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

1) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogà ubie-
gaç si´ wykonawcy, którzy spe∏niajà
warunki, dotyczàce:

1) posiadania uprawnieƒ do wykony-
wania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub
czynnoÊci, je˝eli przepisy prawa na-
k∏adajà obowiàzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doÊwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim po-
tencja∏em technicznym oraz osoba-
mi zdolnymi do wykonania zamó-
wienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Zamawiajàcy mo˝e zastrzec w og∏o-
szeniu o zamówieniu, ˝e o udzielenie
zamówienia mogà ubiegaç si´ wy∏àcz-
nie wykonawcy, u których ponad 50 %
zatrudnionych pracowników stanowià
osoby niepe∏nosprawne w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych lub w∏aÊciwych
przepisów paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego.

3. Opis sposobu dokonania oceny spe∏-
niania warunków, o których mowa
w ust. 1, zamieszcza si´ w og∏oszeniu
o zamówieniu lub w przypadku try-
bów, które nie wymagajà publikacji
og∏oszenia o zamówieniu, w zaprosze-
niu do negocjacji. 

4. Opis sposobu dokonania oceny spe∏nia-
nia warunków, o których mowa w ust. 1,
powinien byç zwiàzany z przedmiotem
zamówienia oraz proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.”;

2) w art. 24 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Z post´powania o udzielenie zamówienia wy-
klucza si´: 

1) wykonawców, którzy wyrzàdzili szkod´, nie
wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je
nienale˝ycie, je˝eli szkoda ta zosta∏a stwier-

dzona orzeczeniem sàdu, które uprawomoc-
ni∏o si´ w okresie 3 lat przed wszcz´ciem po-
st´powania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwar-
to likwidacj´ lub których upad∏oÊç og∏oszo-
no, z wyjàtkiem wykonawców, którzy po
og∏oszeniu upad∏oÊci zawarli uk∏ad zatwier-
dzony prawomocnym postanowieniem sà-
du, je˝eli uk∏ad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj´ majàtku upad∏e-
go;

3) wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem
podatków, op∏at lub sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne lub zdrowotne, z wyjàtkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, roz∏o˝enie
na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie
w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego or-
ganu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano
za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z po-
st´powaniem o udzielenie zamówienia,
przest´pstwo przeciwko prawom osób wy-
konujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo
przeciwko Êrodowisku, przest´pstwo prze-
kupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbowe
lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej
grupie albo zwiàzku majàcych na celu po-
pe∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego;

5) spó∏ki jawne, których wspólnika prawomoc-
nie skazano za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie za-
mówienia, przest´pstwo przeciwko prawom
osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, prze-
st´pstwo przeciwko Êrodowisku, przest´p-
stwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest´p-
stwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci
majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skar-
bowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizo-
wanej grupie albo zwiàzku majàcych na ce-
lu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego;

6) spó∏ki partnerskie, których partnera lub
cz∏onka zarzàdu prawomocnie skazano za
przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´-
powaniem o udzielenie zamówienia, prze-
st´pstwo przeciwko prawom osób wykonu-
jàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo prze-
ciwko Êrodowisku, przest´pstwo przekup-
stwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
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kowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbowe
lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej
grupie albo zwiàzku majàcych na celu po-
pe∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego;

7) spó∏ki komandytowe oraz spó∏ki komandy-
towo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przest´pstwo po-
pe∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo
przeciwko prawom osób wykonujàcych pra-
c´ zarobkowà, przest´pstwo przeciwko Êro-
dowisku, przest´pstwo przekupstwa, prze-
st´pstwo przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu lub inne przest´pstwo pope∏nione w ce-
lu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e
za przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo
udzia∏u w zorganizowanej grupie albo
zwiàzku majàcych na celu pope∏nienie prze-
st´pstwa lub przest´pstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏on-
ka organu zarzàdzajàcego prawomocnie
skazano za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie za-
mówienia, przest´pstwo przeciwko prawom
osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, prze-
st´pstwo przeciwko Êrodowisku, przest´p-
stwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest´p-
stwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci
majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skar-
bowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizo-
wanej grupie albo zwiàzku majàcych na ce-
lu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sàd
orzek∏ zakaz ubiegania si´ o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronio-
ne pod groêbà kary.

2. Z post´powania o udzielenie zamówienia wy-
klucza si´ równie˝ wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpoÊrednio czynnoÊci zwià-
zane z przygotowaniem prowadzonego po-
st´powania lub pos∏ugiwali si´ w celu spo-
rzàdzenia oferty osobami uczestniczàcymi
w dokonywaniu tych czynnoÊci, chyba ˝e
udzia∏ tych wykonawców w post´powaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu
nie stosuje si´ do wykonawców, którym
udziela si´ zamówienia na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieÊli wadium do up∏ywu terminu sk∏a-
dania ofert, na przed∏u˝ony okres zwiàzania
ofertà lub w terminie, o którym mowa
w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili si´ na prze-
d∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà;

3) z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce
wp∏yw lub mogàce mieç wp∏yw na wynik
prowadzonego post´powania;

4) nie wykazali spe∏niania warunków udzia∏u
w post´powaniu.”;

3) w art. 26 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmie-
niu:

„2a. Wykonawca na ˝àdanie zamawiajàcego
i w zakresie przez niego wskazanym jest zo-
bowiàzany wykazaç odpowiednio, nie póêniej
ni˝ na dzieƒ sk∏adania wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu lub sk∏a-
dania ofert, spe∏nianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wy-
kluczenia z powodu niespe∏niania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1.

2b. Wykonawca mo˝e polegaç na wiedzy i do-
Êwiadczeniu, potencjale technicznym, oso-
bach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnoÊciach finansowych innych podmio-
tów, niezale˝nie od charakteru prawnego ∏à-
czàcych go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiàzany jest udowodniç
zamawiajàcemu, i˝ b´dzie dysponowa∏ zaso-
bami niezb´dnymi do realizacji zamówienia,
w szczególnoÊci przedstawiajàc w tym celu
pisemne zobowiàzanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezb´dnych zaso-
bów na okres korzystania z nich przy wykona-
niu zamówienia.

2c. Je˝eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie mo˝e przedstawiç dokumentów dotyczà-
cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wy-
maganych przez zamawiajàcego, mo˝e przed-
stawiç inny dokument, który w wystarczajàcy
sposób potwierdza spe∏nianie opisanego
przez zamawiajàcego warunku.”;

4) w art. 36 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) warunki udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków;”;

5) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca mo˝e zwróciç si´ do zamawia-
jàcego o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawia-
jàcy jest obowiàzany udzieliç wyjaÊnieƒ nie-
zw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝:

1) na 6 dni przed up∏ywem terminu sk∏ada-
nia ofert,

2) na 4 dni przed up∏ywem terminu sk∏ada-
nia ofert — w przetargu ograniczonym
oraz negocjacjach z og∏oszeniem, je˝eli
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamó-
wienia,

3) na 2 dni przed up∏ywem terminu sk∏ada-
nia ofert — je˝eli wartoÊç zamówienia jest
mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8

— pod warunkiem ˝e wniosek o wyjaÊnienie
treÊci specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia wp∏ynà∏ do zamawiajàcego nie
póêniej ni˝ do koƒca dnia, w którym up∏ywa
po∏owa wyznaczonego terminu sk∏adania
ofert.”,
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b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Je˝eli wniosek o wyjaÊnienie treÊci specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia
wp∏ynà∏ po up∏ywie terminu sk∏adania
wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub do-
tyczy udzielonych wyjaÊnieƒ, zamawiajàcy
mo˝e udzieliç wyjaÊnieƒ albo pozostawiç
wniosek bez rozpoznania. 

1b. Przed∏u˝enie terminu sk∏adania ofert nie
wp∏ywa na bieg terminu sk∏adania wnios-
ku, o którym mowa w ust. 1.”;

6) w art. 40:

a) uchyla si´ ust. 4, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie
o zamówieniu równie˝ w inny sposób ni˝
okreÊlony w ust. 1—3, w szczególnoÊci
w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogól-
nopolskim.”;

7) w art. 41 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) warunki udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków;”;

8) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiajàcy zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezw∏ocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewa˝nieniu
post´powania, z wyjàtkiem wykonawcy, któ-
rego oferta zosta∏a wybrana jako najkorzyst-
niejsza, z zastrze˝eniem ust. 4a.”,

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

„1a. Wykonawcy, którego oferta zosta∏a wybra-
na jako najkorzystniejsza, zamawiajàcy
zwraca wadium niezw∏ocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go oraz wniesieniu zabezpieczenia nale˝y-
tego wykonania umowy, je˝eli jego wnie-
sienia ˝àdano.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Zamawiajàcy zwraca niezw∏ocznie wadium
na wniosek wykonawcy, który wycofa∏ ofer-
t´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

3. Zamawiajàcy ˝àda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawc´, któremu zwróco-
no wadium na podstawie ust. 1, je˝eli w wy-
niku ostatecznego rozstrzygni´cia protestu
jego oferta zosta∏a wybrana jako najkorzyst-
niejsza. Wykonawca wnosi wadium w termi-
nie okreÊlonym przez zamawiajàcego.”;

9) w art. 48 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) warunki udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków, a tak˝e znaczenie tych warun-
ków;”;

10) w art. 63 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) warunki udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków;”; 

11) w art. 75 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) warunki udzia∏u w post´powaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków;”;

12) w art. 85 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà jest do-
puszczalne tylko z jednoczesnym przed∏u˝e-
niem okresu wa˝noÊci wadium albo, je˝eli nie
jest to mo˝liwe, z wniesieniem nowego wa-
dium na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà.
Je˝eli przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà
dokonywane jest po wyborze oferty najko-
rzystniejszej, obowiàzek wniesienia nowego
wadium lub jego przed∏u˝enia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta zosta∏a wybrana
jako najkorzystniejsza.”;

