
Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 427) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4: 

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) szczególnej procedury organizacji mi´dzy-
narodowej odmiennej od okreÊlonej w usta-
wie,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamówieƒ obj´tych tajemnicà paƒstwowà
zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych albo je˝eli wymaga tego istotny
interes bezpieczeƒstwa paƒstwa, albo za-
mówieƒ obj´tych tajemnicà s∏u˝bowà, je˝e-
li wymaga tego istotny interes publiczny lub
istotny interes paƒstwa;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zamówieƒ i konkursów, których wartoÊç nie
przekracza wyra˝onej w z∏otych równowar-
toÊci kwoty 14 000 euro;”;

2) uchyla si´ art. 4a;

3) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Og∏oszenia, o których mowa w ustawie:

1) zamieszcza si´ w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych udost´pnianym na stronach
portalu internetowego Urz´du Zamówieƒ
Publicznych, zwanego dalej „Urz´dem”;

2) publikuje si´ w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej, je˝eli sà przekazywane
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich.”,

b) uchyla si´ ust. 2 i 3,

c) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Zamawiajàcy mo˝e drogà elektronicznà z∏o-
˝yç Prezesowi Urz´du wniosek o sprostowa-
nie og∏oszenia zamieszczonego w Biuletynie

Zamówieƒ Publicznych, wskazujàc dat´ za-
mieszczenia og∏oszenia i jego numer; spro-
stowanie nie mo˝e dotyczyç opisu przed-
miotu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
warunków udzia∏u w post´powaniu oraz
sposobu oceny ich spe∏niania. Prezes Urz´-
du niezw∏ocznie zamieszcza w formie ob-
wieszczenia sprostowanie w Biuletynie Za-
mówieƒ Publicznych. 

5. Zamawiajàcy mo˝e zamieÊciç w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych og∏oszenie, którego
zamieszczenie w Biuletynie ze wzgl´du na
wartoÊç zamówienia albo konkursu nie jest
obowiàzkowe.

6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzory og∏oszeƒ zamieszcza-
nych w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych,
majàc na wzgl´dzie rodzaje og∏oszeƒ oraz
wartoÊç zamówienia albo konkursu.”; 

4) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych zamieszcza si´ drogà elektronicznà za
pomocà formularzy umieszczonych na stro-
nach portalu internetowego Urz´du.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiajàcy jest obowiàzany udokumento-
waç:

1) zamieszczenie og∏oszenia w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych, w szczególnoÊci
przechowywaç dowód jego zamieszcze-
nia;

2) publikacj´ og∏oszenia w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej, w szczególno-
Êci przechowywaç dowód jego publika-
cji.”;

5) w art. 13 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Zamawiajàcy po zatwierdzeniu albo uchwaleniu
planu finansowego zgodnie z obowiàzujàcymi za-
mawiajàcego przepisami, statutem lub umowà,
a w przypadku zamawiajàcych, którzy nie sporzà-
dzajà planu finansowego — raz w roku, mo˝e prze-
kazaç Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Eu-
ropejskich lub zamieÊciç na w∏asnej stronie interne-
towej w miejscu wyodr´bnionym dla zamówieƒ,
zwanym dalej „profilem nabywcy”, wst´pne og∏o-
szenie informacyjne o planowanych w terminie na-
st´pnych 12 miesi´cy zamówieniach lub umowach
ramowych, których wartoÊç:”;

Dziennik Ustaw Nr 82 — 5020 — Poz. 560

560

USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

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

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lu-

tego 1997 r. o fundacji — Centrum Badania Opinii Spo∏ecz-
nej, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wy-
nagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych oraz ustaw´ z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych.



6) w art. 19 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Kierownik zamawiajàcego powo∏uje komisj´
do przeprowadzenia post´powania o udziele-
nie zamówienia, zwanà dalej „komisjà przetar-
gowà”, je˝eli wartoÊç zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawia-
jàcego mo˝e powo∏aç komisj´ przetargowà.
Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´.”;

7) u˝yte w art. 25 w ust. 1, w art. 26 w ust. 4, w art. 36
w ust. 1 w pkt 6 i 7, w art. 48 w ust. 2 w pkt 7,
w art. 75 w ust. 2 w pkt 10, w art. 116 w ust. 2
w pkt 6 i 7 i w art. 128 w ust. 4 w pkt 6 w ró˝nej licz-
bie i przypadku wyrazy „oÊwiadczenia i dokumen-
ty” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie
i przypadku wyrazami „oÊwiadczenia lub doku-
menty”;

8) w art. 26:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy
w okreÊlonym terminie nie z∏o˝yli oÊwiad-
czeƒ lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1, lub którzy z∏o˝yli dokumen-
ty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawiera-
jàce b∏´dy, do ich uzupe∏nienia w wyznaczo-
nym terminie, chyba ˝e mimo ich uzupe∏nie-
nia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
lub konieczne by∏oby uniewa˝nienie post´-
powania; oÊwiadczenia lub dokumenty po-
winny potwierdzaç spe∏nianie przez wyko-
nawc´ warunków udzia∏u w post´powaniu
oraz spe∏nianie przez oferowane dostawy,
us∏ugi lub roboty budowlane wymagaƒ
okreÊlonych przez zamawiajàcego, nie póê-
niej ni˝ w dniu wyznaczonym przez zama-
wiajàcego jako termin uzupe∏nienia oÊwiad-
czeƒ lub dokumentów.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od stosowania
przepisów ust. 1—4 w przypadku zamówieƒ,
których przedmiotem sà us∏ugi bankowe,
us∏ugi ubezpieczeniowe oraz us∏ugi w zakre-
sie kultury, a tak˝e zamówieƒ udzielanych
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2.”;

9) w art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacja o z∏o˝eniu wniosku o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu mo˝e byç przeka-
zana telefonicznie przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia-
∏u w post´powaniu. Wniosek uwa˝a si´ za z∏o-
˝ony w terminie, je˝eli przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia-
∏u w post´powaniu zosta∏ on wys∏any w for-
mie pisemnej i zamawiajàcy otrzyma∏ go nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia up∏ywu
terminu sk∏adania wniosków.”;

10) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie za-
mówieƒ uzupe∏niajàcych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3
i 4, przy ustalaniu wartoÊci zamówienia
uwzgl´dnia si´ wartoÊç zamówieƒ uzupe∏niajà-
cych.”;

11) w art. 36:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 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;”;

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W post´powaniach, w których wartoÊç za-
mówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, specyfikacja istotnych warun-
ków zamówienia mo˝e nie zawieraç infor-
macji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15.

4. Zamawiajàcy ˝àda wskazania przez wyko-
nawc´ w ofercie cz´Êci zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.”;

12) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiajàcy mo˝e udost´pniç specyfikacj´
istotnych warunków zamówienia na stronie in-
ternetowej od dnia zamieszczenia og∏oszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych albo publikacji w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej do up∏ywu terminu sk∏adania
ofert, z zastrze˝eniem art. 42 ust. 1.”;

13) w art. 38 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zamawiajàcy przed∏u˝a termin sk∏adania ofert,
je˝eli w wyniku modyfikacji treÊci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezb´dny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, z tym ˝e je˝eli wartoÊç zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, termin na wprowadzenie tych zmian wy-
nosi co najmniej 7 dni.”;

14) w art. 40:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajàcy za-
mieszcza og∏oszenie o zamówieniu w Biule-
tynie Zamówieƒ Publicznych.”,

b) w ust. 6 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) nie mo˝e zostaç odpowiednio zamieszczone
lub opublikowane przed dniem jego za-
mieszczenia w Biuletynie Zamówieƒ Pub-
licznych, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, przed dniem jego przekazania
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich;
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2) nie mo˝e zawieraç informacji innych ni˝ za-
mieszczone w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, innych ni˝ przekazane Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich;

3) zawiera informacj´ o dniu jego zamieszcze-
nia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3,
o dniu jego przekazania Urz´dowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich.”;

15) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia
udost´pnia si´ na stronie internetowej od dnia
zamieszczenia og∏oszenia o zamówieniu w Biu-
letynie Zamówieƒ Publicznych albo publikacji
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej do
up∏ywu terminu sk∏adania ofert.”;

16) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniej-
sza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiajàcy wyznacza termin sk∏ada-
nia ofert, z uwzgl´dnieniem czasu nie-
zb´dnego do przygotowania i z∏o˝enia
oferty, z tym ˝e w przypadku dostaw
lub us∏ug termin ten nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 7 dni od dnia zamieszczenia
og∏oszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych, a w przypadku
robót budowlanych — nie krótszy ni˝
20 dni.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, termin sk∏adania ofert nie mo˝e
byç krótszy ni˝:

1) 40 dni — od dnia przekazania og∏o-
szenia o zamówieniu Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich, drogà elektronicznà zgod-
nie z formà i procedurami wskazany-
mi na stronie internetowej okreÊlo-
nej w dyrektywie;

2) 47 dni — od dnia przekazania og∏o-
szenia o zamówieniu Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich, w sposób inny ni˝ okreÊlo-
ny w pkt 1.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, a informacja o zamówieniu zosta-
∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu in-
formacyjnym dotyczàcym zamówieƒ
planowanych w terminie 12 miesi´cy,
przekazanym lub zamieszczonym w pro-
filu nabywcy co najmniej na 52 dni
przed dniem przekazania og∏oszenia
o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych

Publikacji Wspólnot Europejskich, za-
mawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin
sk∏adania ofert nie krótszy ni˝:

1) 29 dni — od dnia przekazania og∏o-
szenia o zamówieniu Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich, drogà elektronicznà zgod-
nie z formà i procedurami wskazany-
mi na stronie internetowej okreÊlo-
nej w dyrektywie;

2) 36 dni — od dnia przekazania og∏o-
szenia o zamówieniu Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich, w sposób inny ni˝ okreÊlo-
ny w pkt 1.”;

17) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiajàcy ˝àda ponownego wniesienia wa-
dium przez wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, je˝eli
w wyniku ostatecznego rozstrzygni´cia prote-
stu uniewa˝niono czynnoÊç wykluczenia wyko-
nawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wno-
szà wadium w terminie okreÊlonym przez za-
mawiajàcego.”;

18) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajàcy w og∏o-
szeniu o zamówieniu wyznacza termin sk∏ada-
nia wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu, z uwzgl´dnieniem czasu niezb´d-
nego do przygotowania i z∏o˝enia wymaga-
nych dokumentów, z tym ˝e termin ten nie mo-
˝e byç krótszy ni˝ 7 dni od dnia zamieszczenia
og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych.”;

19) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert
wst´pnych wykonawców, którzy spe∏niajà wa-
runki udzia∏u w post´powaniu, w liczbie okreÊ-
lonej w og∏oszeniu o zamówieniu, zapewniajà-
cej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 3, a je˝eli
wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej ni˝ 5.
Przepisy art. 82—84, art. 89 ust. 1 pkt 1—3, 5 i 8
oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2—4 stosuje
si´ odpowiednio.”;

20) w art. 60c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wszcz´cia post´powania w trybie dialogu
konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2
stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e og∏oszenie
o zamówieniu zawiera równie˝:

1) opis potrzeb i wymagaƒ zamawiajàcego
okreÊlonych w sposób umo˝liwiajàcy przy-
gotowanie si´ wykonawców do udzia∏u
w dialogu lub informacj´ o sposobie uzyska-
nia tego opisu;
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2) informacj´ o wysokoÊci nagród dla wyko-
nawców, którzy podczas dialogu przedstawi-
li rozwiàzania stanowiàce podstaw´ do sk∏a-
dania ofert, je˝eli zamawiajàcy przewiduje
nagrody.”;

21) w art. 60d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiajàcy zaprasza do dialogu konkurencyj-
nego wykonawców, którzy spe∏niajà warunki
udzia∏u w post´powaniu, w liczbie okreÊlonej
w og∏oszeniu o zamówieniu, zapewniajàcej
konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 3, a je˝eli war-
toÊç zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej ni˝ 5.”;

22) w art. 67:

a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) w przypadku udzielania dotychczasowemu
wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych
zamówieƒ dodatkowych, nieobj´tych zamó-
wieniem podstawowym i nieprzekraczajà-
cych ∏àcznie 50 % wartoÊci realizowanego
zamówienia, niezb´dnych do jego prawid∏o-
wego wykonania, których wykonanie sta∏o
si´ konieczne na skutek sytuacji niemo˝liwej
wczeÊniej do przewidzenia, je˝eli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodar-
czych oddzielenie zamówienia dodatko-
wego od zamówienia podstawowego wy-
maga∏oby poniesienia niewspó∏miernie
wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego
jest uzale˝nione od wykonania zamówie-
nia dodatkowego;

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, do-
tychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót
budowlanych zamówieƒ uzupe∏niajàcych,
stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 50 % wartoÊci
zamówienia podstawowego i polegajàcych
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamó-
wieƒ, je˝eli zamówienie podstawowe zosta-
∏o udzielone w trybie przetargu nieograni-
czonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia dla
zamówienia podstawowego i dotyczy przed-
miotu zamówienia w niej okreÊlonego;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od stosowania
przepisów art. 19—21, art. 24, art. 26 i art. 68
w przypadku zamówieƒ udzielanych na pod-
stawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a tak-
˝e zamówieƒ, o których mowa w ust. 3.”;

23) w art. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania wnio-
sków o dopuszczenie do udzia∏u w licytacji
elektronicznej nie krótszy ni˝ 7 dni od dnia
og∏oszenia.”;

24) w art. 87:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W toku badania i oceny ofert zamawiajàcy
mo˝e ˝àdaç od wykonawców wyjaÊnieƒ do-
tyczàcych treÊci z∏o˝onych ofert. Niedopusz-
czalne jest prowadzenie mi´dzy zamawiajà-
cym a wykonawcà negocjacji dotyczàcych
z∏o˝onej oferty oraz, z zastrze˝eniem ust. 1a
i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treÊci.”,

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

„1a. W post´powaniu prowadzonym w trybie
dialogu konkurencyjnego w toku badania
i oceny ofert zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od
wykonawców sprecyzowania i dopracowa-
nia treÊci ofert oraz przedstawienia infor-
macji dodatkowych, z tym ˝e niedopusz-
czalne jest dokonywanie istotnych zmian
w treÊci ofert oraz zmian wymagaƒ zawar-
tych w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia.”;

25) w art. 88 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zamawiajàcy poprawiajàc omy∏ki rachunkowe
zgodnie z ust. 1 uwzgl´dnia konsekwencje ra-
chunkowe dokonanych poprawek.”;

26) w art. 91 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Niezw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty, ale w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni,
zamawiajàcy wyp∏aca nagrody dla wykonaw-
ców, którzy podczas dialogu przedstawili roz-
wiàzania stanowiàce podstaw´ do sk∏adania
ofert, je˝eli zamawiajàcy przewidzia∏ takie na-
grody.”;

27) w art. 92:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajàc
nazw´ (firm´), siedzib´ i adres wykonawcy,
którego ofert´ wybrano oraz uzasadnienie
jej wyboru, a tak˝e nazwy (firmy), siedziby
i adresy wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania
z∏o˝onych ofert zawierajàcym punktacj´
przyznanà ofertom w ka˝dym kryterium
oceny ofert i ∏àcznà punktacj´,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niezw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty zamawiajàcy zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie in-
ternetowej oraz w miejscu publicznie do-
st´pnym w swojej siedzibie, a je˝eli wartoÊç
zamówienia jest równa lub przekracza kwo-
ty, o których mowa w art. 167 ust. 2, przeka-
zuje te informacje równie˝ Prezesowi Urz´-
du oraz Szefowi Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego.”;
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28) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiajàcy zawiera umow´ w sprawie za-
mówienia publicznego w terminie nie krót-
szym ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiado-
mienia o wyborze oferty, nie póêniej ni˝
przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà,
z zastrze˝eniem ust. 1a.”, 

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

„1a. Umowa w sprawie zamówienia publiczne-
go mo˝e zostaç zawarta po up∏ywie termi-
nu zwiàzania ofertà, je˝eli zamawiajàcy
przekaza∏ wykonawcom informacj´ o wy-
borze oferty przed up∏ywem terminu zwià-
zania ofertà, a wykonawca wyrazi∏ zgod´
na zawarcie umowy na warunkach okreÊlo-
nych w z∏o˝onej ofercie.”;

29) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli wartoÊç zamówienia lub umowy ramo-
wej jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiajàcy niezw∏ocznie po zawarciu umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego al-
bo umowy ramowej zamieszcza og∏oszenie
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamó-
wieƒ Publicznych.”;

30) w art. 101:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiajàcy udziela zamówienia, którego
przedmiot jest obj´ty umowà ramowà:

1) wykonawcy, z którym zawar∏ umow´ ra-
mowà, na warunkach nie mniej korzyst-
nych ni˝ okreÊlone w umowie ramowej;
przepis art. 68 ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio;

2) wykonawcom, z którymi zawar∏ umow´
ramowà, zapraszajàc do sk∏adania ofert;
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2 oraz
art. 64 ust. 1 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oferta sk∏adana w wyniku zaproszenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mo˝e byç
mniej korzystna od oferty z∏o˝onej w post´-
powaniu prowadzonym w celu zawarcia
umowy ramowej.”;

31) w art. 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Og∏oszenia zamieszcza si´ w Biuletynie Zamó-
wieƒ Publicznych drogà elektronicznà za po-
mocà formularzy umieszczonych na stronach
portalu internetowego Urz´du, a Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
przekazuje si´ drogà elektronicznà zgodnie
z formà i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej okreÊlonej w dyrektywie.”;

32) w art. 104 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Od dnia zamieszczenia og∏oszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo publika-
cji w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej za-
mawiajàcy udost´pnia na stronie internetowej
specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia oraz
informacje dotyczàce dynamicznego systemu za-
kupów, a w szczególnoÊci:”;

33) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W odpowiedzi na uproszczone og∏oszenie o za-
mówieniu wykonawca, który dotychczas nie
by∏ dopuszczony do udzia∏u w dynamicznym
systemie zakupów, sk∏ada ofert´ orientacyjnà
w wyznaczonym przez zamawiajàcego termi-
nie, nie krótszym ni˝ 15 dni od dnia zamiesz-
czenia tego og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych albo przekazania Urz´dowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich.”;

34) w art. 115 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli wartoÊç konkursu jest mniejsza ni˝ kwo-
ty okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 8, zamawiajàcy zamieszcza
og∏oszenie o konkursie w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych.”;

35) 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 krótszy
ni˝ 21 dni od dnia:

1) zamieszczenia og∏oszenia o konkursie
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych;

2) przekazania og∏oszenia o konkursie
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich — je˝eli wartoÊç kon-
kursu jest równa lub przekracza kwot´
okreÊlonà w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.”;

36) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli wartoÊç konkursu jest mniejsza ni˝ kwo-
ty okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 8, zamawiajàcy niezw∏ocznie
po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza
og∏oszenie o jego wynikach w Biuletynie Za-
mówieƒ Publicznych.”;

37) w art. 128:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli wartoÊç koncesji jest mniejsza ni˝
kwota okreÊlona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uza-
le˝niony obowiàzek przekazywania og∏o-
szeƒ o zamówieniach na roboty budowlane
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
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Europejskich, zamawiajàcy zamieszcza
og∏oszenie o koncesji w Biuletynie Zamó-
wieƒ Publicznych.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Je˝eli wartoÊç koncesji jest mniejsza ni˝
kwota okreÊlona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uza-
le˝niony obowiàzek przekazywania og∏o-
szeƒ o zamówieniach na roboty budowlane
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, termin sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni od dnia za-
mieszczenia og∏oszenia o koncesji w Biule-
tynie Zamówieƒ Publicznych.”;

38) w art. 134:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w post´powaniu prowadzonym uprzednio
w trybie negocjacji z og∏oszeniem nie wp∏y-
nà∏ ˝aden wniosek o dopuszczenie do udzia-
∏u w post´powaniu, nie zosta∏y z∏o˝one ˝ad-
ne oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzu-
cone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze
wzgl´du na ich niezgodnoÊç z opisem
przedmiotu zamówienia, a pierwotne wa-
runki zamówienia nie zosta∏y w istotny spo-
sób zmienione.”,

b) w ust. 6:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zachodzi jedna z okolicznoÊci, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1—5 oraz pkt 8
i 9;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) udziela si´, w okresie 3 lat od udzielenia

zamówienia podstawowego, dotychcza-
sowemu wykonawcy robót budowla-
nych zamówieƒ uzupe∏niajàcych, stano-
wiàcych nie wi´cej ni˝ 50 % wartoÊci 
zamówienia podstawowego i polegajà-
cych na powtórzeniu tego samego ro-
dzaju zamówieƒ, je˝eli zamówienie pod-
stawowe zosta∏o udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z og∏osze-
niem, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o
przewidziane w og∏oszeniu o zamówie-
niu dla zamówienia podstawowego i do-
tyczy przedmiotu zamówienia w nim
okreÊlonego;”,

— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowe-
go, dotychczasowemu wykonawcy do-
staw, zamówieƒ uzupe∏niajàcych, stano-
wiàcych nie wi´cej ni˝ 50 % wartoÊci za-
mówienia podstawowego i polegajàcych
na rozszerzeniu dostawy, je˝eli zmiana
wykonawcy powodowa∏aby koniecznoÊç
nabywania rzeczy o innych parametrach

technicznych, co powodowa∏oby nie-
kompatybilnoÊç technicznà lub niepro-
porcjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne
w u˝ytkowaniu i dozorze, je˝eli zamówie-
nie podstawowe zosta∏o udzielone w try-
bie przetargu nieograniczonego, przetar-
gu ograniczonego lub negocjacji z og∏o-
szeniem, a zamówienie uzupe∏niajàce by-
∏o przewidziane w og∏oszeniu o zamó-
wieniu dla zamówienia podstawowego
i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej
okreÊlonego.”;

39) w art. 135 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do planowanych
zamówieƒ na us∏ugi, o których mowa w art. 5
ust. 1, oraz planowanych zamówieƒ udziela-
nych w trybie innym ni˝ przetarg nieograniczo-
ny, przetarg ograniczony lub negocjacje z og∏o-
szeniem.

4. Je˝eli informacja o zamówieniu zosta∏a zawar-
ta w okresowym og∏oszeniu informacyjnym
dotyczàcym zamówieƒ planowanych w termi-
nie 12 miesi´cy, przekazanym lub zamieszczo-
nym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni
przed dniem przekazania og∏oszenia o zamó-
wieniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich, zamawiajàcy mo˝e w post´-
powaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego wyznaczyç termin sk∏adania
ofert nie krótszy ni˝:

1) 24 dni — od dnia przekazania og∏oszenia
o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich, drogà elektro-
nicznà zgodnie z formà i procedurami wska-
zanymi na stronie internetowej okreÊlonej
w dyrektywie;

2) 31 dni — od dnia przekazania og∏oszenia
o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich, w inny sposób
ni˝ okreÊlony w pkt 1.”;

40) uchyla si´ art. 138d i 138e;

41) w art. 143 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) licencji na oprogramowanie komputerowe.”;

42) w art. 146 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) og∏oszenie o zamówieniu nie zosta∏o za-
mieszczone w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych albo opublikowane w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej, chyba ˝e z przepi-
sów ustawy nie wynika taki obowiàzek;”,

b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed up∏ywem
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.”;
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43) w art. 154:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Za-
mówieƒ Publicznych, w którym zamieszcza-
ne sà og∏oszenia przewidziane ustawà;”,

b) uchyla si´ pkt 4,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzi i og∏asza na stronie internetowej
Urz´du list´ organizacji uprawnionych do
wnoszenia Êrodków ochrony prawnej;”,

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) dà˝y do zapewnienia jednolitego stoso-
wania przepisów o zamówieniach, przy
uwzgl´dnieniu orzecznictwa sàdów oraz
Trybuna∏u Konstytucyjnego, w szczególno-
Êci upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby
Odwo∏awczej, sàdów oraz Trybuna∏u Kon-
stytucyjnego dotyczàce zamówieƒ;”,

e) w pkt 16 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 17—20 w brzmieniu:

„17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów
rocznà informacj´ o dzia∏aniu Krajowej Izby
Odwo∏awczej, uwzgl´dniajàcà problemy
wynikajàce z orzecznictwa;

18) zg∏asza kandydatów na Prezesa i wicepre-
zesa Krajowej Izby Odwo∏awczej;

19) zg∏asza wniosek o powo∏anie rzecznika
dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwo∏aw-
czej;

20) prowadzi dzia∏ania zwiàzane z informatyza-
cjà systemu zamówieƒ publicznych.”;

44) w art. 157 w ust. 2 uchyla si´ pkt 5;

45) w art. 159 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady,
je˝eli przesta∏ on odpowiadaç jednemu z warun-
ków okreÊlonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek
Prezesa Urz´du w razie:”,

46) w art. 168 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wszcz´cie kontroli uprzedniej nast´puje nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia przekazania
Prezesowi Urz´du informacji o wyborze najko-
rzystniejszej oferty, z zastrze˝eniem art. 167
ust. 3, albo od dnia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w art. 55 ust. 2, 60b ust. 2, 62
ust. 2 i 67 ust. 2.”;

47) w art. 169:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dor´czenie zaleceƒ pokontrolnych lub infor-
macji o wyniku kontroli nast´puje nie póê-
niej ni˝ w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
˝àdanych dokumentów, a w przypadku kon-
troli szczególnie skomplikowanej — nie póê-
niej ni˝ w terminie 30 dni od dnia dor´czenia

˝àdanych dokumentów. Prezes Urz´du in-
formuje zamawiajàcego, ˝e kontrola ma
charakter szczególnie skomplikowany, nie
póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia ˝àdanych dokumentów.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zakoƒczeniem kontroli uprzedniej jest tak-
˝e niedor´czenie zaleceƒ pokontrolnych
w terminach, o których mowa w ust. 2;
w takim przypadku uznaje si´, ˝e Prezes
Urz´du nie stwierdzi∏ naruszeƒ w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia.”;

48) w art. 169a:

a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Prezes Urz´du rozpatruje zastrze˝enia,
o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
od dnia ich otrzymania. W przypadku nie-
uwzgl´dnienia zastrze˝eƒ, które dotyczà
obowiàzku uniewa˝nienia post´powania,
o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, prze-
kazuje zastrze˝enia najpóêniej z up∏ywem te-
go terminu do zaopiniowania przez Krajowà
Izb´ Odwo∏awczà. 

3. Krajowa Izba Odwo∏awcza w sk∏adzie trzy-
osobowym wyra˝a, w formie uchwa∏y, opi-
ni´ w sprawie zastrze˝eƒ w terminie 15 dni
od dnia ich przekazania przez Prezesa Urz´-
du. Przepis art. 186 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

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

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do cz∏onków Krajowej Izby Odwo∏awczej
rozpatrujàcych zastrze˝enia art. 162 stosuje
si´ odpowiednio.”;

49) w dziale V rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 4

Krajowa Izba Odwo∏awcza

Art. 172. 1. Tworzy si´ Krajowà Izb´ Odwo∏awczà
przy Prezesie Urz´du, zwanà dalej
„Izbà”, w∏aÊciwà do rozpoznawania
odwo∏aƒ od rozstrzygni´ç protestów
wnoszonych w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia.

2. Organami Izby sà:

1) Prezes;

2) wiceprezes;

3) zgromadzenie ogólne, które tworzà
cz∏onkowie Izby.

3. Prezes Izby kieruje pracami Izby,
a w szczególnoÊci:

1) reprezentuje Izb´ na zewnàtrz;

2) przewodniczy zgromadzeniu ogól-
nemu;
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3) ustala terminy posiedzeƒ sk∏adów
orzekajàcych Izby, a tak˝e zarzàdza
∏àczne rozpoznanie odwo∏aƒ;

4) wyznacza sk∏ad orzekajàcy Izby do
rozpoznania odwo∏ania, w tym jego
przewodniczàcego;

5) czuwa nad sprawnoÊcià pracy Izby;

6) przedk∏ada Prezesowi Urz´du, po
przyj´ciu przez zgromadzenie ogól-
ne, rocznà informacj´ o dzia∏aniu
Izby uwzgl´dniajàcà problemy wyni-
kajàce z orzecznictwa.

4. Zgromadzenie ogólne Izby:

1) przygotowuje i przyjmuje rocznà in-
formacj´ o dzia∏alnoÊci Izby uwzgl´d-
niajàcà problemy wynikajàce z orzecz-
nictwa;

2) wyznacza sk∏ad sàdu dyscyplinarne-
go;

3) rozpatruje odwo∏anie od orzeczenia
sàdu dyscyplinarnego;

4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy
przed∏o˝one przez Prezesa Izby lub
zg∏oszone przez cz∏onków zgroma-
dzenia ogólnego.

5. Zgromadzenie ogólne Izby zwo∏uje
Prezes Izby co najmniej dwa razy w ro-
ku, a tak˝e na pisemny wniosek co naj-
mniej po∏owy cz∏onków Izby albo prze-
wodniczàcego sàdu dyscyplinarnego
w terminie 14 dni od dnia jego z∏o˝e-
nia. Uchwa∏y zgromadzenia ogólnego
zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów w obec-
noÊci co najmniej po∏owy sk∏adu Izby;
w przypadku równej liczby g∏osów roz-
strzyga g∏os Prezesa Izby.

Art. 173. 1. W sk∏ad Izby wchodzi nie wi´cej ni˝
100 cz∏onków powo∏ywanych i odwo-
∏ywanych przez Prezesa Rady Mini-
strów spoÊród osób spe∏niajàcych wy-
magania, o których mowa w ust. 2,
i które uzyska∏y najlepsze wyniki w po-
st´powaniu kwalifikacyjnym. 

2. Cz∏onkiem Izby mo˝e byç osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie praw-
nicze;

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych;

4) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

5) ma nieposzlakowanà opini´;

6) nie by∏a prawomocnie skazana za
przest´pstwo umyÊlne lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;

7) posiada minimum pi´cioletnie do-
Êwiadczenie zawodowe (sta˝ pracy)
w administracji publicznej lub na

stanowiskach zwiàzanych z udziela-
niem porad prawnych, sporzàdza-
niem opinii prawnych, opracowy-
waniem projektów aktów prawnych
oraz wyst´powaniem przed sàdami
i urz´dami;

8) ukoƒczy∏a 29 lat.

3. Prezesa Izby i wiceprezesa powo∏uje
na 3-letnià kadencj´ Prezes Rady Mini-
strów na wniosek Prezesa Urz´du spo-
Êród zg∏oszonych cz∏onków Izby. Do
odwo∏ania Prezesa Izby i wicepreze-
sa przed up∏ywem kadencji przepis
art. 174 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

4. Nawiàzanie stosunku pracy z cz∏onka-
mi Izby nast´puje na podstawie powo-
∏ania w terminie okreÊlonym w akcie
powo∏ania. CzynnoÊci w sprawach
z zakresu prawa pracy dotyczàcych
cz∏onków Izby wykonuje Prezes Urz´-
du. W sprawach nieuregulowanych
w ustawie, dotyczàcych stosunku pra-
cy cz∏onków Izby, majà odpowiednie
zastosowanie przepisy ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.2)).

5. Przed podj´ciem obowiàzków cz∏onek
Izby jest obowiàzany z∏o˝yç przed Preze-
sem Rady Ministrów Êlubowanie wed-
∏ug nast´pujàcej roty: „Âlubuj´ uroczy-
Êcie wype∏niaç obowiàzki cz∏onka Izby,
orzekaç bezstronnie, zgodnie z przepisa-
mi prawa, a w post´powaniu kierowaç
si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci”;
sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e na koƒcu
dodaç: „Tak mi dopomó˝ Bóg”. Z∏o˝e-
nie Êlubowania cz∏onek Izby potwierdza
podpisem pod jego treÊcià. 

6. Podstaw´ ustalenia wynagrodzenia za-
sadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa
oraz pozosta∏ych cz∏onków Izby stano-
wi wielokrotnoÊç kwoty bazowej usta-
lonej w ustawie bud˝etowej na dany
rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej
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sferze bud˝etowej oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255,
z póên. zm.3)) dla pracowników paƒ-
stwowej sfery bud˝etowej, o których
mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy. 

7. Cz∏onkom Izby przys∏uguje dodatek za
wieloletnià prac´ wynoszàcy, poczàw-
szy od szóstego roku pracy, 5 % mie-
si´cznego wynagrodzenia zasadnicze-
go i wzrastajàcy po ka˝dym roku pracy
o 1 %, a˝ do osiàgni´cia 20 % mie-
si´cznego wynagrodzenia zasadnicze-
go.

8. Cz∏onkom Izby przys∏uguje nagroda ju-
bileuszowa w wysokoÊci:

1) 75 % wynagrodzenia miesi´cznego
— po 20 latach pracy;

2) 100 % wynagrodzenia miesi´czne-
go — po 25 latach pracy;

3) 150 % wynagrodzenia miesi´czne-
go — po 30 latach pracy;

4) 200 % wynagrodzenia miesi´czne-
go — po 35 latach pracy;

5) 300 % wynagrodzenia miesi´czne-
go — po 40 latach pracy;

6) 350 % wynagrodzenia miesi´czne-
go — po 45 latach pracy.

9. Do okresu pracy uprawniajàcego do na-
grody jubileuszowej wlicza si´ wszyst-
kie poprzednie zakoƒczone okresy za-
trudnienia oraz inne okresy, je˝eli z mo-
cy odr´bnych przepisów podlegajà one
wliczeniu do okresu pracy, od którego
zale˝à uprawnienia pracownicze. Do ob-
liczania i wyp∏acania nagrody jubileu-
szowej stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy dotyczàce nagród jubileuszowych,
o których mowa w przepisach o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych.

10. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wielokrotnoÊç
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6,
majàc na wzgl´dzie funkcj´ pe∏nionà
przez cz∏onka Izby oraz to, ˝e wielokrot-
noÊç nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 4,5.

11. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà oraz
ksi´gowà Izby zapewnia Urzàd. 

Art. 174. 1. Cz∏onkostwa w Izbie nie mo˝na ∏àczyç z:

1) mandatem pos∏a lub senatora;

2) mandatem radnego, mandatem wój-
ta (burmistrza, prezydenta miasta)
oraz z cz∏onkostwem w zarzàdzie po-
wiatu lub województwa;

3) cz∏onkostwem w kolegium regional-
nej izby obrachunkowej oraz samo-
rzàdowym kolegium odwo∏awczym;

4) przynale˝noÊcià do partii politycznej
lub prowadzeniem dzia∏alnoÊci poli-
tycznej.

2. Cz∏onkowie Izby nie mogà:

1) podejmowaç dodatkowego zatrud-
nienia ani innych zaj´ç zarobkowych,
z wyjàtkiem zatrudnienia na stanowi-
sku dydaktycznym, naukowo-dydak-
tycznym lub naukowym w ∏àcznym
wymiarze nieprzekraczajàcym pe∏ne-
go wymiaru czasu pracy pracowni-
ków zatrudnionych na tych stanowi-
skach, je˝eli to zatrudnienie nie prze-
szkadza w pe∏nieniu obowiàzków
cz∏onka Izby;

2) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodar-
czej na w∏asny rachunek lub wspól-
nie z innymi osobami, a tak˝e zarzà-
dzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç
przedstawicielem czy pe∏nomocni-
kiem w prowadzeniu takiej dzia∏al-
noÊci;

3) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzor-
czej lub komisji rewizyjnej ani pe∏-
nomocnikiem spó∏ek handlowych;

4) byç cz∏onkami zarzàdów fundacji
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà;

5) posiadaç w spó∏kach handlowych
wi´cej ni˝ 10 % akcji lub udzia∏y
przedstawiajàce wi´cej ni˝ 10 % kapi-
ta∏u zak∏adowego — w ka˝dej z tych
spó∏ek.

3. Cz∏onek Izby sk∏ada Prezesowi Urz´du
co roku do dnia 31 marca oÊwiadcze-
nie:

1) czy toczà si´ przeciwko niemu po-
st´powania karne, wraz z informacjà
dotyczàcà przedmiotu post´powa-
nia;

2) o stanie majàtkowym wed∏ug stanu
na dzieƒ 31 grudnia roku poprzed-
niego, stosujàc odpowiednio formu-
larz, którego wzór jest okreÊlony
w przepisach o ograniczeniu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje pub-
liczne.
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4. Cz∏onkostwo w Izbie wygasa z powodu
Êmierci albo odwo∏ania. 

5. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏on-
ka Izby w przypadku:

1) utraty obywatelstwa polskiego;

2) utraty albo ograniczenia zdolnoÊci
do czynnoÊci prawnych;

3) utraty praw publicznych;

4) utraty autorytetu dajàcego r´koj-
mi´ prawid∏owego wykonywania
obowiàzków cz∏onka Izby;

5) prawomocnego skazania za prze-
st´pstwo umyÊlne lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;

6) up∏ywu 6 miesi´cy zawieszenia,
o którym mowa w art. 176 ust. 1;

7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wy-
kluczenia ze sk∏adu Izby;

8) niez∏o˝enia w terminie jednego
z oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 3;

9) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;

10) nieobj´cia stanowiska w terminie
okreÊlonym w akcie powo∏ania;

11) z∏o˝enia przez cz∏onka Izby wnio-
sku o odwo∏anie.

6. Cz∏onkowie Izby w zakresie wykonywa-
nia czynnoÊci okreÊlonych ustawà ko-
rzystajà z ochrony prawnej przys∏ugu-
jàcej funkcjonariuszom publicznym.

7. Cz∏onkowie sk∏adów orzekajàcych Izby
przy orzekaniu sà niezawiÊli i zwiàzani
wy∏àcznie przepisami obowiàzujàcego
prawa.

Art. 175. 1. Cz∏onek Izby podlega odpowiedzialno-
Êci dyscyplinarnej za naruszenie swo-
ich obowiàzków i uchybienie godnoÊci
zawodowej.

2. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie;

2) usuni´cie z zajmowanej funkcji;

3) wykluczenie ze sk∏adu Izby.

3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2
pkt 2, oznacza niemo˝noÊç sprawo-
wania przez 3 lata funkcji Prezesa, wi-
ceprezesa, rzecznika dyscyplinarnego
oraz cz∏onka sàdu dyscyplinarnego.

4. W sprawach dyscyplinarnych cz∏on-
ków Izby orzekajà:

1) w pierwszej instancji — sàd dyscy-
plinarny w sk∏adzie pi´ciu cz∏onków
Izby, powo∏ywany przez zgromadze-

nie ogólne Izby spoÊród cz∏onków
Izby;

2) w drugiej instancji — zgromadzenie
ogólne Izby.

5. Oskar˝ycielem przed sàdem dyscypli-
narnym jest rzecznik dyscyplinarny.
Rzecznika dyscyplinarnego powo∏uje
spoÊród cz∏onków Izby na trzyletnià
kadencj´ Prezes Rady Ministrów na
wniosek Prezesa Urz´du. Rzecznik dys-
cyplinarny mo˝e byç w ka˝dym czasie
odwo∏any i pe∏ni swoje obowiàzki do
czasu powo∏ania nowego rzecznika.

6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wyda-
nego w drugiej instancji przys∏uguje
odwo∏anie do sàdu apelacyjnego —
sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
Urz´du, w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia orzeczenia wraz z uzasadnie-
niem. Od orzeczenia sàdu apelacyjne-
go nie przys∏uguje skarga kasacyjna.

7. Szczegó∏owy tryb post´powania dys-
cyplinarnego oraz tryb wyboru sk∏adu
orzekajàcego sàdu dyscyplinarnego
okreÊla regulamin uchwalony przez
zgromadzenie ogólne Izby.

Art. 176. 1. Prezes Rady Ministrów zawiesza cz∏on-
ka Izby w jego prawach i obowiàzkach
w przypadku przedstawienia mu zarzu-
tu pope∏nienia przest´pstwa umyÊlne-
go lub umyÊlnego przest´pstwa skar-
bowego. 

2. Okres zawieszenia, o którym mowa
w ust. 1, trwa do czasu zakoƒczenia po-
st´powania karnego, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez 6 miesi´cy.

