnosi si´ w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzi´to lub przy zachowaniu na-
le˝ytej starannoÊci mo˝na by∏o powziàç wia-
domoÊç o okolicznoÊciach stanowiàcych
podstaw´ jego wniesienia, a je˝eli wartoÊç
zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlo-
ne w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 — w terminie 7 dni. Protest

uwa˝a si´ za wniesiony z chwilà, gdy dotar∏
on do zamawiajàcego w taki sposób, ˝e
móg∏ zapoznaç si´ z jego treÊcià.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli post´powanie jest prowadzone w try-
bie innym ni˝ przetarg nieograniczony, pro-
test dotyczàcy postanowieƒ specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia wnosi si´ w ter-
minie:

1) 7 dni od dnia dor´czenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jednak
nie póêniej ni˝ 3 dni przed up∏ywem ter-
minu sk∏adania ofert — je˝eli wartoÊç za-
mówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊ-
lone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8,

2) 10 dni od dnia dor´czenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia — je˝eli
wartoÊç zamówienia jest równa lub prze-
kracza kwoty okreÊlone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8

— przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosu-
je si´.”;

46) w art. 182 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Protest jest ostatecznie rozstrzygni´ty:

1) je˝eli nie przys∏uguje odwo∏anie — wraz
z rozstrzygni´ciem przez zamawiajàcego
protestu lub z up∏ywem terminu na jego
rozstrzygni´cie;

2) je˝eli nie wniesiono odwo∏ania — z up∏y-
wem terminu do wniesienia odwo∏ania;

3) w przypadku wniesienia odwo∏ania —
z dniem wydania postanowienia koƒczàce-
go post´powanie odwo∏awcze albo wyroku
Izby.

3. Zamawiajàcy mo˝e z∏o˝yç do Izby wniosek
o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed
ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu. Izba
mo˝e uchyliç zakaz zawarcia umowy, je˝eli
niezawarcie umowy mog∏oby spowodowaç
negatywne skutki dla interesu publicznego
przewy˝szajàce korzyÊci zwiàzane z konieczno-
Êcià ochrony wszystkich interesów, w odnie-
sieniu do których zachodzi prawdopodobieƒ-
stwo doznania uszczerbku w wyniku czynnoÊci
podj´tych przez zamawiajàcego w post´powa-
niu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje
wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze
postanowienia, nie póêniej ni˝ w terminie
5 dni od dnia jego z∏o˝enia. Przepis art. 186
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

4. Na postanowienie Izby, o którym mowa w ust. 3,
nie przys∏uguje skarga.”;

47) w art. 184: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od rozstrzygni´cia protestu przys∏uguje od-
wo∏anie, z zastrze˝eniem ust. 1a.”,
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b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W post´powaniu o wartoÊci mniejszej ni˝
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwo∏anie
przys∏uguje wy∏àcznie od rozstrzygni´cia
protestu dotyczàcego:

1) wyboru trybu negocjacji bez og∏oszenia,
zamówienia z wolnej r´ki i zapytania
o cen´;

2) opisu sposobu oceny spe∏niania warun-
ków udzia∏u w post´powaniu; 

3) wykluczenia wykonawcy z post´powa-
nia o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odwo∏anie wnosi si´ do Prezesa Urz´du
w terminie 10 dni od dnia dor´czenia roz-
strzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu
rozstrzygni´cia protestu, a je˝eli wartoÊç za-
mówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 — w terminie 5 dni, jednoczeÊnie prze-
kazujàc kopi´ treÊci odwo∏ania zamawiajàce-
mu. Z∏o˝enie odwo∏ania w placówce poczto-
wej operatora publicznego jest równoznacz-
ne z jego wniesieniem do Prezesa Urz´du.”;

48) w art. 187 w ust. 4 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu: 

„8) w post´powaniu o wartoÊci zamówienia
mniejszej ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwo∏a-
nie dotyczy innych czynnoÊci ni˝ wymienione
w art. 184 ust. 1a.”;

49) w art. 191: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Izba uwzgl´dnia odwo∏anie, je˝eli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które mia∏o
wp∏yw lub mo˝e mieç istotny wp∏yw na
wynik post´powania.”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 3,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Izba nie mo˝e orzekaç co do zarzutów, które
nie by∏y zawarte w proteÊcie.”;

50) w art. 195 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie:

„Do czynnoÊci podejmowanych przez Prezesa
Urz´du stosuje si´ odpowiednio przepisy o proku-
ratorze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego.”;

51) w art. 196 uchyla si´ ust. 2 i 3;

52) art. 198 otrzymuje brzmienie:

„Art. 198. 1. Sàd rozpoznaje spraw´ niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie
1 miesiàca od dnia wp∏yni´cia skargi
do sàdu.

2. Sàd oddala skarg´ wyrokiem, je˝eli
jest ona bezzasadna. W przypadku
uwzgl´dnienia skargi sàd zmienia za-
skar˝one orzeczenie i orzeka wyro-
kiem co do istoty sprawy, a w pozosta-
∏ych sprawach wydaje postanowienie.
Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks post´-
powania cywilnego nie stosuje si´.

3. Je˝eli odwo∏anie zostaje odrzucone
albo zachodzi podstawa do umorze-
nia post´powania, sàd uchyla wyrok
lub zmienia postanowienie oraz od-
rzuca odwo∏anie lub umarza post´po-
wanie.

4. Sàd nie mo˝e orzekaç co do zarzutów,
które nie by∏y przedmiotem protestu. 

5. Strony ponoszà koszty post´powania
stosownie do jego wyniku; okreÊlajàc
wysokoÊç kosztów w treÊci orzecze-
nia sàd uwzgl´dnia tak˝e koszty po-
niesione przez strony w zwiàzku z roz-
poznaniem odwo∏ania.

6. Od wyroku sàdu nie przys∏uguje skar-
ga kasacyjna. Przepisu nie stosuje si´
do Prezesa Urz´du. Do czynnoÊci po-
dejmowanych przez Prezesa Urz´du
stosuje si´ odpowiednio przepisy
o prokuratorze ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. — Kodeks post´powania
cywilnego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420)
art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. Informacje o planowanej realizacji okreÊlo-
nego przedsi´wzi´cia na zasadach w∏aÊci-
wych dla partnerstwa publiczno-prywatnego
zamieszcza si´ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o przy-
gotowaniu fina∏owego turnieju Mistrzostw Europy
w Pi∏ce No˝nej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173,
poz. 1219) uchyla si´ art. 21. 

Art. 4. 1. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia
i konkursów wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe,
z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych zmiany og∏oszeƒ,
zmiany treÊci specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, poprawiania omy∏ek w ofercie i przes∏anek
odrzucenia oferty, które stosuje si´ w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

2. Do protestów wnoszonych od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy oraz do wnoszonych w ich
nast´pstwie odwo∏aƒ i skarg, stosuje si´ przepisy
dzia∏u VI ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.
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3. Do zamówieƒ uzupe∏niajàcych udzielanych
w trybie zamówienia z wolnej r´ki po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, które by∏y przewidziane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
zamówienia podstawowego wszcz´tego przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ art. 67
ust. 1 pkt 6 w brzmieniu dotychczasowym. 

4. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych
zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe. 

5. Do kontroli wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski




