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Dział I Postanowienia ogólne 

Rozdział 1 Przedmiot regulacji 

§ 1. Zakres regulacji  

Wytyczne określają organizację oraz zasady przygotowania i przeprowadzania  

postępowania o udzielanie zamówień publicznych w Inspektoracie Wsparcia Sił 

Zbrojnych oraz w jednostkach podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił  

Zbrojnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 

1517, 2275 i 2320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, albo „ustawą”. 

2. Przepisy ustawy i oparte na nich niniejsze wytyczne stosuje się do udzielania: 

1) zamówień klasycznych o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne  

(art. 3 i dział II art. 83 – 265); 

2) zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 

130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), a jest mniejsza niż progi 

unijne (dział III art. 266–306); 

3) zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359-361), które 

to przepisy właściwe są dla: 

a) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 

- jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza 

równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających 

z działu IV rozdziału 4 ustawy; 

b) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli 

wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość 

kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 

złotych. 

4) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest 

równa lub przekracza progi unijne (art. 2 ust. 1 pkt 3, dział VI: art. 395–430 

ustawy), tj. wyrażonej w złotych równowartości: 

a) 428 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 350 000 euro - dla robót budowlanych2. 

3. Wytyczne, w zakresie w nich określonym, mają także zastosowanie do:  

1) zamówień udzielanych na podstawie odrębnych procedur w ramach 

programu Foreign Military Sales (FMS) oraz w zakresie określonym  

w rozdziale 3 zamówień udzielanych na podstawie odrębnych procedur  

za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA), do których  

                                                 
2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Podane w rozporządzeniu kwoty wartości 
zamówień, od których jest uzależniony obowiązek stosowania procedury unijnej, podobnie jak 
średni kurs euro, ulegają zmianie co dwa lata, w związku z czym kwoty wartości zamówień oraz 
średni kurs euro zostaną zmienione, począwszy od 1 stycznia 2022 r. 



Egz. pojedynczy 

str. 9/298 
 

nie stosuje się ustawy, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy oraz  

do zamówień, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy; 

2) zamówień, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, wyłączonych ze 

stosowania ustawy, do których stosuje się przepisy decyzji Nr 367/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad  

i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 265  

i z 2018 r. poz. 147), zwanej dalej „decyzją Nr 367/MON”. 

4. Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r.  

poz. 1086 i 2275) zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie: 

1) art. 4c – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie  

trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu 

bezpieczeństwa państwa (Dz. U . z 2013 r. poz. 233); 

2) art. 10g - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261); 

3) art. 11 ust. 6 - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień  

Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127); 

4) art. 31 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129); 

5) art. 33 ust. 3 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

6) art. 91 ust. 7c – rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 

2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz  

sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. 2018 r.  

poz. 1357); 

7) art. 91 ust. 8 - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 

2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert  

w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 96, poz. 559); 

8) art. 96 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1128); 
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9) art. 98 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów1 z dnia  

15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu  

o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. 

U. z 2016 r. poz. .2038) oraz 

10) art. 138f ust. 4, art. 160 ust. 2, art. 173 ust. 10, art. 176a ust. 7 i art. 198 pkt 

2 ustawy uchylanej w art. 89, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

- do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie  

art. 15, art. 34 ust. 2, art. 70, art. 80, art. 82 ust. 4, art. 103 ust. 4, art. 128  

ust. 6, art. 244, art. 245 ust. 7, art. 272 ust. 2, art. 394 ust. 4, art. 477 ust. 10, 

art. 484 ust. 5, art. 504 ust. 2 i art. 576 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, tj. od 1 stycznia 2021 r. 

5. Akty wykonawcze do nowej ustawy Pzp, oparte na regulacjach nieznanych  

w dotychczasowej ustawie: 

1) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 

2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U.  

z 2020 r. poz. .2362); 

2)  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r poz. .2415). 

§ 2. Zamieszczanie przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu 

bagatelnym na swojej stronie internetowej  

1. Zamawiający do udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania  

ustawy, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca 

jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartości 

kwoty: 

1) dla zamówień klasycznych - 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż  

50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”; 

2) dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 428 000 euro - 

dla dostaw lub usług oraz 5 350 000 euro - dla robót budowlanych, zwanych 

dalej „zamówieniami bagatelnymi”, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych 

- stosuje postanowienia dotyczące zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu,  

o których mowa w ust. 2-13. 

2. Przy określaniu wartości jednorazowego zakupu, o którym mowa w ust. 1,  

zamawiający stosuje zasady ustalenia wartości zamówienia określone  

w art. 28-36 ustawy). 

3. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym na swojej 

stronie internetowej wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o 

zamiarze udzielenia tego zamówienia. 
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4. Zamawiający może również zamieszczać ogłoszenie o zamówieniu o wartości 

mniejszej niż 50 000 złotych na swojej stronie internetowej wraz z przekazaniem  

potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia . 

5. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera informacje niezbędne z uwagi  

na okoliczności jego udzielenia, w szczególności zawiera nazwę i adres  

zamawiającego, przedmiot zamówienia, rodzaj zamówienia według podziału na  

zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, termin wykonania 

zamówienia, termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez 

potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja  

o zamiarze udzielenie zamówienia. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z przyczyn o obiektywnym 

charakterze, zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia  

o zamówieniu bagatelnym na swojej stronie internetowej.  

7. Zamawiający może odstąpić od zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu  

bagatelnym w sytuacjach, w których może odstąpić od ogłoszenia w przypadku  

innych zamówień, do których stosuje się ustawę Pzp, stosując odpowiednio 

przepisy, które warunkują udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia (art. 301) lub w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 305)  

w szczególności: 

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

przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze ; 

2) w postępowaniu prowadzonej uprzednio nie zostały złożone żadne albo 

wszystkie oferty zostały odrzucone; 

3) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą  

z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można 

było \przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a 

nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia  

zamówienia. 

8. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie na swojej stronie internetowej, przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami zamieszczania informacji 

określonymi przez administratora strony internetowej. 

9. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego  

na swojej stronie internetowej, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), są wykonywane  

w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. 
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10. Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w inny sposób niż  

określony w ust. 2, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu 

ogólnopolskim lub regionalnym – w przypadku podjęcia takiej decyzji przez 

dowódcę (komendanta, szefa) zamawiającego. 

11. Udostępnienie ogłoszenia w sposób, o którym mowa w ust. 10, nie może  

nastąpić przed jego zamieszczeniem na stronie internetowej zamawiającego. 

12. Ogłoszenie udostępnione lub przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 10  

nie może zawierać innych informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniu  

zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego. 

13. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej zamawiającego ma na celu 

zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych 

zamówieniach, a tym samym zwiększenie przejrzystości udzielania zamówień 

publicznych.  

Jednocześnie przez rozszerzenie konkurencyjności powinno zapewnić 

wydatkowanie środków publicznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 3. Zasady udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy  

ze względu na ich wartość 

1. Wytycznych nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2-8 i § 2, do: 

1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest 

mniejsza niż 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy); 

2) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli wartość  

zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, tj. wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty: 

a) 428 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 350 000 euro - dla robót budowlanych (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

2. Zamawiający udziela zamówień, o których mowa w ust. 1 na podstawie  

wewnętrznego regulaminu, który powinien określać w szczególności: 

1) główne zasady dokonywania wydatków publicznych, o których mowa  

w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), tj. na cele i w wysokościach ustalonych  

w planie finansowym (rzeczowym) zamawiającego, w sposób celowy  

i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów  

z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących 

osiągnięciu założonych celów oraz w sposób umożliwiający terminową 

realizację zadań; 

2) podstawowe zasady udzielania zamówień, w tym zachowania uczciwej  

konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości 

postępowania; 

3) wartość planowanego zamówienia, ustaloną z należytą starannością 

zgodnie z zasadami szacowania wartości zamówienia (art. 28-36 ustawy); 
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4) sposób (procedury) udzielania zamówień, oparte na przepisach ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), 

zwanego dalej „k.c.” oraz uwzględnia zasad, o których mowa w ust. 5.  

3. Zgodnie z postanowieniami art. 101–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  

Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.), motywem 10 

dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Komunikatem wyjaśniającym Komisji 

Europejskiej dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie 

udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami  

w sprawie zamówień publicznych3, orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE4 

oraz Krajowej Izby Odwoławczej5 zamawiający obowiązany jest udzielać 

zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych zgodnie z zasadą uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości  

i proporcjonalności. 

4. Zamawiający obowiązany jest stosować zasady szacowania wartości 

zamówienia, gdyż w następstwie ustalenia wartości zamówienia, zgodnie z tymi 

zasadami, następuje określenie obowiązku stosowania ustawy, w tym w zakresie 

zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Tym samym zamawiający 

przy szacowaniu wartości zamówienia obowiązany jest stosować: 

1) zakaz zaniżania wartości zamówienia lub wyboru sposobu obliczenia 

wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp, chyba że 

jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami (art. 29 ust. 1); 

2) zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to  

do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione 

obiektywnymi przyczynami (art. 29 ust. 2); 

3) łączne szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane lub usługi, 

jeżeli planuje udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania 

ofert częściowych (art. 30 ust. 1);  

5. Procedury udzielania zamówień, o których mowa w ust. 2 pkt 4, powinny być  

dostosowane do rodzaju (specyfiki) przedmiotu zamówień i ich wartości,  

z możliwością zastosowania zmodyfikowanych trybów, w tym; 

1) stosowania tryb przetargu, zgodnie z przepisami) ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, albo 

                                                 
3 „Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził w swoim orzecznictwie, że postanowienia 
traktatu WE dotyczące rynku wewnętrznego mają również zastosowanie do zamówień nieobjętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych”. 
4 W postanowieniu z 3.12.2001 r., C-59/00, Bent Mousten Vetergaard przeciwko Spøttrup 
Boligselskab, EU:C:2001:654, pkt 20, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że „chociaż niektóre 
zamówienia są wyłączone z zakresu dyrektyw wspólnotowych w sprawie zamówień publicznych, 
instytucje zamawiające, które zawierają takie umowy, są niemniej jednak zobowiązane  
do przestrzegania podstawowych postanowień zawartych w traktacie WE”. 
5 Uchwala KIO z 11.02.2016 r., KIO/KD 14/16, LEX nr 2023717. 

https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
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2) trybu, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, na stronie  

internetowej zamawiającego, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani  

wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, albo 

3) stosowania trybu, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, na  

stronie internetowej zamawiającego, oferty mogą składać wszyscy  

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:  

a) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką 

możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza 

wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo  

b) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu  

negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert  

ostatecznych. 

6. Tryb, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, będzie miał zastosowanie, jeżeli rodzaj 

(specyfika) przedmiotu i warunków zamówienia oraz potrzeby zamawiającego: 

1) umożliwiają precyzyjnie określenie przedmiotu i warunków zamówienia  

na etapie wszczęcia postępowania; 

2) sprawiają, że nie będzie potrzeby przeprowadzenia negocjacji treści ofert  

złożonych w celu ulepszenia treści ofert. 

7. [Stosowanie wymagań w zakresie zgodności wyrobów przeznaczonych  

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa]  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym przedmiotem są wyroby  

przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zamawiający  

określa wymagania dotyczące: 

1) przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi,  

w tym wymagań wynikających z Norm Obronnych oraz dotyczących systemu 

zapewnienia jakości tych wyrobów; 

2) warunki, jakie powinny spełniać dostawcy, podlegający ocenie zgodności,  

wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa, stosując postanowienia, o których mowa w dziale IV Wymagania 

dotyczące przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych  

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zapewnienia jakości 

sprzętu wojskowego i usług. 

8. Udzielanie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy nie zwalnia  

zamawiającego z określenia wymagań w zakresie zgodności wyrobów  

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa i zapewnienia 

jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy.  

Dla wyrobów obronnych nie podlegających ocenie zgodności i zapewnienia 

jakości, stosuje się wymagania dotyczące oceny zgodności z dokumentami 

odniesienia oraz odbioru ilościowego i jakościowego, na podstawie odrębnych 

przepisów lub postanowień umowy. 
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Dział II Zamówienia realizowane za pośrednictwem Agencji Wsparcia  

i Zakupów NATO oraz w ramach programu Foreign Military Sales 

§ 4. Zakres stosowania 

1. Niniejszy dział, wraz z postanowieniami wytycznych do których się one 

odwołują lub z nimi się wiążą określa zasady i sposób przygotowania oraz 

prowadzenia postępowań o udzielenia zamówień w ramach programu Foreign 

Military Sales (FMS), finansowanych ze środków pomocowych przyznanych 

Rzeczypospolitej Polskiej przez rząd Stanów Zjednoczonych w ramach programu 

Foreign Military Financing (FMF) lub ze środków budżetowych resortu obrony 

narodowej - przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) oraz podaje 

podstawowe informacje dotyczące udzielania zamówień za pośrednictwem 

Agencji Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA – NATO Support and Procurement 

Agency), o których mowa w ust. 2 i 3. 

2. Do postępowań dotyczących zamówień zakupu SpW lub usług bezpośrednio 

związanych z SpW, za pośrednictwem Organizacji Wsparcia i Zamówień NATO  

(NATO Support & Procurement Organization), zwanej dalej "NSPO", 

realizowanych na podstawie szczególnych procedur obowiązujących w NSPO, 

stosuje się decyzję Nr 176/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień, których 

przedmiotem są dostawy sprzętu wojskowego i usługi bezpośrednio związane ze 

sprzętem wojskowym na podstawie szczególnych procedur obowiązujących  

w Organizacji Wsparcia i Zamówień NATO (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2017 r.  

poz. 212), o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

3. Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowania i prowadzenia postępowania  

przystępowania do Programów Partnerskich NSPO i udzielania zamówień  

w ramach  partnerstw za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zakupów NATO - 

NSPA, określają w szczególności dyrektywy funkcyjne NSPA:  

1) Dyrektywa 2001;  

2) Dyrektywa 4200 wraz z rozwinięciem 4200-01; 

3) Dyrektywa 2300, Dyrektywa 2201;  

4) Dyrektywa 4100-09, oraz dyrektywy programowe /operacyjne dotyczące  

konkretnych inicjatyw (partnerstw), w tym: 

a) Dyrektywa 1821 – partnerstwo amunicyjne, 

b) Dyrektywa 1809 – partnerstwo COMMIT, 

c) Dyrektywa 1814 – partnerstwo OLSP. 

4. Podstawę wszczęcia i prowadzenia postępowań realizowanych za 

pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zakupów NATO są zadania ujęte we 

właściwych centralnych planach rzeczowym lub w ich projektach, albo w Planach 

Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
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§ 5. 1. Podstawy wszczęcia i prowadzenia postępowania  

Podstawę wszczęcia i prowadzenia postępowania przez Inspektorat Wsparcia Sił 

Zbrojnych pozyskiwania SpW, w tym wszelkich jego części, komponentów lub  

podzespołów, pozyskiwania usług, pozyskiwania dostaw bezpośrednio 

związanych ze SpW, pozyskiwania obiektów budowlanych oraz pozyskiwania 

innych wyrobów i usług związanych z obronnością, na potrzeby Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach programu Foreign Military Sales stanowią: 

1) zadania ujęte: 

a) w „Planach wykorzystania środków pomocowych przyznanych Polsce 

przez rząd USA w ramach programu Foreign Military Financing” lub ich 

projektach, zwanych „planami FMF”, zatwierdzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej lub 

b) we właściwych centralnych planach rzeczowym lub w ich projektach,  

obejmujących realizację tych zadań, w ramach programu amerykańskiej  

polityki bezpieczeństwa - Foreign Military Sales (FMS), finansowanych  

ze środków własnych resortu obrony narodowej; 

2) wniosek Centralnego Organu Logistycznego zatwierdzony przez:  

a) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, albo osobę funkcyjną  

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, której Szef IWsp SZ udzielił  

pełnomocnictwa, 

b) dowódcę (komendanta, szefa) jednostki organizacyjne podległej Szefowi 

lWsp SZ, w przypadku udzielenia temu dowódcy pełnomocnictwa przez  

Szefa IWsp SZ. 

2. Wniosek Centralnego Organu Logistycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  

podlega uzgodnieniu z właściwym koordynatorem, a w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2 lit. b, z właściwym merytorycznie szefem komórki organizacyjnej, 

wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej podległej Szefowi lWsp SZ, 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się: 

1) uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym zawierające, co najmniej: 

a) przeznaczenie wykorzystania SpW, w tym wszelkich jego części,  

komponentów lub podzespołów i pozyskiwania usług, pozyskiwania  

dostaw bezpośrednio związanych ze SpW, pozyskiwanych obiektów  

budowlanych oraz pozyskiwania innych wyrobów i usług związanych  

z obronnością, 

b) ilości SpW, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów 

i pozyskiwania usług, pozyskiwania dostaw bezpośrednio związanych 

ze SpW, pozyskiwanych obiektów budowlanych oraz pozyskiwania 

innych wyrobów i usług związanych z obronnością oraz miejsca 

dyslokacji, 

c) informację, czy na rynku istnieją równorzędne rozwiązania, 

d) zabezpieczenie logistyczne, 

e) konieczność udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 
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2) specyfikację zamówienia w języku polskim i angielskim. 

4. Szef lWsp SZ, albo wyznaczony żołnierz zawodowy lWsp SZ, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2 lit. a, dowódca (komendant, szef) jednostki organizacyjnej, o której 

mowa w ust 1 pkt 2 lit. b, zatwierdza wniosek, po jego uprzednim zaakceptowaniu 

odpowiednio przez Zastępcę Szefa Inspektoratu – Szefa Logistyki, zastępcę  

dowódcy (komendanta, szefa) jednostki organizacyjnej podległej Szefowi lWsp SZ 

oraz po potwierdzeniu przez Szefa Oddziału Planowania Rzeczowego lWsp SZ 

(Głównego księgowego) finansowych możliwości pozyskania przedmiotu 

zamówienia ujętego we wniosku. 

5. Do postępowań dotyczących zamówień udzielanych przez rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa (Stanom Zjednoczonym 

Ameryki), związanych z dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego 

sprzętu, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy, realizowanych  

w ramach programu Foreign Military Sales stosuje się regulacje Agencji  

ds. Współpracy Obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki (Defense Security 

Cooperation Agency) określone w dokumencie DoD 5105.38-M (SAMM-Security 

Assistence Management Manual). Zgodnie z ww. regulacją wybór programu FMS, 

jako sposobu pozyskania zamówienia wiąże się  z bezwarunkowym przyjęciem 

zasad i warunków określonych przez stronę amerykańską, stanowiących 

przedmiot prawa amerykańskiego. 

6. Do postępowań objętych zakresem niniejszej procedury stosuje się art. 72 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i nie stosuje się odrębnych 

przepisów w zakresie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej 

umów, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy, usługi, dostawy bezpośrednio 

związane z SpW, obiekty budowlane oraz inne wyroby i usługi związane  

z obronnością.  

7. Do przeprowadzenia postępowań Szef IWsp SZ powołuje komisje. 

§ 6. Do postępowań prowadzonych w ramach programu FMS stosuje się  

następujące zasady:  

1) Pierwszym etapem w zakresie pozyskania przedmiotu zamówień, o których 

mowa w § 5 ust. 1, jest wystosowane przez Szefa IWsp SZ Zapytanie 

ofertowe – List zamówienia Letter of Request (LOR) do Szefa Biura 

Współpracy Obronnej (BWO) przy Ambasadzie USA w Warszawie; 

2) LOR rozpoczyna w sposób oficjalny procedurę zakupu w ramach programu 

FMS; 

3) W ramach procedury FMS Strona amerykańska przygotowuje ofertę – projekt 

umowy Letter of Offer and Acceptance (LOA) na dostawę SpW, usług, 

obiektów budowlanych lub wyrobów obronnych stanowiących przedmiot 

zamówienia; 

4) Po udzieleniu zgody na transakcję ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki 

następuje zwrotne przesłanie do IWsp SZ projektu umowy LOA; 
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5) Dla postępowań powadzonych w ramach FMS, za datę zawarcia umowy  

przyjmuje się datę podpisania Letter of Offer and Acceptance przez Szefa 

IWsp SZ. 

§ 7. 1. W przypadku konieczności przekazania Wykonawcy, na potrzeby realizacji 

umowy, sprzętu lub dokumentacji pozyskanej w ramach programu FMS projekt 

umowy powinien zawierać niezbędne zapisy zobowiązujące Wykonawcę  

w szczególności do: 

1) przedstawienia dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku  

o zgodę na przekazanie SpW stronie trzeciej. Wniosek przygotowany przez 

Oddział Koordynacji i Obsługi Umów Zagranicznych IWsp SZ kierowany jest 

do właściwego organu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki; 

2) ochrony i właściwego użycia przekazywanego SpW i jego danych  

technicznych. 

2. Projekt umowy powinien uwzględniać ewentualną potrzebę dostarczenia przez 

Zamawiającego podzespołów/ elementów niezbędnych Wykonawcy  

do dostarczenia przedmiotu zamówienia, a których pozyskanie jest możliwe tylko 

przez Zamawiającego w ramach odrębnej procedury – w ramach programu FMS. 

3. Z procedury uzyskania zgody na przekazanie stronie trzeciej (ang. Third Party 

Transfer) amerykańskich artykułów obronnych oraz danych technicznych  

pozyskanych w ramach programu FMS od rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki  

– w celu naprawy, modernizacji, integracji lub demilitaryzacji wyłączone są jedynie 

jednostki organizacyjne, których 100% udziałów należy do Skarbu Państwa, 

będące w strukturach MON. Nieuprawnione wykorzystanie, przekazanie lub 

udostępnienie osobom postronnym artykułów obronnych oraz danych 

technicznych będzie naruszało zobowiązania wobec rządu Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. 

§ 8. 1. Zatwierdzony wniosek COL, o którym mowa w § 5 ust. 4 jest podstawą  

do dokonania zmian w planie finansowym IWsp SZ w zakresie przesunięcia 

środków finansowych na realizację umowy z konta Inwestora wskazanego  

w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych, na konto Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych. 

2. Wydatki na zakup obiektów budowlanych w ramach umowy FMS ujmowane są  

w sprawozdaniu z realizacji Planu Inwestycji Budowlanych (PIB), przez 

właściwego Inwestora, wskazanego w PIB, na podstawie informacji  

o poniesionych wydatkach, przekazywanej przez Szefostwo Finansów IWsp SZ. 

3. W przypadku gdy Szef IWsp SZ nie powoła zespołu do nadzoru nad realizacją 

udzielonego zamówienia za koordynację realizacji umowy w IWsp SZ 

odpowiedzialny jest Szef Oddziału Koordynacji i Obsługi Umów Zagranicznych. 

§ 9. 1. W zakresie projektowania, budowy, odbioru powstałych obiektów  

i zarządzania realizacją projektów, w celu zapewnienia infrastruktury siłom 

zbrojnym USA zastosowanie mają postanowienia umowy między Rządem 
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Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki  

o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej 15 sierpnia w Warszawie, wraz z 

oświadczeniem rządowym z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie mocy 

obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej 

w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 2154) 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 13 listopada 2020 r. 

2. Zgodnie z aneksem B „Wsparcie dla obecności sił zbrojnych USA” do umowy:  

1) właściwa jednostka zamawiająca udziela zamówienia na prace budowlane 

tylko wykonawcom kontraktowym wybranym ze wspólnie ustalonej 

prekwalifikacyjnej listy uprawnionych wykonawców, wskazanych w oparciu  

o wspólnie zaakceptowane kryteria kwalifikacji. Polski organ wykonawczy 

realizuje projekty budowlane zgodnie z odpowiednim harmonogramem 

określonym podczas prac projektowych; 

2) po zakończeniu budowy, organy wykonawcze przeprowadzą wspólną,  

poprzedzającą przekazanie, inspekcję wszystkich zbudowanych obiektów; 

3) w terminie trzydziestu (30) dni od dokonania odbioru obiektów powstałych  

w ramach programu zapewnienia infrastruktury, zostaje przeprowadzona  

kontrola projektu i sporządzony pisemny raport. Raport przedstawia stan 

wszystkich obiektów, ulepszeń i innego mienia. Obiekty IZPP, po dokonaniu 

końcowego odbioru przez organy wykonawcze, zostają udostępnione celem 

wykorzystania przez siły zbrojne drugiej strony.  

 

§ 10. Szef właściwego merytorycznie pionu (komórki) organizacyjnej ze względu  

na przedmiot zamówienia, Szef Infrastruktury, Szef Oddziału Koordynacji  

i Obsługi Umów Zagranicznych oraz Szefowie pozostałych pionów i komórek 

organizacyjnych, realizują powierzone im czynności, zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami oraz współdziałają ze sobą, zapewniając należytą i terminową 

realizację zadań. 

§ 11. 1. Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowania i prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w ramach programu Foreign Military Sales 

określa załącznik 7. 

2. Podział kompetencji w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie 

udzielania zamówień i zawierania umów na pozyskiwanie SpW, innych towarów 

(wyrobów) lub usług w ramach programu FMS oraz zapotrzebowanie  

na uruchomienie środków budżetowych  określa odpowiednio załącznik Nr 7 i 8  

do wytycznych. Listę kontrolną postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w ramach programu FMS określa załącznik nr 10 do wytycznych. 

3. Zasady wprowadzania zmian w PMT, PZŚM oraz PIB zabezpieczenia 

dokumentacji postępowania, nadzoru realizacji i rozliczania umów określają 

przepisy decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 

2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów 
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rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz.112, z późn. zm.) oraz 

postanowienia wytycznych. 

Dział III. Przepisy ogólne ustawy Prawo zamówień publicznych 

§ 12. Podstawowe etapy udzielania zamówień publicznych 

1. Udzielanie zamówień publicznych obejmuje w szczególności następujące,  

podstawowe etapy: 

1) planowanie i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym  

analiza potrzeb zamawiającego, sporządzenie planu postępowań  

o udzielenie zamówień, analizę potrzeb i wymagań, opracowanie 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), powołanie komisji  

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, albo  

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, zwanej „komisją”; 

2) wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) zakończenie postępowania: 

a) zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, publikacja ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, albo 

b) unieważnienie postępowania; 

4) nadzór i kontrola realizacji udzielonego zamówienia. 

2. Przykładowy regulamin pracy komisji, stanowi załącznik nr 1 do wytycznych. 

§ 13. Systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych 

Dla praktyki stosowania (znajomości) ustawy ułatwieniem powinien być,  

przedstawiony poniżej, spis treści ustawy, z uwzględnieniem oznaczenia numerów 

artykułów dotyczących nowoutworzonych oddziałów (regulacji), zamieszczonych w 

poszczególnych rozdziałach i działach ustawy:  

Dział I – Przepisy ogólne 

 Rozdział 1 – Przedmiot regulacji  

 Oddział 1 – Zakres spraw regulowanych ustawą (art. 1-8) 

 Oddział 2 – Wyłączenia stosowania przepisów ustawy (art. 9-15) 

 Rozdział 2 – Zasady udzielania zamówień (art. 16-20) 

 Rozdział 3 – Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie  

zamówień (art. 21–23) 

 Rozdział 4 – Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze  

mieszanym (art. 24–27) 

 Rozdział 5 – Szacowanie wartości zamówienia i konkursu4 (art. 28–36) 

Rozdział 6 – Zamawiający i wykonawcy 

 Oddział 1 – Zamawiający (art. 37–56)  

 Oddział 2 – Wykonawcy (art. 57–60) 



Egz. pojedynczy 

str. 21/298 
 

 Rozdział 7 – Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 61–70) 

Rozdział 8 – Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 71–82) 

Dział II – Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości  

równej lub przekraczającej progi unijne 

 Rozdział 1 – Przygotowanie postępowania 

 Oddział 1 – Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe 

oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (art. 83–85) 

 Oddział 2 – Ogłoszenia (art. 86–90) 

 Oddział 3 – Ustalenie niektórych warunków zamówienia (art. 91–98) 

 Oddział 4 – Opis przedmiotu zamówienia (art. 99–103) 

 Oddział 5 – Przedmiotowe środki dowodowe (art. 104–107) 

 Rozdział 2 – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców 

 Oddział 1 – Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

(art. 108–111) 

 Oddział 2 – Warunki udziału w postępowaniu (art. 112–117) 

 Oddział 3 – Udostępnienie zasobów (art. 118–123) 

 Oddział 4 – Podmiotowe środki dowodowe (art. 124–128) 

 Rozdział 3 – Tryby udzielania zamówień  

 Oddział 1 – Przepisy ogólne (art. 129–131) 

 Oddział 2 – Przetarg nieograniczony (art. 132–139) 

 Oddział 3 – Przetarg ograniczony (art. 140–151) 

 Oddział 4 – Negocjacje z ogłoszeniem (art. 152–168) 

 Oddział 5 – Dialog konkurencyjny (art. 169–188) 

 Oddział 6 – Partnerstwo innowacyjne (art. 189–207) 

 Oddział 7 – Negocjacje bez ogłoszenia (art. 208–212) 

 Oddział 8 – Zamówienie z wolnej ręki (art. 213–217) 

 Rozdział 4 – Składanie i otwarcie ofert  

 Oddział 1 – Składanie ofert (art. 218–220) 

 Oddział 2 – Otwarcie ofert (art. 221–222) 

 Rozdział 5 – Ocena ofert (art. 223–226) 

 Rozdział 6 – Aukcja elektroniczna (art. 227–238) 

 Rozdział 7 – Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239–253) 

 Rozdział 8 – Zakończenie postępowania (art. 254–265) 

Dział III – Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 

mniejszej niż progi unijne 

 Rozdział 1 – Zakres zastosowania (art. 266) 
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 Rozdział 2 – Ogłoszenia (art. 267–272) 

 Rozdział 3 – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 273–274) 

 Rozdział 4 – Tryby udzielania zamówień  

 Oddział 1 – Tryb podstawowy (art. 275–296) 

 Oddział 2 – Partnerstwo innowacyjne (art. 297–299) 

 Oddział 3 – Negocjacje bez ogłoszenia (art. 300–303) 

 Oddział 4 – Zamówienie z wolnej ręki (art. 304–306) 

 Rozdział 5 – Wybór najkorzystniejszej oferty (Art. 307–310) 

Dział IV – Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień  

klasycznych 

 Rozdział 1 – Umowa ramowa (art. 311–315) 

 Rozdział 2 – Dynamiczny system zakupów (art. 316–324) 

 Rozdział 3 – Konkurs  

 Oddział 1 – Przepisy ogólne (art. 325–332) 

 Oddział 2 – Regulamin konkursu (art. 333–334) 

 Oddział 3 – Sąd konkursowy (art. 335–337) 

 Oddział 4 – Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony (art. 338–353) 

 Oddział 5 – Zakończenie konkursu (art. 354–358) 

 Rozdział 4 – Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

(art. 359–361) 

Dział V – Zamówienia sektorowe  

 Rozdział 1 – Zakres zastosowania (art. 362–368) 

 Rozdział 2 – Okresowe ogłoszenie informacyjne (art. 369–370) 

 Rozdział 3 – System kwalifikowania wykonawców (art. 371–375) 

 Rozdział 4 – Tryby udzielania zamówień sektorowych (art. 376–388) 

 Rozdział 5 – Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień  

sektorowych (art. 389–392) 

 Rozdział 6 – Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego12  

(art. 393–394) 

Dział VI – Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

 Rozdział 1 – Zakres zastosowania (art. 395–398) 

 Rozdział 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa (art. 399–409) 

 Rozdział 3 – Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa (art. 410–421) 

 Rozdział 4 – Umowa ramowa (art. 422) 

 Rozdział 5 – Wymagania w zakresie podwykonawstwa (art. 423–430) 

Dział VII – Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie 

 Rozdział 1 – Przepisy ogólne (art. 431–448) 

 Rozdział 2 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 449–453) 

 Rozdział 3 – Zmiana umowy (art. 454–455) 
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 Rozdział 4 – Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie (art. 456–461) 

 Rozdział 5 – Podwykonawstwo (art. 462–465) 

Dział VIII – Organy właściwe w sprawach zamówień  

 Rozdział 1 – Prezes Urzędu (art. 466–472) 

 Rozdział 2 – Krajowa Izba Odwoławcza 

 Oddział 1 – Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej14 (Art. 473–486) 

 Oddział 2 – Zasady działania Izby (art. 487–492) 

 Rozdział 3 – Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych  

(art. 493–499) 

 Rozdział 4 – Rada Zamówień Publicznych16 (art. 500–504) 

Dział IX – Środki ochrony prawnej  

 Rozdział 1 – Przepis ogólny (art. 505) 

 Rozdział 2 – Postępowanie odwoławcze  

 Oddział 1 – Przepisy ogólne (art. 506–512) 

 Oddział 2 – Odwołanie (art. 513–521) 

 Oddział 3 – Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (art. 522–523) 

 Oddział 4 – Przystąpienie do postępowania odwoławczego (art. 524–527) 

 Oddział 5 – Odrzucenie odwołania (art. 528–530) 

 Oddział 6 – Dowody (art. 531–543) 

 Oddział 7 – Rozpoznanie odwołania (art. 544–547) 

 Oddział 8 – Rozprawa (art. 548–551) 

 Oddział 9 – Orzeczenia Izby (art. 552–568) 

 Oddział 10 – Protokół (art. 569–572) 

 Oddział 11 – Koszty postępowania odwoławczego (art. 573–576) 

 Oddział 12 – Zakaz zawarcia umowy (art. 577–578) 

 Rozdział 3 – Postępowanie skargowe (art. 579–590) 

Dział X – Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591–595) 

Dział XI – Kontrola udzielania zamówień 

 Rozdział 1 – Przepisy ogólne (art. 596–602) 

 Rozdział 2 – Kontrola Prezesa Urzędu  

 Oddział 1 – Przepisy ogólne (art. 603–606) 

 Oddział 2 – Kontrola doraźna (art. 607–612) 

 Oddział 3 – Kontrola uprzednia (art. 613–617) 

Dział XII – Przepisy o karach pieniężnych (art. 618–622) 

Dział XIII – Przepis końcowy (art. 623). 

 

§ 14. 1. [Objaśnianie pojęć]  

Użyte w wytycznych określenia oznaczają: 
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1) Agencja Zarządzania Kontraktami Obronnymi (Defense Contract 

Management Agency -DCMA) - agencja rządu federalnego Stanów 

Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialna za zarządzanie kontraktami  

dla Departamentu Obrony i innych autoryzowanych agencji federalnych; 

2) akredytacja w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) -  

uznanie przez Ministra Obrony Narodowej kompetencji jednostki 

organizacyjnej do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności 

wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej; 

3) asortyment - jednostkowe pozycje dostaw, usług i robót budowlanych  

wyodrębnione ze szczegółowością określoną według zasad definiowania  

potrzeb w poszczególnych działach zaopatrzenia, ustalonych w niniejszych  

wytycznych; 

4) cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej 

przedsiębiorcą; 

5) cykl życia - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub 

powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, 

produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie 

przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i 

usuwanie; 

6) certyfikat zgodności wyrobu - dokument wydany przez jednostkę 

certyfikującą potwierdzający, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną; 

7) dokumenty zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone 

przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, 

inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków 

zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb  

i wymagań; 

8) dokumentacji technicznej - należy przez to rozumieć dokumenty zawierające 

dane niezbędne do wyprodukowania wyrobu lub wykonania prac, 

określające jednoznacznie wyrób, jego części składowe i warunki 

techniczne, jakie ma spełniać, oraz umożliwiające dokładną identyfikację 

wyrobu; 

9) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są 

rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być 

przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które 

może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 
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10)  dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony  

w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień, których przedmiotem 

są ogólnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane; 

11)  Foreign Military Financing (FMF) - program amerykańskiej polityki  

bezpieczeństwa polegający na przyznawaniu rządom państw, będących  

sojusznikami Stanów Zjednoczonych, pomocowych środków finansowych,  

które mogą być wykorzystane w amerykańskim programie udzielania  

zamówień wojskowych Foreign Military Sales na pozyskanie towarów  

(wyrobów) i usług związanych z obronnością, wytwarzanych w USA; 

12)  Foregin Military Sales (FMS) - program amerykańskiej polityki 

bezpieczeństwa pozwalający uprawnionym instytucjom państw oraz rządom 

państw będących sojusznikami Stanów Zjednoczonych, nabywać od rządu 

Stanów Zjednoczonych towary i usługi związane z obronnością, 

finansowane ze środków pomocowych lub środków własnych6; 

13)  innowacji - należy przez to rozumieć wdrażanie nowego lub znacznie  

udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym między innymi 

procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody marketingowej 

lub nowej metody organizacyjnej w działalności gospodarczej, 

organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych; 

14)  kierownik zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony 

do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników 

ustanowionych przez zamawiającego; 

15)  klauzula jakościowa - wymagania dotyczące zapewnienia jakości SpW,  

wprowadzane do umowy zawieranej z wykonawcą lub umowy pomiędzy  

wykonawcą a podwykonawcą; 

16)  kryteria selekcji - należy przez to rozumieć obiektywne  

i niedyskryminacyjne kryteria stosowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w konkursie, w celu 

ograniczenia liczby wykonawców albo uczestników konkursu, 

niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału   

w postępowaniu albo w konkursie, których zamawiający zaprosi  

do złożenia ofert wstępnych lub ofert, do negocjacji lub dialogu albo  

do złożenia prac konkursowych; 

17)  łańcuch dostaw - należy przez to rozumieć wszystkie zasoby i działania  

niezbędne do wykonania dostaw, usług i robót budowlanych, które są  

przedmiotem zamówienia; 

18)  newralgiczne roboty budowlane - należy przez to rozumieć roboty 

budowlane przeznaczone do celów bezpieczeństwa, które wiążą się  

                                                 
6 Zgodnie z ustawą o Kontroli Eksportu Uzbrojenia Rząd Stanów Zjednoczonych (USG) oferuje (…) 
artykuły obronne lub usługi z dziedziny obronności (które mogą obejmować usługi projektowania  
i budowy artykułów obronnych). 
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z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających 

ochronie ze względów bezpieczeństwa, wymagają ich wykorzystania lub  

je zawierają; 

19)  newralgiczny sprzęt - należy przez to rozumieć sprzęt przeznaczony  

do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji 

niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów 

bezpieczeństwa, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera; 

20)  newralgiczne usługi - należy przez to rozumieć usługi przeznaczone  

do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji 

niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów 

bezpieczeństwa, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 

21)  Norma Obronna (NO) - dokument normalizacyjny zatwierdzony przez 

Ministra Obrony Narodowej i wprowadzony do stosowania w komórkach  

organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego 

nadzorowanych, ustalający wymagania odnoszące się do różnych rodzajów 

działalności związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz 

zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania  

w określonym zakresie; 

22)  obiekt budowlany - należy przez to rozumieć wynik całości robót 

budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który 

może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 

23)  ocena zgodności - działanie dostawcy oraz jednostki badawczej lub 

jednostki certyfikującej mające na celu określenie, czy wyrób spełnia 

wymagania  

określone w specyfikacjach technicznych; 

24)  oferta częściowa - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie  

z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia; 

25)  pisemność - należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy  

użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać  

i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji  

elektronicznej; 

26)  podmiotowe środki dowodowe - należy przez to rozumieć środki służące  

potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1; 

27)  postępowanie o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć  

postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie 

ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia  

do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których 

podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, 

prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się 
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zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego 

unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu; 

28)  pozyskiwanie obiektów budowlanych – nabycie w wyniku budowy lub  

rozbudowy obiektów budowlanych, w celu wspólnego użytkowania, zgodnie  

z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów  

Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisana  

15 sierpnia w Warszawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2154); 

29)  Proces nadzorowania jakości - proces realizowany w systemie zapewnienia 

jakości SpW przez rejonowe przedstawicielstwo wojskowe lub 

zamawiającego albo użytkownika sprzętu wojskowego, odbiorcę sprzętu 

wojskowego, w oparciu o wymagania zawarte w umowie, w obszarach 

zidentyfikowanego ryzyka, o wysokim prawdopodobieństwie jego 

wystąpienia, dotyczącym jego realizacji, którego celem jest zwiększenie 

pewności, że dostarczony sprzęt wojskowy spełnia wymagania jakościowe 

określone w umowie; 

30)  Proces rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance  

- GQA) - proces realizowany przez właściwą instytucję narodową, którego  

celem jest zwiększenie pewności, że zawarte w umowie wymagania 

jakościowe są spełnione- definicja zatwierdzona przez Grupę Zarządzania 

Cyklem Życia AC/327 (Life Cycle Management Group - LCMG) znajdującą 

się w strukturze Konferencji Narodowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia 

(Conference of National Armaments Directors - CNAD); 

31)  protokół postępowania - należy przez to rozumieć dokument sporządzany 

przez zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania  

o udzielenie zamówienia; 

32)  przedmiotowe środki dowodowe - należy przez to rozumieć środki służące  

potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych 

z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi  

z realizacją zamówienia; 

33)  roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku 

II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz 

objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub 

obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego; 

34)  sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości (Allied Quality 

Assurance Publication - AQAP); 
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35)  specyfikacja techniczna - dokumenty określające cechy, jakie powinien  

posiadać wyrób przeznaczony na potrzeby obronności i bezpieczeństwa  

państwa w zakresie wymagań technicznych, obowiązujących standardów  

i konfiguracji, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu  

do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz  

oznaczania wyrobu; 

36)  sprzęt powszechnego użytku - wyposażenie niebędące SpW, dla którego  

nie są określone specjalne wymagania wojskowe, powodujące konieczność 

zmian cech produktu; 

37)  sprzęt wojskowy - należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie  

zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone  

do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 

38)  środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

39)  udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć zawarcie umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

40)  umowa ramowa - należy przez to rozumieć umowę zawartą między  

zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest 

ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone  

w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba,  

przewidywanych ilości; 

41)  umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie  

pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą  

a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego 

niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między  

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi  

podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia; 

42)  usługa - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są 

robotami budowlanymi lub dostawami; warunkach zamówienia - należy 

przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania  

o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu 

zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny 

ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy  

43) w sprawie zamówienia publicznego; 

44)  wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje 

na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę  

produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia,  

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;  

45)  wymagania jakościowe - zapisy określające cechy i charakterystyki, które  

powinien spełniać SpW, które zostały zdefiniowane, w szczególności  

w specyfikacji technicznej, opisie przedmiotu zamówienia i umowie; 
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46)  wyrób - należy przez to rozumieć wyrób przeznaczony na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa, zaprojektowany zgodnie  

z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wykonany  

na podstawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego 

przetworzenia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 

2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114); 

47)  zamawiający - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą 

Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, o której mowa w zarządzeniu  

Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r.  

w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz  

jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. 

Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 291, z późn. zm.), obowiązaną  

na podstawie ustawy do jej stosowania; 

48)  zamówienie - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między 

zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez  

zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług; 

49)  zamówienie klasyczne - należy przez to rozumieć zamówienie udzielane 

przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego 

inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa; 

50)  zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - należy przez to  

rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi  

wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz  

załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE; 

51)  zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to  

rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego lub  

zamawiającego sektorowego, którego przedmiotem są: 

a) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, 

komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania, 

b) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części,  

komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania, 

c) roboty budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem 

obiektów będących w dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia  

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub związane ze sprzętem,  

o którym mowa w lit. a i b, i wszystkich jego części, komponentów  

i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu lub usługi, 

d) roboty budowlane i usługi przeznaczone wyłącznie do celów 

wojskowych, newralgiczne roboty budowlane lub newralgiczne usług; 

51) zamówienia nieplanowane - zamówienia, których dysponent środków 

budżetu państwa trzeciego stopnia (zamawiający), działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i zaplanować w planie finansowym.  
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2. Oznaczenie zamawiającego w umowie w sprawie udzielenia zamówienia:  

Skarb Państwa - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ), albo Skarb 

Państwa - jednostka organizacyjna podległa Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych,  

reprezentowany przez (stopień, imię i nazwisko dowódcy, szefa, komendanta  

jednostki organizacyjnej, adres (…), NIP: (…), zwanym dalej – „Zamawiającym”. 

3. Ilekroć w wytycznych są powoływane przepisy bez podania tytułu aktu 

prawnego do którego się odnoszą - należy przez to rozumieć przepisy ustawy 

Pzp. 

§ 15. Wyłączenia przedmiotowe (art. 12) 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) zamówień lub konkursów: 

a) którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) lub  

którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, 

szczególne środki bezpieczeństwa lub 

b) jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa 

- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bezpieczeństwa państwa  

nie może zostać zagwarantowana w inny sposób, w szczególności  

z zastosowaniem przepisów działu VI; 

2) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub 

materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes 

bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania 

ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku 

wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone 

wyłącznie do celów wojskowych w zakresie, w jakim ochrona 

podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa nie może zostać 

zagwarantowana w inny sposób, w szczególności z zastosowaniem 

przepisów działu VI. 

2. Do udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamawiający może  

stosować przepisy ustawy w zakresie określonym w ocenie występowania  

podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, o której mowa w art. 15.  

Zamawiający w oparciu o zasadę proporcjonalności w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie wskazuje zakres  

zastosowania przepisów ustawy w przypadku, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. W takiej sytuacji zamawiający nie może wyłączyć stosowania 

przepisów działów IX  

i XI, tj. Środki ochrony prawnej, Pozasądowe rozwiązywanie sporów, Kontrola  

udzielania zamówień publicznych). 

3. [Działalność wymagająca uzyskania koncesji]  
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1545)7 wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie: 

1) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz  

wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

2) obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

- wymaga uzyskania koncesji. 

Pojęcie produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi 

4. Wyłączenie stosowania ustawy Pzp do zamówień, o których mowa w art. 346 

TFUE, dotyczy zarówno dostaw SpW, jak i wykonywania napraw i remontów  

posiadanego SpW. Dla opisania pojęć produkcji lub handlu należy posłużyć się 

bliskoznaczną definicją wytwarzania i obrotu zawartą odpowiednio w art. 2 ust. 1  

i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej  

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. TFUE nie 

zawiera tych definicji.  

Wytwarzaniem w rozumieniu ustawy jest działalność wytwórcza dotycząca  

materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym, a także czynności mające na celu przywracanie lub 

zmianę ich pierwotnych właściwości, w tym działalność rusznikarska polegająca w 

szczególności na przerabianiu, naprawianiu albo remontowaniu strzeleckiej broni 

palnej oraz wytwarzaniu istotnych części niezbędnych do przerobienia, naprawy 

lub remontu tej broni, a także odzysk albo unieszkodliwianie  

w rozumieniu przepisów o odpadach. 

Obrotem w rozumieniu ustawy jest działalność handlowa dotycząca materiałów  

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu  

wojskowym lub policyjnym, w tym pośrednictwo polegające na negocjowaniu,  

doradztwie handlowym, pomocy w zawieraniu umów oraz organizowaniu  

przemieszczania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów  

i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z wyłączeniem 

działalności spedycyjnej, wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Wytwarzanie” mieści w sobie również naprawę.  

Naprawa jest kolejną, powiązaną fazą istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. O tym, że wytwarzanie obejmuje również naprawę 

potwierdzają m.in.: 

                                                 
7 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz 
wyrobów  
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest 
wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888). 



Egz. pojedynczy 

str. 32/298 
 

1) części „4.1) Art. 346 TFUE” Noty wyjaśniającej dotyczącej bezpieczeństwa  

dostaw: 

„53. - Część działań związanych z zamówieniem (konserwacja, serwis w trakcie 

użytkowania) muszą być wykonywane, szczególnie w trakcie sytuacji 

kryzysowej, na terytorium państwa członkowskiego i wyłącznie przez 

krajowego dostawcę”; 

2) stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament  

Zezwoleń i Koncesji, które w piśmie z dnia 29 stycznia 2016 r., zgodnie  

z którym w ocenie organu koncesyjnego czynności polegające na naprawach 

lub remontach wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym należy 

zakwalifikować do działalności związanej z wytwarzaniem. (pismo z dnia  

29 stycznia 2016 r. DZi K – IV 6611-10/16  Departamentu Zezwoleń  

i  koncesji MSWiA.  

Pojęcie broni, amunicji lub materiałów wojennych 

6. Dla opisania pojęć broni i amunicji można posłużyć się bliskoznaczną 

definicjami legalnym zawartymi w  wytwarzania i obrotu zawartą odpowiednio  

w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym. 