3. W okresie zawieszenia cz∏onek Izby za-
chowuje prawo do po∏owy wynagro-
dzenia.

Art. 176a. 1. Cz∏onków Izby wy∏ania si´ w drodze
post´powania kwalifikacyjnego, które
sk∏ada si´ z:

1) egzaminu pisemnego z teoretycz-
nej i praktycznej znajomoÊci prze-
pisów zwiàzanych z udzielaniem
zamówieƒ publicznych;

2) rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Post´powanie kwalifikacyjne na cz∏on-
ków Izby og∏asza Prezes Rady Mini-
strów na wniosek Prezesa Urz´du, 
je˝eli zachodzi potrzeba zwi´kszenia
sk∏adu Izby.

3. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 2,
zamieszcza si´ w Biuletynie Informa-
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cji Publicznej Urz´du oraz Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, a tak˝e
w dzienniku o zasi´gu ogólnopol-
skim.

4. Og∏oszenie zawiera:

1) informacj´ o limicie osób, które zo-
stanà powo∏ane w sk∏ad Izby w da-
nym post´powaniu kwalifikacyj-
nym;

2) okreÊlenie terminu i miejsca przyj-
mowania zg∏oszeƒ na cz∏onków
Izby; termin nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 30 dni od dnia og∏oszenia;

3) wykaz dokumentów, które nale˝y
do∏àczyç do zg∏oszenia na cz∏onka
Izby;

4) okreÊlenie terminu przeprowadze-
nia post´powania kwalifikacyjne-
go, o którym mowa w ust. 1;

5) informacj´ o niezb´dnej do uzyska-
nia minimalnej liczbie punktów.

5. W celu przeprowadzenia post´powa-
nia kwalifikacyjnego na cz∏onków Izby
Prezes Rady Ministrów powo∏uje ko-
misj´ kwalifikacyjnà, której cz∏onkami
mogà byç wy∏àcznie osoby, których
wiedza i doÊwiadczenie w zakresie
przepisów zwiàzanych z udzielaniem
zamówieƒ publicznych oraz autorytet
dajà r´kojmi´ prawid∏owego i bez-
stronnego przebiegu post´powania
kwalifikacyjnego. 

6. Je˝eli w post´powaniu kwalifikacyj-
nym minimalnà liczb´ punktów uzy-
ska mniejsza liczba osób, ni˝ wynika
to z limitu osób okreÊlonego w og∏o-
szeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
Prezes Rady Ministrów og∏asza uzu-
pe∏niajàce post´powanie kwalifika-
cyjne na cz∏onków Izby, nie póêniej
ni˝ w terminie 30 dni od dnia zakoƒ-
czenia poprzedniego post´powania
kwalifikacyjnego. Przepisy ust. 1—5
stosuje si´.

7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb przeprowa-
dzania post´powania kwalifikacyjne-
go, o którym mowa w ust. 1 i 6, spo-
sób powo∏ywania komisji kwalifika-
cyjnej, a tak˝e szczegó∏owy zakres po-
st´powania kwalifikacyjnego — bio-
ràc pod uwag´ potrzeb´ zapewnienia
obiektywnego sprawdzenia teore-
tycznego i praktycznego przygotowa-
nia kandydatów, sprawnego prze-
prowadzania post´powaƒ odwo∏aw-
czych oraz okolicznoÊç, ˝e potwier-
dzeniem spe∏niania warunków, o któ-
rych mowa w art. 173 ust. 2, mogà

byç dokumenty zawierajàce informa-
cje podlegajàce ochronie danych oso-
bowych, w szczególnoÊci informacja
z Krajowego Rejestru Karnego.”;

50) w art. 180 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 7 dni od dnia zamieszczenia og∏oszenia w Biu-
letynie Zamówieƒ Publicznych lub zamieszcze-
nia specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia na stronie internetowej — je˝eli wartoÊç
zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8;”;

51) w art. 182 w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmie-
nie:

„a) z dniem wydania postanowienia koƒczàcego
post´powanie odwo∏awcze albo wyroku Izby
albo”;

52) w dziale VI rozdzia∏ 3 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 3

Odwo∏anie

Art. 184. 1. Od rozstrzygni´cia protestu przys∏ugu-
je odwo∏anie, je˝eli wartoÊç zamówie-
nia jest równa lub przekracza kwoty
okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, od których jest
uzale˝niony obowiàzek przekazywania
Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich og∏oszeƒ o zamówie-
niach na dostawy lub us∏ugi.

2. Odwo∏anie wnosi si´ do Prezesa Urz´-
du w terminie 5 dni od dnia dor´czenia
rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu
terminu rozstrzygni´cia protestu, jed-
noczeÊnie przekazujàc jego kopi´
zamawiajàcemu. Z∏o˝enie odwo∏ania
w placówce pocztowej operatora pub-
licznego jest równoznaczne z jego
wniesieniem do Prezesa Urz´du. 

3. Kopi´ odwo∏ania zamawiajàcy przeka-
zuje jednoczeÊnie wszystkim uczest-
nikom post´powania toczàcego si´
w wyniku wniesienia protestu, nie póê-
niej jednak ni˝ w terminie 2 dni od dnia
jej otrzymania, wzywajàc ich do wzi´-
cia udzia∏u w post´powaniu odwo∏aw-
czym. 

4. Uczestnik post´powania toczàcego si´
w wyniku wniesienia protestu mo˝e
zg∏osiç przystàpienie do post´powania
odwo∏awczego najpóêniej do czasu
otwarcia posiedzenia sk∏adu orzekajà-
cego Izby, wskazujàc swój interes
prawny w przystàpieniu i stron´, do
której przyst´puje. Zg∏oszenie przystà-
pienia dor´cza si´ Prezesowi Urz´du,
przekazujàc jego kopi´ zamawiajàcemu
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oraz wykonawcy wnoszàcemu odwo-
∏anie.

5. CzynnoÊci wykonawcy, który przystàpi∏
do post´powania odwo∏awczego, nie
mogà pozostawaç w sprzecznoÊci
z czynnoÊciami i oÊwiadczeniami stro-
ny, do której przystàpi∏.

6. Do post´powania odwo∏awczego sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.4)) o sàdzie polu-
bownym (arbitra˝owym), je˝eli ustawa
nie stanowi inaczej.

Art. 185. 1. Odwo∏anie podlega rozpoznaniu, je˝e-
li uiszczono wpis. Wpis uiszcza si´ naj-
póêniej w dniu wniesienia odwo∏ania,
a dowód jego uiszczenia do∏àcza si´
do odwo∏ania. 

2. Je˝eli wpis nie zosta∏ uiszczony Prezes
Urz´du zwraca odwo∏anie. O zwrocie
odwo∏ania rozstrzyga Prezes Urz´du
w drodze postanowienia, na które nie
przys∏uguje za˝alenie. 

Art. 186. 1. Odwo∏anie rozpoznaje Izba w sk∏adzie
trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje
przewodniczàcego sk∏adu orzekajàce-
go Izby spoÊród wyznaczonych cz∏on-
ków. 

2. Sk∏ad orzekajàcy Izby, zwany dalej
„sk∏adem orzekajàcym”, wyznaczany
jest przez Prezesa Izby wed∏ug kolejno-
Êci wp∏ywu odwo∏aƒ z alfabetycznej li-
sty cz∏onków Izby, jawnej dla stron po-
st´powania odwo∏awczego. Odst´p-
stwo od tej kolejnoÊci jest dopuszczal-
ne tylko z powodu choroby cz∏onka
Izby lub z innej wa˝nej przyczyny, co
nale˝y zaznaczyç w zarzàdzeniu o wy-
znaczeniu posiedzenia sk∏adu orzekajà-
cego. 

3. Zmiana wyznaczonego sk∏adu orzeka-
jàcego mo˝e nastàpiç jedynie z przy-
czyn, o których mowa w ust. 2 zdanie
drugie.

4. Cz∏onek sk∏adu orzekajàcego zawiada-
mia pisemnie Prezesa Izby o okoliczno-
Êciach, o których mowa w ust. 2 zdanie
drugie.

5. Cz∏onek sk∏adu orzekajàcego lub stro-
na zawiadamia pisemnie Prezesa Urz´-
du o okolicznoÊciach uzasadniajàcych
wy∏àczenie cz∏onka, je˝eli zachodzà
okolicznoÊci faktyczne i prawne, które
mogà budziç uzasadnione wàtpliwoÊci
co do jego bezstronnoÊci. O wy∏àcze-
niu cz∏onka Izby albo odmowie jego
wy∏àczenia rozstrzyga Prezes Urz´du
w drodze postanowienia, na które nie
przys∏uguje za˝alenie. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4
i 5, Prezes Izby wyznacza do sk∏adu
orzekajàcego innego cz∏onka Izby wed-
∏ug kolejnoÊci z alfabetycznej listy
cz∏onków Izby.