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

„1. Zakazuje si´ istotnych zmian postanowieƒ za-
wartej umowy w stosunku do treÊci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonaw-
cy, chyba ˝e zamawiajàcy przewidzia∏ mo˝li-
woÊç dokonania takiej zmiany w og∏oszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia oraz okreÊli∏ warunki ta-
kiej zmiany.”;

14) w art. 147:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabezpieczenie s∏u˝y pokryciu roszczeƒ z ty-
tu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
nania umowy.”,

b) uchyla si´ ust. 3 i 4;

15) w art. 151 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie rosz-
czeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady nie mo˝e prze-
kraczaç 30 % wysokoÊci zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana
nie póêniej ni˝ w 15. dniu po up∏ywie okresu
r´kojmi za wady.”;

16) po art. 151 dodaje si´ art. 151a w brzmieniu:

„Art. 151a. 1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zaliczek
na poczet wykonania zamówienia,
je˝eli mo˝liwoÊç taka zosta∏a przewi-
dziana w og∏oszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Zaliczki mogà byç udzielane, je˝eli:

1) zamówienie jest finansowane
z udzia∏em:

a) Êrodków pochodzàcych
z bud˝etu Unii Europejskiej,
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b) niepodlegajàcych zwrotowi
Êrodków z pomocy udzielonej
przez paƒstwa cz∏onkowskie
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA),

c) niepodlegajàcych zwrotowi
Êrodków innych ni˝ wymienio-
ne w lit. a i b, pochodzàcych ze
êróde∏ zagranicznych, lub

2) przedmiotem zamówienia sà ro-
boty budowlane.

Ograniczenie to nie dotyczy jedno-
stek samorzàdu terytorialnego oraz
ich zwiàzków oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych, dla
których organem za∏o˝ycielskim lub
nadzorujàcym jest jednostka samo-
rzàdu terytorialnego.

3. Zamawiajàcy nie mo˝e udzieliç za-
liczki, je˝eli wykonawca zosta∏ wy-
brany w trybie negocjacji bez og∏o-
szenia lub z wolnej r´ki.

4. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç kolej-
nych zaliczek, pod warunkiem ˝e wy-
konawca wyka˝e, ˝e wykona∏ zamó-
wienie w zakresie wartoÊci poprzed-
nio udzielanych zaliczek.

5. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wyko-
nawcy wniesienia zabezpieczenia za-
liczki w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2.

6. Zamawiajàcy ˝àda wniesienia zabez-
pieczenia zaliczki, je˝eli przewidywa-
na wartoÊç zaliczek przekracza 20 %
wysokoÊci wynagrodzenia wyko-
nawcy.

7. W przypadku ˝àdania wniesienia za-
bezpieczenia zaliczki, w umowie
okreÊla si´ form´ lub formy zabez-
pieczenia zaliczki, wysokoÊç zabez-
pieczenia, a tak˝e sposób jego wnie-
sienia i zwrotu. Umowa mo˝e prze-
widywaç mo˝liwoÊç zmiany formy
zabezpieczenia zaliczki w trakcie re-
alizacji tej umowy.

8. Przepisy ust. 2—4 i 6 nie majà zasto-
sowania do zamawiajàcych, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2—7.”;

17) w art. 154 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) prowadzi, og∏asza, 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 prawomocnym
orzeczeniem sàdu, oraz dokonuje wykreÊleƒ
wykonawców z wykazu;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z póên. zm.2)) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. 1. Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby
Odwo∏awczej przy Prezesie Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych pobiera si´ op∏at´
sta∏à w wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci wpisu
wniesionego od odwo∏ania w sprawie,
której dotyczy skarga, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Je˝eli skarga, o której mowa w ust. 1, do-
tyczy czynnoÊci w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego podj´tych
po otwarciu ofert, pobiera si´ op∏at´ sto-
sunkowà w wysokoÊci 5 % wartoÊci
przedmiotu zamówienia w post´powa-
niu, którego skarga dotyczy, jednak nie
wi´cej ni˝ 5 000 000 z∏otych.”.

Art. 3. 1. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia
publicznego oraz konkursów wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

2. Je˝eli specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia nie zosta∏a przekazana lub udost´pniona wy-
konawcom przed dniem og∏oszenia niniejszej ustawy,
przepis art. 38 ustawy, o której mowa w art. 1, stosu-
je si´ w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 4. Do zmian umów w sprawach zamówieƒ
publicznych zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe,
z tym ˝e do zmian umów zawartych od dnia 24 paê-
dziernika 2008 r. stosuje si´ art. 144 ust. 1 w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 5 i art. 3
ust. 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82,
poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191,
poz. 1371, z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 234, poz. 1571
i 1572 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 76, poz. 641
i Nr 202, poz. 1552.