W rozumieniu ustawy: 

1) amunicja - oznacza: 

a) nabój scalony do strzeleckiej broni palnej, 

b) naboje do broni palnej innej niż strzelecka broń palna, pociski kierowane,  

pociski rakietowe, miny, bomby, granaty, torpedy, głowice, zapalniki, 

ładunki, lonty i środki pozoracji pola walki, 

c) inne środki przeznaczone do niszczenia lub obezwładniania osób lub  

obiektów, a także do celów pozoracyjnych, ćwiczebnych, szkolno-

treningowych, badań lub sportowych, 

d) komponenty amunicji zawierające materiały wybuchowe, chemiczne środki 

obezwładniające lub zapalające albo inne substancje, których działanie 

zagraża życiu lub zdrowiu, a także materiał wybuchowy miotający w postaci 

prochu; 

2) broń - jest to broń palna, o której mowa w pkt 3, oraz inne rodzaje broni  

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni  

i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955), a także inne urządzenia i narzędzia 

przeznaczone do niszczenia lub obezwładniania celów; 

3) broń palna - jest to broń, w której do miotania pocisku lub substancji  

drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych lub  

do wytwarzania efektów dźwiękowo-wizualnych jest wykorzystywana energia 

produktów powstałych w wyniku reakcji chemicznej ładunku miotającego. 
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7. Przez broń, amunicję lub materiały wojenne, o których mowa w art. 346 ust. 1  

lit b TFUE i art. 12 ust. 2 ustawy Pzp, należy rozumieć broń i amunicję lub 

materiały wojenne wyszczególnione w: 

1) Wykazie broni, amunicji i materiałów wojennych przyjętym decyzją Rady 255/58 

z dnia 15 kwietnia 1958 r.; 

2) nie wyszczególnioną w wykazie określonym w pkt 1, broń, amunicję i materiały 

wojenne o charakterze i przeznaczeniu wyłącznie wojskowym wymienione w: 

a) Wspólnym Wykazie Uzbrojenia Unii Europejskiej przyjętym przez Radę  

w dniu 17 lutego 2020 r. (sprzęt objęty wspólnym stanowiskiem Rady 

2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii 

wojskowych i sprzętu wojskowego), który (uaktualnia i zastępuje wspólny 

wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 18 lutego 

2019 r. (Dz. Urz. UE 2020/C 85/1) lub 

b) Wykazie Uzbrojenia, stanowiącym załącznik Nr 1-3 do rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na 

obrót którym jest wymagane zezwolenie Dz. U. poz. 901)8. 

8. Pojęcie „broń” odnosi się nie tylko do wyposażenia (sprzętu) noszących taką 

nazwę np. ML1// LU1 „Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne 

uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz 

wyposażenie i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:”, ale 

również do wyposażenia, „które jest przeznaczone do użycia jako broń”  

np. ML6  „a. pojazdy naziemne oraz ich elementy składowe, specjalnie 

zaprojektowane do celów wojskowych, jak: 

- czołgi i inne uzbrojone pojazdy wojskowe oraz pojazdy wojskowe 

wyposażone w uchwyty na broń, sprzęt do kładzenia min lub wystrzeliwania 

amunicji. pojazdy opancerzone,” ML9/LU9,  

- wojenne jednostki pływające (nawodne lub podwodne), ML10/LU10, "Statki 

powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne (…)” 

„Amunicja” - należy przez to rozumieć naboje, bomby, torpedy, rakiety, pociski 

kierowane i inne środki niszczące do broni, wyszczególnione w wykazach,  

o których mowa w ust. 7. przeznaczon do broni amunicję (bomby, torpedy, rakiety, 

pociski kierowane, inne urządzenia i ładunki wybuchowe). 

                                                 
8 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków 
transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, 
str. 1, Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2010, str. 11, Dz. Urz. UE L 85 z 24.03.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 
31 z 31.01.2013, str. 43, Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, 
str. 117, Dz. Urz. UE L 163 z 21.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 70 z 15.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE 
L 311 z 25.11.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241) w brzmieniu nadanym 
dyrektywą Komisji (UE) 2019/514  z dnia 14 marca 2019 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/43/WE  w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością 
(Dz. Urz. UE L 89 z 29.03.2019, str. 1). 
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„Materiały wojenne”– należy rozumieć wszelkie wyposażenie o przeznaczaniu 

wojennym, którego przedmiotem nie jest broń lub amunicja. Np. materiałami 

wojennymi jest m.in. sprzęt i materiały wyszczególniony w pozycji ML17 

Wspólnym Wykazie Uzbrojenia UE z 18.02.2020r., analogicznie w Wykazie 

Uzbrojenia, który stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do rozporządzenia w LU17 

„Różnorodny sprzęt, materiały i "biblioteki" oraz specjalnie zaprojektowane do nich 

elementy składowe” m.in.: „b. sprzęt budowlany specjalnie zaprojektowany do 

celów wojskowych; j. mobilne warsztaty remontowe do obsługi sprzętu 

wojskowego; k. generatory polowe, kontenery, mosty oraz pontony specjalnie 

zaprojektowane lub „zmodyfikowane” do celów wojskowych. 

§ 16. Zasady udzielania zamówień  

Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie 

zamówieni (art. 16)]  

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia  

w sposób: 

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców; 

2) przejrzysty; 

3) proporcjonalny. 

Zasady udzielania zamówienia 

2. [Zasada „efektywności ekonomicznej”(art. 17 ust. 1)]  

Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną 

charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może 

przeznaczyć na jego realizację, oraz 

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, 

środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest 

możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych 

nakładów. 

3. Zamawiający, w celu zapewnienia najlepszej jakości oraz uzyskania 

najlepszych efektów zamówienia, przygotowując postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jest zobowiązany w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) - 

opisać przedmiot zamówienia i kryteria oceny ofert w taki sposób, aby zapewnić 

najlepszą jakość przedmiotu zamówienia, w ramach środków, które może 

przeznaczyć na jego realizację oraz uzyskania najlepszych efektów zamówienia, 

w tym efektów gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy  

do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 
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4. Zgodne ze słownikowym znaczeniem przez „jakość” należy rozumieć 

„właściwość, rodzaj, gatunek, wartość; zespół cech stanowiących o tym, że dany 

przedmiot jest tym przedmiotem, a nie innym9. 

Według normy ISO 9001, jakość jest to „stopień, w jakim zbiór inherentnych 

(przynależnych, przeciwnych do przypisanych, stałych) właściwości (cechy 

wyróżniające) spełnia wymagania (oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte 

zwyczajowo lub jest obowiązkowe)”. 

5. Na gruncie zamówień publicznych najważniejsze jest rozumienie jakości,  

w odniesieniu do stosowania, „kryteriów jakościowych” oceny ofert, o których 

mowa w szczególności w art. 242 ust. 2 ustawy. 

6. [Zasada legalizmu (art. 17 ust. 2)] Zamówienia udziela się wykonawcy 

wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

7. [Zasada zapewnienia bezstronności i obiektywizmu (art. 17 ust. 3)] Czynności 

związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia (art. 18) 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych  

w ustawie. 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz  

z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5,  

tj. informacji o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 222  

ust. 5). 

§ 17. Podstawowe przepisy dotyczące jakości dostaw, robót budowlanych 

lub usług 

1. Jakość dostaw, robót budowlanych lub usług regulują w szczególności: 

1) ustawa Prawo zamówień publicznych), a tym: 

a) analiza potrzeb i wymagań (art. 83-85); 

                                                 
9 Słownik języka polskiego, 2002, t. I, s.769. 
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b) opisujące przedmiot zamówienia; normy i specyfikacje techniczne  

(art. 101-103); 

c) poziomy jakości (art. 102 ust. 2 pkt 2, art. 116 ust. 1, 400 ust. 8 pkt 2; 

d) kryteria jakościowe (art. 171 ust. 1, art. 204 ust. 1, art. 229 pkt 2, art. 239  

ust. 2, w szczególności art. 242 ust. 2, art. 243 i art. 244); 

e) wymagania jakościowe (art. 246); 

f) zapewnienia jakości (art. 102 ust. 1 pkt 3 art. 400 ust. 7 pkt 3); 

g) jakość wykonania zamówienia (art. 446 ust. 3 pkt 3 ustawy);  

2) ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 114 z późn. zm.); 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem 

państwa (Dz. U. poz. 2038); 

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740), w tym:  

a) rękojmia za wady (art. 556-576); 

b) roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej  

(art.5761- 5764); 

c) gwarancja przy sprzedaży (art. 577–581); 

5) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów  

rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z późn zm.); 

6) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913); 

7) decyzja Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których 

przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON z 2019 r. poz.159). 

2 Rękojmia (art. 556) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, 

jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

[Wada fizyczna (art. 5561§ 1)]  

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.  

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu  

na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,  

w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego  

jej przeznaczenia; 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 



Egz. pojedynczy 

str. 37/298 
 

3. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo 

jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, 

jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, 

naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także 

zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich (art. 10 ust. 1 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r.). 

4. Zamawiający przy stosowaniu kryterium gwarancji jakości powinien określić:  

1) wymóg dotyczący minimalnego wymaganego okresu gwarancji jakości; 

2) ograniczenia maksymalnego okresu gwarancji jakości, jaki będzie oceniany  

w tym kryterium10 

- w celu zapewnienia niezbędnej ochrony interesów zamawiającego w zakresie 

racjonalnego (efektywnego) wykorzystania tego kryterium. 

Rozdział 2. Planowanie zamówień 

§ 18. Planowanie zamówień na dostawy, roboty budowlane lub usługi 

1. Planowanie zamówień na dostawy, roboty budowlane lub usługi ma  

w szczególności na celu: 

1) racjonalne gospodarowanie zasobami (środki pieniężne oraz dobra 

materialne, surowce i materiały, sprzęt i urządzenia, nieruchomości, 

oprogramowanie itp.); 

2) racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych; 

3) prawidłowe udzielanie zamówień.  

2. W procesie planowania, przygotowania i prowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia,  

w tym w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów, którymi zamawiający 

będzie się kierował przy wyborze oferty, określeniu warunków zamówienia, 

zamawiający uwzględnia zasady udzielania zamówień, w szczególności zasadą 

efektywności oraz zasadami dokonywania wydatków publicznych, zgodnie  

z przepisami art. 44 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, tj. na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym 

jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi 

poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki publiczne powinny być 

dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

                                                 
10 W przeciwnym przypadku może okazać się, że proponowany przez wykonawcę okres gwarancji 

znacząco (wielokrotnie) będzie przewyższał cykl życia przedmiotu zamówienia (normalny okres 
użytkowania przedmiotu zamówienia). Wydłużenie gwarancji ponad ten normalny okres 
użytkowania nie przynosi zamawiającemu żadnej korzyści, a wręcz mógłby spowodować wybór 
oferty, która nie jest najkorzystniejsza. W takim przypadku zamawiający musiałby unieważnić 
postępowanie z powodu stwierdzenia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 255 pkt 6 ustawy). 
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b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 

celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 

3. Planowanie w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych obejmuje  

w szczególności zasady i procedury w zakresie generowania potrzeb  

i weryfikowania ich poprawności, bilansowania potrzeb z możliwościami 

finansowymi ich zaspokojenia oraz opracowania planów rzeczowych na ich 

pozyskanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych i wydanymi do niej aktami wykonawczymi oraz resortowymi aktami 

prawnymi, w tym wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia  

30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania potrzeb11 oraz 

Wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 13 czerwca 2016 

roku w sprawie planowania zasobów, usług i robót budowlanych  

z wykorzystaniem systemu informatycznego LBPP (ang.: Local Budget Planning 

Program). 