Art. 187. 1. Izba rozpoznaje odwo∏anie w terminie
15 dni od dnia jego dor´czenia Preze-
sowi Urz´du. Prezes Izby mo˝e zarzà-
dziç ∏àczne rozpoznanie odwo∏aƒ przez
Izb´, je˝eli zosta∏y one z∏o˝one w tym
samym post´powaniu o udzielenie za-
mówienia i dotyczà tych samych czyn-
noÊci zamawiajàcego.

2. Izba rozpoznaje odwo∏anie na jawnej
rozprawie, chyba ˝e odwo∏anie podle-
ga odrzuceniu, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Na wniosek strony lub z urz´du Izba
wy∏àcza jawnoÊç rozprawy w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, je˝eli przy rozpoznawaniu
odwo∏ania mo˝e byç ujawniona infor-
macja stanowiàca tajemnic´ ustawo-
wo chronionà. Rozprawa odbywa si´
wówczas wy∏àcznie z udzia∏em stron
oraz ich pe∏nomocników.
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319 i Nr 50, poz. 331.



4. Izba odrzuca odwo∏anie na posiedze-
niu niejawnym, je˝eli stwierdzi, ˝e:

1) w sprawie nie majà zastosowania
przepisy ustawy;

2) odwo∏anie nie zosta∏o poprzedzone
protestem, z zastrze˝eniem art. 181
ust. 4;

3) protest lub odwo∏anie zosta∏y wnie-
sione przez podmiot nieuprawnio-
ny;

4) protest lub odwo∏anie zosta∏y wnie-
sione z uchybieniem terminów okreÊ-
lonych w ustawie;

5) odwo∏ujàcy si´ powo∏uje si´ wy∏àcz-
nie na te same okolicznoÊci, które
by∏y przedmiotem rozstrzygni´cia
przez Izb´ w sprawie innego odwo-
∏ania wniesionego przez tego same-
go odwo∏ujàcego si´ w tym samym
post´powaniu;

6) odwo∏anie, wniesione przez wyko-
nawc´ wnoszàcego protest lub we-
zwanego zgodnie z art. 181 ust. 3,
dotyczy czynnoÊci, które zamawiajà-
cy dokona∏ zgodnie z ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu;

7) odwo∏ujàcy si´ nie przekaza∏ kopii
odwo∏ania zamawiajàcemu, zgodnie
z art. 184 ust. 2.

5. Je˝eli Izba uzna to za konieczne, mo˝e
dopuÊciç do udzia∏u w posiedzeniu
niejawnym strony, Êwiadków lub bieg-
∏ych.

6. W przypadku stwierdzenia, ˝e nie za-
chodzà podstawy do odrzucenia od-
wo∏ania, przewodniczàcy sk∏adu orze-
kajàcego zamyka posiedzenie i otwiera
rozpraw´.

Art. 188. 1. Strony sà obowiàzane wskazywaç do-
wody dla stwierdzenia faktów, z któ-
rych wywodzà skutki prawne. Dowody
na poparcie swych twierdzeƒ lub od-
parcie twierdzeƒ strony przeciwnej
strony mogà przedstawiaç a˝ do zam-
kni´cia rozprawy.

2. Izba mo˝e dopuÊciç dowód niewskaza-
ny przez stron´.

3. Dowodami sà w szczególnoÊci doku-
menty, zeznania Êwiadków, opinie bieg-
∏ych oraz przes∏uchanie stron.

4. Izba mo˝e powo∏aç bieg∏ego spoÊród
osób wpisanych na list´ bieg∏ych sà-
dowych ustanowionych przy sàdach
okr´gowych, je˝eli ustalenie stanu fak-
tycznego sprawy wymaga wiadomoÊci
specjalnych. Bieg∏emu przys∏uguje wy-
nagrodzenie w wysokoÊci ustalonej
zgodnie z przepisami o nale˝noÊciach

Êwiadków, bieg∏ych i stron w post´po-
waniu sàdowym.

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty
znane z urz´du nie wymagajà dowodu.
Nie wymagajà te˝ dowodu fakty przy-
znane w toku post´powania przez stro-
n´ przeciwnà, je˝eli Izba uzna, ˝e przy-
znanie nie budzi wàtpliwoÊci co do
zgodnoÊci z rzeczywistym stanem rze-
czy.

6. Izba odmawia przeprowadzenia wnio-
skowanych dowodów, je˝eli fakty b´-
dàce ich przedmiotem zosta∏y ju˝
stwierdzone innymi dowodami lub gdy
zosta∏y powo∏ane jedynie dla zw∏oki.

7. Izba ocenia wiarygodnoÊç i moc dowo-
dów wed∏ug w∏asnego przekonania,
na podstawie wszechstronnego rozwa-
˝enia zebranego materia∏u.

Art. 189. 1. Odwo∏ujàcy si´ mo˝e cofnàç odwo∏a-
nie. W przypadku cofni´cia odwo∏ania
Izba umarza post´powanie odwo∏aw-
cze.

2. Je˝eli cofni´cie odwo∏ania nastàpi∏o
przed otwarciem rozprawy, odwo∏ujà-
cemu zwraca si´ 90 % wpisu. 

Art. 190. 1. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
zamyka rozpraw´ po przeprowadzeniu
dowodów i udzieleniu g∏osu stronom,
a tak˝e je˝eli Izba uzna, ˝e sprawa zo-
sta∏a dostatecznie wyjaÊniona.

2. Wydajàc wyrok Izba bierze za podsta-
w´ stan rzeczy ustalony w toku post´-
powania.

3. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
otwiera na nowo zamkni´te posiedze-
nie lub rozpraw´, je˝eli po ich zamkni´-
ciu ujawniono okolicznoÊci istotne dla
rozstrzygni´cia odwo∏ania.

4. Wyrok mo˝e byç wydany jedynie przez
sk∏ad orzekajàcy, przed którym toczy∏o
si´ post´powanie odwo∏awcze.

Art. 191. 1. O oddaleniu odwo∏ania lub jego
uwzgl´dnieniu Izba orzeka w wyroku.
W pozosta∏ych przypadkach Izba wy-
daje postanowienie.

2. Uwzgl´dniajàc odwo∏anie, Izba mo˝e:

1) nakazaç wykonanie lub powtórzenie
czynnoÊci zamawiajàcego;

2) nakazaç uniewa˝nienie czynnoÊci
zamawiajàcego;

3) uniewa˝niç post´powanie o udziele-
nie zamówienia.
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3. Izba nie mo˝e orzekaç co do zarzutów,
które nie by∏y zawarte w proteÊcie.
Izba bierze pod uwag´ z urz´du oko-
licznoÊci skutkujàce uniewa˝nieniem
post´powania o udzielenie zamówie-
nia; w takim przypadku Izba wydaje
wyrok.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 187
ust. 1 zdanie drugie, Izba mo˝e wydaç
∏àczne orzeczenie w sprawach z∏o˝onych
odwo∏aƒ.

5. Izba nie mo˝e nakazaç zawarcia umo-
wy.

6. W wyroku oraz w postanowieniu koƒ-
czàcym post´powanie odwo∏awcze
Izba rozstrzyga o kosztach post´powa-
nia odwo∏awczego.

7. Strony ponoszà koszty post´powania
odwo∏awczego stosownie do jego wy-
niku.

Art. 192. 1. Izba z urz´du sporzàdza uzasadnienie
wyroku oraz postanowienia koƒczàce-
go post´powanie odwo∏awcze.

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1,
zawiera wskazanie podstawy faktycznej
rozstrzygni´cia, w tym ustalenie fak-
tów, które Izba uzna∏a za udowodnione,
dowodów, na których si´ opar∏a, i przy-
czyn, dla których innym dowodom od-
mówi∏a wiarygodnoÊci i mocy dowo-
dowej, oraz wskazanie podstawy praw-
nej wyroku z przytoczeniem przepisów
prawa.