4. Planowanie dla celów udzielania zamówień publicznych obejmuje  

w szczególności: 

1) plan finansowy zamawiającego – plan dochodów i wydatków wojskowej 

jednostki budżetowej (art. 11 ust. 3 w zw. z art. 44 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); 

2) plany rzeczowe - wykazy zadań lub asortymentu niezbędnych 

do zabezpieczenia zamierzeń w roku planistycznym, opracowywane 

na zasadach określonych w wytycznych oraz przepisach w sprawie  

opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, przez właściwe 

organy planujące, w ramach posiadanych kompetencji. Plany rzeczowe 

obejmują: centralne plany rzeczowe, decentralne plany rzeczowe (organów 

planujących drugiego stopnia) oraz plany rzeczowe organów planujących 

trzeciego stopnia realizujących wydatki; 

3) plan zakupów - zestawienie asortymentów wynikających z planów 

rzeczowych, pogrupowanych według zasad określonych przez dysponenta 

środków budżetu państwa trzeciego stopnia realizującego wydatki, w celu 

określenia trybu zakupu dla określonej grupy zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. Plan zakupów zawiera w szczególności: informacje  

o przedmiocie zakupu, nazewnictwo grupy wynikające z nazewnictwa 

nadanego we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV, wartość (netto i brutto  

                                                 
11 Niniejsze wytyczne zostały wydane zgodnie z § 2 decyzji  Nr 152/MON Ministra Obrony 
Narodowej  
z dnia 19 września 2019 r. uchylającej decyzję w sprawie systemu planowania zasobów, usług  
i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 185). 
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w złotych, wartość netto w przeliczeniu na euro zgodnie z przyjętym 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów średnim kursem złotego  

w stosunku do euro stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień 

z uwzględnieniem ogłoszonych przez komisję Europejską w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur 

udzielenia zamówień), przyjęty tryb zakupu, termin wszczęcia postepowania 

(harmonogram); 

4) zestawienie asortymentów wynikających z planów rzeczowych, 

pogrupowanych według zasad określonych przez dysponenta środków 

budżetu państwa trzeciego stopnia realizującego wydatki, w celu określenia 

trybu zakupu dla określonej grupy zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Plan 

zakupów zawiera w szczególności: informacje o przedmiocie zakupu, 

nazewnictwo grupy wynikające z nazewnictwa nadanego we Wspólnym 

Słowniku Zamówień CPV, wartość (netto i brutto w złotych, wartość netto  

w przeliczeniu na euro zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów średnim kursem złotego w stosunku do euro stanowiącym 

podstawę przeliczania wartości zamówień z uwzględnieniem ogłoszonych 

przez komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

równowartości progów stosowania procedur udzielenia zamówień), przyjęty 

tryb zakupu, termin wszczęcia postepowania (harmonogram); 

5) potrzeby rzeczowe – dostawy, usługi i roboty budowlane określone  

w wymiarze ilościowym i wartościowym niezbędne do realizacji zadań 

nałożonych decyzjami i wytycznymi osób zajmujących kierownicze 

stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz zamierzeń określonych 

na poszczególnych poziomach kierowania i dowodzenia w dokumentach  

do planowania działalności na wszystkich poziomach kierowania 

i dowodzenia. Potrzeby rzeczowe dzieli się na potrzeby krótkookresowe  

i perspektywiczne; 

6) plany postępowań o udzielenie zamówień – plany postępowań jakie 

zamawiający przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. 

5. Plan zakupów dysponent środków budżetu państwa trzeciego stopnia 

sporządza w systemie informatycznym Local Budget Planning (SI LBPP) do czasu 

wdrożenia elementu planowania zasobu ZWSI RON.  

6. Plan zakupów powinien być zbilansowany z planem finansowym na każdym 

etapie jego realizacji.  

7. Wzór planu zakupów oraz wzór planu postępowań o udzielenie zamówień 

stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do wytycznych. 

§ 19. Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 23 ustawy) 

1. Zamawiający, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub 

planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań  

o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku 
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finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych,  

na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej 

zamawiającego. 

2. Zasady przyjmowania budżetów lub planów finansowych dla poszczególnych 

jednostek organizacyjnych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

3. Od 1 stycznia 2021 r. zamawiający zobowiązani są sporządzać plany 

postępowań o udzielenie zamówień według wzoru określonego w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru 

planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2362), 

stanowiącego załącznik Nr 3 do Wytycznych. 

4. Wzór planu postępowań o udzielenie zamówień zawiera szczegółowe 

informacje, które zamieszcza zamawiający w planu postępowań, w tym dotyczące: 

1) Pozycja planu; 

2) Przedmiot zamówienia; 

3) Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia; 

4) Orientacyjna wartość zamówienia; 

5) Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) Informacje dodatkowe; 

7) Informacje na temat aktualizacji. 

Informacje dotyczące zamawiającego, niezależnie od elementów ustawowych, 

obejmują m.in.: adres poczty elektronicznej oraz  numer telefonu kontaktowego. 

Zamawiający, obok informacji określonych w ustawie Pzp, będą mogli również 

zamieszczać dodatkowe informacje np. o wstępnych konsultacjach rynkowych, 

innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień. 

5. Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. 

Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz  

na stronie internetowej zamawiającego. 

6. Informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień nie zamieszcza się, 

jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji 

niejawnych. 

7.  Zamawiający, w oparciu o zawarte w planie zakupów zestawienia asortymentu 

wynikające z planów rzeczowych, pogrupowanych według zasad określonych 

przez niego, a także w planie postępowań, kwalifikując zamówienia, określa 

właściwy dla nich tryb albo procedury udzielenia zamówienia oraz orientacyjną 

wartość zamówienia. 

Podanie informacji o trybie udzielenia zamówienia wymusza na zamawiającym 

konieczność prawidłowego zakwalifikowania przedmiotu zamówienia, jako: 

1) zamówień klasycznych o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne; 

2) zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 

130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), a jest mniejsza niż progi 

unijne; 

3) zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359-361); 
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4) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

8. Orientacyjna wartość zamówienia, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy, 

stanowi co do zasady ustaloną w momencie sporządzania planu, przybliżoną 

wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Wartości orientacyjnej 

nie można utożsamiać z pojęciem „wartości zamówienia" będącej szacunkowym 

wynagrodzeniem wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalonym przez 

zamawiającego z należytą starannością na podstawie art. 28-36 ustawy, a także 

pojęciem „kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, którą 

zamawiający udostępnia, najpóźniej przed otwarciem ofert, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy. Ustalenie wartości 

zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe 

terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań (art. 36 ustawy). 

Zamawiający w momencie przygotowania planu postępowań, co do zasady  

nie zna zatem ustalonej wartości udzielanego zamówienia ani kwoty 

przeznaczonej na jego sfinansowanie. W konsekwencji wskazana uprzednio  

w planie kwota nie musi pokrywać się z podstawą ustalenia wartości zamówienia, 

ustalaną zgodnie z art. 28-36 ustawy12. 

9. Publikacja planów postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa  

w art. 23 ustawy, nie dotyczy zamówień do których nie stosuje się przepisów 

ustawy, w tym: 

1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość, bez 

podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest 

mniejsza niż 130 000 złotych; 

2) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, tj. wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty: 

a) 428 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 350 000 euro - dla robót budowlanych; 

3) zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (art. 12  

ust. 1 pkt 2), realizowanych na podstawie odrębnych procedur; 

4) zamówień którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa 

państwa  

i innych zamówień, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy); 

5) zamówień udzielanych za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień 

NATO (NSPA), zgodnie z wyłączeniem zawartym w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a 

                                                 
12 Zob. UZP Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień. 
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ustawy oraz zamówień udzielanych w ramach programu Foreign Military 

Sales „FMS” (art. 13 ust. 1 pkt 6); 

6) pozostałych zamówień, wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy  

(art. 9-14). 

10. Do zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy nie mają 

zastosowania przepisy ustawy dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego, a zatem i publikacji planów postępowań o udzielenie 

tych zamówień oraz odwołań od czynności zamawiającego. 

W tym ostatnim przypadku Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie  

nie mają zastosowania przepisy ustawy (art. 528 pkt 1 ustawy). 

11. Planowanie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających jest 

procesem ciągłym i dynamicznym. 

12. W trakcie roku budżetowego plan finansowy, plan rzeczowy oraz plan 

postępowań o udzielenie zamówień (których przedmiotem są dostawy, usługi lub 

roboty budowlane) mogą podlegać uzasadnionym zmianom polegającym na: 

1) zmianie planów finansowych - zawiadomieniem o zmianach, zmieniającym 

określony w planie limit wydatków przez dysponenta środków budżetu 

państwa drugiego stopnia. Na tej podstawie dysponenci środków budżetu 

państwa trzeciego stopnia dokonują korekt planów finansowych w układzie 

klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym, zgodnie z § 21 ust. 1 decyzji 

Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r.  

2) w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2018 r. poz. 149 z późn. zm.) 

3) dokonywaniu przez dysponenta środków budżetu państwa 3 stopnia 

(kierownika zamawiającego) zmian w planie finansowym, polegających na 

przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego 

rozdziału klasyfikacji, zgodnie z upoważnieniem określonym w § 19 ust. 3 

decyzji Nr 122/MON; przykładowo może to wynikać z konieczności realizacji 

uzasadnionych potrzeb zamawiającego udzielenia zamówień 

nieplanowanych, których nie można było przewidzieć na dostawy, usługi lub 

roboty budowlane; 

4) wystąpieniu dysponenta środków budżetu państwa 3 stopnia do dysponenta 

środków budżetu państwa 2 stopnia, z wnioskiem o zwiększenie środków w 

planie finansowym zamawiającego na dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia (zaplanowania), jeżeli nie jest 

możliwe dokonanie zmian w planie finansowym lub w planie rzeczowym,  

o którym mowa w pkt 2. 

13. Przed dokonaniem zmian w zakresie dotyczącym organu planującego,  

nie realizowanych na wniosek tego organu, dysponent środków budżetu państwa 

informuje o ich zakresie organ planujący, którego wydatki realizuje oraz 

kierowników zaopatrywanych jednostek (komórek), o ile skutkują one 
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ograniczeniem zakresu zadań realizowanych przez te jednostki, zgodnie  

z § 19 ust. 4 decyzji Nr 122/MON. 

14. Zamówienia (zakupy) nieplanowane powinny wynikać wyłącznie  

z nieuchronności zdarzeń, których, organ planujący trzeciego stopnia, pomimo 

należytego planowania potrzeb i weryfikowania ich poprawności nie mógł 

wcześniej przewidzieć i zaplanować. 

15. W systemie planowania, w tym generowania potrzeb i weryfikowania  

ich poprawności organ planujący trzeciego stopnia, w ramach przepisów,  

o których mowa w ust. 1, powinien również dokonać analizy zgłaszanych potrzeb, 

stanu posiadanych i pozyskiwanych zasobów oraz realizowanych dostaw, usług  

z lat ubiegłych. Dotyczy to także analizy w zakresie realizacji zakupów 

nieplanowanych, w tym ustalenia czy zakupy te powtarzały się, a jeśli tak to 

powinien uwzględnić tą okoliczność w procesie planowania. 

Rozdział 3 Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze 

mieszanym 

 

§ 20. 1. Celem przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym jest 

wskazanie, które przepisy ustawy będą miały zastosowanie w przypadku 

udzielania zamówień mieszanych składających się z różnych przedmiotów 

zamówień publicznych (dostaw, robót budowlanych lub usług) oraz podlegających 

różnym reżimom prawnym.  

2. Zamówienie podzielne na części (art. 24) 

1. Jeżeli zamówienie jest podzielne na części oraz obejmuje równocześnie:  

1) części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy dotyczące 

udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

zamówień sektorowych lub zamówień klasycznych, lub  

2) części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz części,  

do których tych przepisów nie stosuje się  

‒ zamawiający może udzielić zamówienia w częściach lub jednego 

zamówienia. 

2. W przypadku udzielania zamówienia w częściach, do udzielenia każdego 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy właściwe dla danej części,  

z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1, 2 i 4. 

3.  W przypadku udzielania jednego zamówienia zamawiający: 

1)  może nie stosować przepisów ustawy, jeżeli zamówienie obejmuje część, 

wobec której zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 12 ust. 1,  

a udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi 

przyczynami; 

2) stosuje przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, jeżeli zamówienie obejmuje część, do której 

mają zastosowanie te przepisy, a udzielenie jednego zamówienia jest 

uzasadnione obiektywnymi przyczynami; 
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3) stosuje przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień sektorowych,  

w przypadku gdy: 

a) zamówienie obejmuje część, do której mają zastosowanie te przepisy,  

a jej wartość jest równa lub przekracza progi unijne, 

b) zamówienie obejmuje równocześnie część, o której mowa w lit. a, oraz 

część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi; 

4) stosuje przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień klasycznych, jeżeli 

zamówienie obejmuje równocześnie część, do której mają zastosowanie  

te przepisy, oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

5) jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie część, do której nie stosuje się 

przepisów ustawy, oraz część, do której mają zastosowanie jej przepisy, stosuje 

przepisy ustawy właściwe dla części, do której mają zastosowanie przepisy 

ustawy, niezależnie od wartości części, do której nie stosuje się przepisów 

ustawy. 

4. Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie może udzielić 

jednego zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

3. Zamówienie niepodzielne na części (art. 25)  

1. Jeżeli zamówienie jest niepodzielne na części oraz obejmuje równocześnie 

elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, dotyczące udzielania 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych 

lub zamówień klasycznych, lub elementy, do których mają zastosowanie 

przepisy ustawy, i do których tych przepisów nie stosuje się, do udzielenia tego 

zamówienia: 

1)  stosuje się przepisy właściwe ze względu na główny przedmiot 

zamówienia, z tym że jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie elementy 

koncesji na usługi i zamówienia na dostawy, główny przedmiot 

zamówienia określa się przez ustalenie, która z wartości danych usług lub 

dostaw jest wyższa; 

2)  nie stosuje się przepisów ustawy, jeżeli zamówienie obejmuje elementy, 

w stosunku do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 12  

ust. 1; 

3) stosuje się przepisy ustawy dotyczące zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, jeżeli zamówienie obejmuje elementy 

obronności i bezpieczeństwa. 

2. Zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, 

organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. 

4. Zamówienia obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty 

budowlane (art. 27)  
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1.Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące 

głównego przedmiotu zamówienia. 

2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie: 

1) usługi i dostawy lub 

2) usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi 

- główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która  

z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest wyższa. 

Rozdział 4. Szacowanie wartości zamówienia 

§ 21. Ustalenie wartości zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub 

usługi 

1. Ustalenie wartości zamówienia ma w szczególności na celu określenie: 

1) czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym zamawiającego (planie 

rzeczowym) lub jego projekcie; 

2) czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi 

zamówieniami; 

4) czy do zamówienia, ze względu na jego przedmiot, stosuje się przepisy 

właściwe dla zamówień klasycznych, czy też przedmiotem zamówienia są 

zamówienia w dziedzinach OiB, o których mowa w dziale VI, do których 

stosuje się przepisy właściwe dla tych zamówień. 

2. Normy dotyczące szacowania zostały umiejscowione w ustawie w dziale  

I Przepisy ogólne, rozdziale 5 Szacowanie wartości zamówienia. Umiejscowienie 

tych przepisów w dziale ogólnym podkreśla, że przepisy dotyczące szacowania 

mają charakter uniwersalny i obowiązują dla wszystkich zamówień i konkursów,  

o których mowa w ustawie. Ponadto przepisy te znajdą zastosowanie  

w przypadku, gdy ustawa przewiduje określone wyłączenie przedmiotowe  

od stosowania jej przepisów, które jest uzależnione od wartości takiego 

zamówienia13. 

3. [Podstawa ustalenia wartości zamówienia (art. 28)]  

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą 

starannością. 

4. [Zakaz zaniżania wartości zamówienia lub konkursu lub (art. 29 ust. 1)]  

Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać 

wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości 

zamówienia. 

                                                 
13 Uzasadnienie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych, druk sejmowy Nr 3624 z 12 lipca 
2019 r. str. 16.  
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5. [Zakaz dzielenia zamówienia (art. 29 ust. 2)] Zamawiający nie może dzielić  

zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania 

przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 

6. Zaniżenie wartości zamówienia, o którym mowa w ust. 2, polega na: 

1) ustaleniu wartości zamówienia, która powoduje wyłączenie stosowania 

ustawy (art. 2 ust. 1 ustawy); 

2) ustaleniu wartości zamówienia, według przepisów właściwych dla „progów 

krajowych”, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

dla progów unijn-ych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 3) 

- jeżeli brak jest obiektywnych, uzasadnionych podstaw do ustalenia takiej 

wartości zamówienia. 

7. Nie jest zakazany sam podział zamówienia na odrębne części zamówienia, 

jeżeli nie prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, właściwych dla 

zamówień objętych regulacją ustawy (art. 2 ust. 1), a jest to uzasadnione 

obiektywnymi przyczynami. Obiektywnymi przyczynami, uzasadniającymi 

dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, są w szczególności względy 

techniczne, organizacyjne lub ekonomiczne (wniosek z art. 25 ust. 2 ustawy). 

8. Zamawiający przystępując do szacowania wartości zamówienia, powinien 

ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw czy robót 

budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną 

wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach 

jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. 

9. W celu ustalenia czy w danym stanie faktycznym mamy do czynienia z jednym 

czy też z odrębnymi zamówieniami, niezbędnym jest łączne zaistnienie, w chwili 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, następujących przesłanek: 

1) tożsamość przedmiotowa - podobieństwo przedmiotowe(rodzajowe)  

i funkcjonalne zamówienia; kryterium to powinno prowadzić do 

wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także 

zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą 

funkcjonalną całość), ze względów technologicznych, właściwości fizycznych 

lub użytkowych tworzą funkcjonalną całość; 

2) tożsamość podmiotowa – możliwość wykonania zamówienia przez jednego 

wykonawcę; ten sam wykonawca może wykonać, wyprodukować, dostarczyć 

przedmiot zamówienia w tym samym czasie; 

3) tożsamość czasowa - możliwość udzielenia zamówienia w tym samym 

czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie. 

Ten element związany jest z planowaniem wydatków na dany okres zgodnie 

z przepisami w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony 

narodowej. Zamawiający zobowiązany jest do przewidzenia pełnego zakresu 

przedmiotowego zamówień wszczynanych, udzielanych i finansowanychw 

tym samym czasie, lub zaplanowanych do wszczęcia w okresie roku 

budżetowego, który obejmuje sporządzany projekt planu finansowego, w tym 
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projekty właściwych planów rzeczowych, stanowiących podstawę 

rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia14.  

10. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia jest czym innym niż sporządzenie 

planu postępowań o udzielenie zamówień oraz planu rzeczowo-finansowego. 

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dokonywane jest w momencie, kiedy 

zamawiający jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą 

starannością na podstawie określonego już opisu przedmiotu zamówienia, 

dokonanego z reguły na podstawie sporządzonego na dany okres planu 

rzeczowo-finansowego (planu przewidywanych zadań i wydatków na ich pokrycie) 

ale również z uwzględnieniem wszystkich innych okoliczności, które zaistniały  

po jego sporządzeniu np. zwiększenia środków służących do udzielenia 

określonych zamówień albo niespodziewanej wcześniej konieczności zwiększenia 

zakresu udzielanych zamówień, albo zmniejszenie zakresu udzielanych zamówień  

i środków przeznaczonych na ten cel, a które mają znaczenie dla opisu  

i oszacowania wartości udzielanego zamówienia15. 

11. Ustalenie wartości zamówienia powinno być realne, tzn. uwzględniające 

uzasadnione potrzeby Zamawiającego w okresie planowym, kwotę jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w planie 

rzeczowym, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, które zaistniały po jego 

sporządzeniu oraz aktualną wartość rynkową zamówienia. 

12. Zamawiający, ustala wartość zamówienia na dostawy lub usługi, jaką jest 

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, ustalone z należytą 

starannością o którym mowa w art. 28, na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, przy zastosowaniu łącznie następujących podstaw: 

1) wysokości wydatków planowanych w planie rzeczowym na zadania 

stanowiące przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich innych 

okoliczności, które zaistniały po jego sporządzeniu, w szczególności 

niemożliwej do przewidzenia wcześniej konieczności zwiększenia zakresu 

udzielanych zamówień, a które mają znaczenie dla opisu i należytego 

oszacowania wartości udzielanego zamówienia lub zwiększenia środków 

przeznaczonych na udzielenie określonych zamówień; 

2) analizy wartości (cen) wydatków obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia, poniesionych na udzielenie zamówienia w terminie poprzednich 

12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, poprzedzającym datę 

szacowania wartości zamówienia, prowadzonych przez zamawiającego lub 

innych zamawiających, jeżeli ich wykonawcy zostali wybrani w trybie 

podstawowym, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

                                                 
14 Uchwała KIO z dnia 7 stycznia 2016 r., KIO/KD 73/15. UZP: Szacowanie wartości i udzielanie 
zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 
15 Zob. UZP: Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.. 
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konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 

3) analizy wartości rynkowych dostaw, usług objętych zamówieniem, zwracając 

się do co najmniej dwóch wykonawców (podmiotów) profesjonalnie 

zajmujących się prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej 

kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia 

publicznego16. 

4) cen uzyskanych ze stron internetowych, katalogowych (bez zwracania się  

do potencjalnych Wykonawców). 

13. W przypadku braku możliwości dostępności którejkolwiek  z podstaw ustalania 

wartości zamówienia, o których mowa w ust. 12, osoba wykonująca czynności  

ustalania wartości zamówienia, odnotowuje ten fakt w notatce, o której mowa w 

ust. 26, wraz z podaniem  przyczyn braku możliwości wykorzystania tej podstawy.  

14. Ustalenie wartości zamówienia (szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy, 

bez podatku od towarów i usług) z należytą starannością należy do obowiązków  

zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi przez 

podmioty, do których o ich sporządzenie się zwrócił. Kalkulacje te mają charakter 

informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku w zakresie 

przedmiotu zamówienia. W oparciu o nie zamawiający we własnym zakresie 

dokonuje czynności oszacowania wartości przedmiotu zamówienia17. 

15. Osoby dokonujące szacowania (ustalania) wartości zamówienia, podobnie jak 

dokonujące opisu przedmiotu zamówienia powinny posiadać odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, z danego działu 

zaopatrywania, umożliwiające dokonanie tych czynności zgodnie z wymaganiami 

określonymi przepisami ustawy oraz uzasadnionymi potrzebami Sił Zbrojnych, 

realizowanymi przez zamawiającego. 

16. Kierownik zamawiającego wyznaczy osoby spełniające wymagania, o których 

mowa w ust. 15, których podstawowym, priorytetowym zadaniem w zakresie  

zamówień publicznych będzie prawidłowe, zgodnie z przepisami ustawy oraz 

wymaganiami i potrzebami Sił Zbrojnych dokonywanie opisu przedmiotu 

zamówienia oraz ustalanie wartości zamówienia. 

[Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

udzielanego w częściach; wartość zamówienia w przypadku nabywania 

podobnych dostaw (art. 30)]  

17. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, 

lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest 

łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

                                                 
16 UZP Opinia prawna: Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen 
zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia. 
17 Tamże. 



Egz. pojedynczy 

str. 49/298 
 

18. W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością 

zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający 

udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

19. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się 

także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji 

wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych. 

20. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia 

na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla 

wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona  

w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 

euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi 

nie więcej niż 20% wartości zamówienia. 

21. [Wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się, ciągłe lub 

podlegające wznowieniu (art. 35 ust. 1)]  

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy 

powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie 

jest: 

1) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, 

udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku 

budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości 

zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu  

12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia albo 

2) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić  

w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 

22. Do celów szacowania progów pojęcie podobnych dostaw należy rozumieć jako 

produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu - jak np. dostawy różnych 

rodzajów żywności lub różnych mebli biurowych. Zazwyczaj wykonawca działający 

w danym sektorze byłby zainteresowany dostawą takich artykułów jako części 

swojego normalnego asortymentu” (motyw 19 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE.).  

23. W zamówieniach publicznych świadczeniami ciągłymi mogą być świadczenia 

wykonawcy usług polegających na wykonywaniu powtarzających się czynności  

w określonym czasie, np. ochrony mienia, sprzątania lub utrzymania. 

Świadczeniami okresowymi mogą być dostawy części zamiennych,  artykułów 

biurowych lub artykułów żywnościowych.   

24. Przy ustalaniu wartości zamówienia, dla którego brak jest możliwości 

odniesienia do średnich cen rynkowych, przyjmuje się jednostkowe ceny 

ostatniego zakupu, które uwzględniają: 

1) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy - zasady 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia (wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa), o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b 
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ustawy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę; 

2) w przypadku umów roboty budowlane lub usługi, zawartych na okres dłuższy 

niż 12 miesięcy - zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia (art. 439 ustawy). 