3. BezpoÊrednio po sporzàdzeniu wyroku
albo postanowienia koƒczàcego post´-
powanie odwo∏awcze przewodniczàcy
sk∏adu orzekajàcego og∏asza orzecze-
nie. Og∏oszenie nast´puje na posiedze-
niu jawnym. NieobecnoÊç stron nie
wstrzymuje og∏oszenia.

4. W sprawie zawi∏ej Izba mo˝e odroczyç
og∏oszenie wyroku albo postanowie-
nia koƒczàcego post´powanie odwo-
∏awcze na czas nie d∏u˝szy ni˝ 5 dni.
W postanowieniu o odroczeniu og∏o-
szenia orzeczenia Izba wyznacza ter-
min jego og∏oszenia. Je˝eli og∏oszenie
by∏o odroczone, mo˝e go dokonaç
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego.

5. Odpisy wyroku lub postanowienia
koƒczàcego post´powanie odwo∏aw-
cze wraz z uzasadnieniem dor´cza si´
w terminie 3 dni stronom oraz uczest-
nikom post´powania odwo∏awczego
lub ich pe∏nomocnikom. 

Art. 193. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez
sàd jego wykonalnoÊci, ma moc praw-
nà na równi z wyrokiem sàdu. Przepis
art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. — Kodeks post´powania cywil-
nego stosuje si´ odpowiednio.

2. O stwierdzeniu wykonalnoÊci orzecze-
nia Izby sàd orzeka na wniosek strony.
Strona jest obowiàzana za∏àczyç do
wniosku orygina∏ lub poÊwiadczony
przez Prezesa Izby odpis orzeczenia
Izby.

3. Sàd stwierdza wykonalnoÊç orzeczenia
Izby nadajàcego si´ do wykonania
w drodze egzekucji, nadajàc orzecze-
niu klauzul´ wykonalnoÊci.

Art. 193a. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) regulamin post´powania przy roz-
poznawaniu odwo∏aƒ okreÊlajàcy
w szczególnoÊci wymagania formal-
ne dotyczàce odwo∏ania, post´po-
wanie z wniesionym odwo∏aniem,
przygotowanie posiedzenia i rozpra-
wy, majàc na wzgl´dzie potrzeb´
zapewnienia sprawnej organizacji
posiedzenia i rozprawy, szybkiego
przebiegu post´powania odwo∏aw-
czego oraz jawnoÊci rozpraw;

2) wysokoÊç i sposób pobierania wpi-
su od odwo∏ania oraz rodzaje kosz-
tów w post´powaniu odwo∏awczym
i sposób ich rozliczania, majàc na
wzgl´dzie zró˝nicowanà wysokoÊç
wpisu, zale˝nà od wartoÊci i rodza-
ju zamówienia, a tak˝e zasadnoÊç
zwrotu stronie kosztów koniecznych
do celowego dochodzenia praw lub
do celowej obrony.”;

53) w art. 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestni-
kom post´powania odwo∏awczego przys∏ugu-
je skarga do sàdu.”;

54) w art. 195 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Skarg´ wnosi si´ za poÊrednictwem Prezesa
Urz´du w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
orzeczenia Izby, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.”;

55) w art. 196 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sàd na posiedzeniu niejawnym mo˝e uchyliç
zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym roz-
strzygni´ciem protestu, je˝eli stan post´powa-
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nia o udzielenie zamówienia pozwala na to lub
zamawiajàcy uprawdopodobni, ˝e zaskar˝one
orzeczenie Izby w sposób ra˝àcy narusza prze-
pisy o post´powaniu odwo∏awczym.”;

56) w art. 198 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Od wyroku sàdu nie przys∏uguje skarga kasacyj-
na. Przepisu nie stosuje si´ do Prezesa Urz´du.”;

57) w art. 200 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokonuje czynnoÊci przewidzianych w ustawie
bez wymaganej zgody Prezesa Urz´du lub
narusza przepisy ustawy dotyczàce obowiàzku
przekazania zawiadomienia Prezesowi Urz´-
du;”;

58) w art. 201 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 —
kara pieni´˝na wynosi 3 000 z∏;

2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty okreÊ-
lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, a jest mniejsza ni˝ 10 000 000 eu-
ro dla dostaw lub us∏ug oraz 20 000 000 euro
dla robót budowlanych — kara pieni´˝na wy-
nosi 30 000 z∏;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o funda-
cji — Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 30, poz. 163 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) uchy-
la si´ art. 16.

Art. 3. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏-
towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z póên. zm.5)) w art. 5 w pkt 1 lit. b otrzymu-
je brzmienie:

„b) s´dziowie delegowani do Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci lub innej jednostki organizacyjnej
podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez
niego nadzorowanej, których wynagrodzenia sà
finansowane ze Êrodków pozostajàcych w dyspo-
zycji Ministra SprawiedliwoÊci, prokuratorzy oraz
cz∏onkowie Krajowej Izby Odwo∏awczej przy Pre-
zesie Urz´du Zamówieƒ Publicznych,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,

z póên. zm.6)) w art. 22 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Paƒstwowa jednostka bud˝etowa, która utwo-
rzy∏a rachunek, o którym mowa w ust. 1, od-
prowadza do bud˝etu paƒstwa ustalonà na
dzieƒ 31 grudnia nadwy˝k´ dochodów w∏as-
nych, uzyskanych ze êróde∏, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 pkt 1—3, 8 i 10, przekra-
czajàcà 1/6 planowanych na dany rok bud˝e-
towy wydatków finansowanych z dochodów
w∏asnych, z zastrze˝eniem ust. 8a.”;

2) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Z dochodów uzyskiwanych z wpisów i wp∏at
z tytu∏u post´powaƒ odwo∏awczych, prowa-
dzonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163,
z póên. zm.7)), gromadzonych na rachunku do-
chodów w∏asnych, zgodnie z ust. 2 pkt 3, od-
prowadza si´ do bud˝etu paƒstwa, w terminie
do 20 dnia miesiàca, równie˝ Êrodki w wyso-
koÊci odpowiadajàcej 1/12 planowanych rocz-
nych wydatków na wynagrodzenia oraz sk∏ad-
ki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy
Prezesa, wiceprezesa oraz pozosta∏ych cz∏on-
ków Krajowej Izby Odwo∏awczej, o której mo-
wa w art. 172 wy˝ej wymienionej ustawy.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 126, poz. 876 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 123) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 3 000 z∏ pobiera
si´ od skargi na orzeczenie Krajowej Izby
Odwo∏awczej przy Prezesie Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych, w sprawach zamówieƒ
publicznych.”.

Art. 6. 1. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia
i konkursów wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy oraz kontroli, odwo∏aƒ i skarg, które ich doty-
czà, stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3.

2. Odwo∏ania, które nie zosta∏y rozpoznane przez
zespó∏ arbitrów do dnia powo∏ania cz∏onków Izby, roz-
poznaje Izba stosujàc do orzekania odpowiednio prze-
pisy dotyczàce zespo∏u arbitrów.
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 433.

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

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.



3. Og∏oszenia o udzieleniu zamówienia i o wyni-
kach konkursu dotyczàce post´powaƒ o udzielenie za-
mówienia i konkursów o wartoÊci przekraczajàcej wy-
ra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro,
a mniejszej ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, zamieszcza si´ na zasadach okreÊlonych w ni-
niejszej ustawie.

Art. 7. 1. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego przepisu Prezes Rady Ministrów og∏osi
pierwsze post´powanie kwalifikacyjne na cz∏onków
Izby po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du w sprawie
liczby cz∏onków Izby.

2. Do czasu powo∏ania Prezesa Izby jego obowiàz-
ki pe∏ni Prezes Urz´du.

3. Lista arbitrów prowadzona przez Prezesa Urz´-
du przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy traci moc po
rozpoznaniu przez arbitrów ostatniego odwo∏ania,
o którym mowa w art. 6 ust. 1. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 43 lit. b i d oraz lit. e w zakresie art. 154
pkt 17—19, art. 1 pkt 44, art. 1 pkt 48, 49 w zakre-
sie art. 172—176, art. 1 pkt 51, 52 w zakresie
art. 184 ust. 2—6, art. 185—193a i art. 1 pkt 53—55
oraz art. 3—5, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
5 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 49 w zakresie art. 176a i art. 7 ust. 1, któ-
ry wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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