25. Zgodnie z § 21 decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych 

planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 112, z późn. zm.)  

do określenia wartości brutto poszczególnych pozycji Planu zakupu środków 

materiałowych przyjmuje się: 

1) w zakresie środków materiałowych, które podlegały zakupowi w roku 

przedplanowym - jednostkowe ceny zakupu z roku przedplanowego lub 

średnie ceny z ofert złożonych w postępowaniach; 

2) w zakresie środków materiałowych, które nie podlegały zakupowi w roku 

przedplanowym - średnie ceny rynkowe albo jednostkowe ceny ostatniego 

zakupu powiększone o wskaźniki średniorocznego wzrostu cen towarów  

i usług, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny w kolejnych latach. 

26. [Termin ustalenia wartości zamówienia; zmiana wartości zamówienia  

(art. 36)]  

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku 

zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się  

do wszczęcia pierwszego z postępowań. 

2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności 

mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem 

postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 

3. Zmiana wartości zamówienia wymaga uzasadnienia, które dołącza się  

do notatki, o której mowa w ust. 26.  

27. Czynności ustalenia wartości zamówienia podlegają udokumentowaniu. 

Rzetelne udokumentowanie szacowania wartości zamówienia stanowi warunek 

wykazania (udowodnienia), że zamawiający dokonał ustalenia wartości 

zamówienia z należytą starannością, przyjmując właściwe podstawy ustalenia 

wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane oraz  

w obowiązujących terminach, tj. zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 - 36 

ustawy. 

28. Zamawiający dokumentuje czynności szacowania wartości zamówienia,  

w formie notatki zawierającej w szczególności: informację o osobach, które 

wykonywały czynności szacowania wartości zamówienia i terminie (czasie) 

dokonania tych czynności oraz o sposobie o sposobie i podstawach  szacowania 
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wartości zamówienia. Wzór notatki stanowi załącznik Nr  4 do Wytycznych i jest on 

wiążący. 

29. Zamawiający, z zastrzeżeniem obowiązujących podstaw ustalenia wartości 

zamówienia na roboty budowlane dokumentuje szacowanie wartości zamówienia 

poprzez załączenie do notatki, o której mowa w ust. 28, w szczególności 

następujących dokumentów: 

1) danych dotyczących określenia wartości dostaw lub usług realizowanych  

w okresie poprzedzającym datę szacowania wartości zamówienia,  

z uwzględnieniem wskaźników waloryzacji; 

2) kalkulacji (cenników lub wycen) przedstawionych przez wykonawców 

(podmioty), do których o ich sporządzenie się zwrócił oraz 

3)  sposób wykorzystania tych kalkulacji przez osoby wyznaczone przez 

kierownika zmawiającego do dokonywania czynności szacowania wartości 

zamówienia; 

4) wydruków ze stron internetowych, na podstawie których ustalono wartość 

zamówienia. 

30. Zamawiający przechowuje dokumenty dotyczące ustalenia wartości 

zamówienia wraz z pozostałą dokumentacją postępowań udzielonych zamówień. 

§ 22. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 58,  

art. 59, art. 60 i art. 117 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do: 

1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  

2) reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia 

oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją 

zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli 

jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu. 

5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Odpowiednie stosowanie przepisów prawa oznacza: 

1) stosowanie odnośnych przepisów bez żadnych zmian do innego zakresu 

odniesienia; 

2) stosowanie ich z pewnymi zmianami; 

3) niestosowanie tych przepisów (o wykonawcach) do innego zakresu 

odniesienia (do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia)18,  

ze względu na bezprzedmiotowość lub sprzeczność z przepisami 

ustanowionymi dla tego innego zagadnienia. 

6. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa 

zarówno w odrębnym dokumencie, jak i w treści umowy konsorcjum, jeśli 

wykonawcy zawierają ją przed złożeniem oferty19 

7. [Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (art. 60)].  

Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kluczowych zadań dotyczących: 

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi; 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na 

dostawy. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  

do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty każdy  

z wykonawców dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji (art. 125 ust. 4). 

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikające z treści ustawy 

jako obligatoryjne, a także fakultatywne, lecz z mocy postanowień zamawiającego 

zawartych w SIWZ, także obowiązkowe dla wykonawców, odnoszą się  

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 

każdego z tych wykonawców ze skutkiem odnoszonym do konsorcjum 

składającego ofertę20. 

9. [Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117)]  

1. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób 

spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione 

charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. 

                                                 
18 Por. m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 56/06, OSNC 2007,  
nr 3, poz. 43. 
19 Uchwała KIO z dnia z dnia 10 marca 2011 r., KIO/KD 15/11. 
20 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 października 2017 r. KIO 2009/17, LEX  
nr 2406830. 
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2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 

którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

10. Z przepisu art. 117 ust. 2 ustawy wynika wniosek, że wymaganie od każdego  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania 

uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia w znaczeniu wynikającym z treści 

art. 112 ust. 2 ustawy, jest uzasadnione w przypadku, gdy do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (każdej z części./elementów 

przedmiotu zamówienia) wymaga posiadania uprawnień w szczególności: 

koncesji, zezwolenia, licencji. Wymagania stawiane wykonawcom składającym 

oferty wspólne, winny więc być każdorazowo kształtowane przy uwzględnieniu 

charakteru (specyfiki)  przedmiotu zamówienia i proporcjonalne (art. 112 ust. 1 

ustawy). 

11. W przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, odpowiednio do wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty mają obowiązek złożyć 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy.Treść przepisu wskazanego w art. 117 ust. 4 

ustawy nie wyklucza, że oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia dołączane odpowiednio do wniosku o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy może 

być złożone wprost w formularzu ofertowym. 

12. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 

(wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zamówienia udzielonego  

w trybie partnerstwa innowacyjnego wykonawcom wspólnie ubiegającym się  

o udzielenie zamówienia. 
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Rozdział 5. Dokumentowanie przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia 

§ 23. Czynności związane z dokumentowaniem przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia 

1. [Obowiązek sporządzenia protokołu postępowania (art. 71)]  

Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, 

sporządzając w jego toku protokół postępowania. 

Protokołu postępowania nie sporządza się w przypadku, gdy zamówienia udziela 

się na warunkach określonych w umowie ramowej zawartej z jednym wykonawcą 

lub z kilkoma wykonawcami, bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Treść protokołu postępowania (art. 72) 

2. Protokół postępowania zawiera co najmniej: 

1) nazwę i adres zamawiającego; 

2) wskazanie przedmiotu i wartości zamówienia; 

3) informację o trybie udzielenia zamówienia i wskazanie okoliczności 

uzasadniających zastosowanie wybranego trybu, jeżeli przepisy ustawy 

przewidują przesłanki zastosowania tego trybu; 

4) wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów; 

5) powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej 

przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert, podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych; 

6) wyniki badania i oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, wraz z podaniem imion, nazwisk albo nazw wykonawców, 

numerów identyfikacji podatkowej (NIP) lub numerów identyfikacyjnych 

REGON; 

7) powody unieważnienia postępowania; 

8) informacje o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3; 

9) informacje o złożonych oświadczeniach, o których mowa w art. 56 ust. 4; 

10) imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to 

wiadome, wskazanie części zamówienia lub umowy ramowej, którą ten 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a także imiona  

i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani; 

11) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej i innych osób, które 

wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu; 

12) uzasadnienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 415 ust. 

3 lub w art. 422 ust. 3, w przypadku zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa; 
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13) uzasadnienie przekroczenia limitu 50% wartości zamówienia, o którym 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. c, w przypadku zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku podawania w protokole postępowania 

informacji, które zostały podane w ogłoszeniu o zamówieniu, pod warunkiem 

załączenia tego ogłoszenia do protokołu postępowania. 

Załączniki do protokołu postępowania (art. 73)  

4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, 

zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego  

i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 

załączniki do protokołu postępowania. 

5. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, informację o przeprowadzeniu 

tych konsultacji, o podmiotach, które w nich uczestniczyły, zamawiający podaje  

w protokole postępowania. 

6. W przypadku zwrotu wykonawcom złożonych przez nich planów, projektów, 

rysunków, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych i innych 

podobnych materiałów, informacja o zwrocie stanowi załącznik do protokołu 

postępowania. 

Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników  

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

7. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania. Szczegółowe zawady 

udostępniania protokołu postępowania oraz załączników określa art. 74 ustawy. 

[Realizacja przez zamawiającego obowiązku zapewnienia dostępu  

do przetwarzanych danych osobowych (art. 75)]  

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej  

z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zwrot wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami, które  

nie zostały wybrane (art. 77)  

8. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 

wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 

programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 

9. Zamawiający zwraca wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, 

modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile 

nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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10. Zamawiający może zwrócić złożone przez wykonawcę plany, projekty, rysunki, 

modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, jeżeli 

wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie został złożony w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnienia 

postępowania. 

Przechowywanie protokołu postępowania (art. 78)  

11. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

12. W przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu  

o narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej udostępniane przez inny 

podmiot, zamawiający może powierzyć mu przechowywanie protokołu 

postępowania  

i załączników do tego protokołu w jego systemie teleinformatycznym, pod 

warunkiem przekazania zamawiającemu elektronicznej kopii wszystkich informacji 

i dokumentów związanych z takim postępowaniem. 

13. Sposób przechowywania oraz przekazywania w przypadku, o którym mowa  

w ust. 2, umożliwia odczytanie przechowywanych i przekazywanych dokumentów. 

14. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz  

z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

15. Za skompletowanie i archiwizacji dokumentacji z postępowania 

odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez kierownika zamawiającego. 

16. Protokół postępowania prowadzi się na bieżąco, zgodnie z przepisami  

dotychczasowego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1128), które zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 ustawy, nie dłużej jednak niż przez 

okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy21. 

Zgodnie z art. 80 ustawy nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju określi sposób: 

1) dokumentowania oraz przechowywania dokumentacji postępowania  

o udzielenie zamówienia, wzory protokołów postępowania oraz zakres 

dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania, mając na 

względzie wartość zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia 

lub procedurę; 

2) oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz  

z załącznikami, mając na względzie zasadę jawności postępowania  

o udzielenie zamówienia 

                                                 
21 Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2020 z późn. zm.). 
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17. Do postępowań, do których nie stosuje się ustawy, protokół prowadzi się  

w oparciu o załącznik 3, z zastrzeżeniem postępowań, o których mowa  

w § 1 ust. 3 wytycznych.  

18. W przypadku zamówień do których ustawy nie stosuje się, jeżeli w trakcie 

postępowania nastąpiły istotne zmiany w stosunku do pierwotnego wzoru 

umowy, powinny one zostać odnotowane w protokole.  

19. Jeżeli w ramach postępowania prowadzone były negocjacje, protokół  

z negocjacji dołącza się do protokołu postępowania.  

20. Protokół z negocjacji, o którym mowa w ust. 8 sporządza się zgodnie  

z załącznikiem nr 14, z zastrzeżeniem postępowań, o których mowa w § 1  

ust. 3 wytycznych.  

21. Obowiązek przekazywanie Prezesowi UZP informacji o złożonych 

wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach (art. 81) 

1. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych, albo 

ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania22. 

2. Zakres danych zawartych w tej informacji, o której mowa w ust. 1, jej wzór, 

sposób sporządzania oraz sposób i tryb ich przekazywania w tym sposób liczenia 

terminu, o którym mowa w ust. 1 określa rozporządzenie Ministra Rozwoju 

wydane, na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy). 

22. [Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach (art. 82)]  

1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, 

zwane dalej "sprawozdaniem", w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie 

niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2, zamówieniach klasycznych, których 

wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych 

oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość 

jest mniejsza niż progi unijne. 

2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia  

1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

3. Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte  

w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania 

oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące 

                                                 
22 Uzasadnienie projektu ustawy: „W celu realizacji zadania Prezesa Urzędu określonego w art. 

469 pkt 4, zgodnie z którym jest on zobowiązany do dokonywania analiz funkcjonowania systemu 

zamówień publicznych, w art. 81 przewidziano dodatkowe narzędzie, które w większym stopniu 

pozwoli na bieżąco realizować to zadanie. Zakres danych zawartych w informacji będzie dotyczył 

wyłącznie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, w zakresie  

m.in. rodzajów zamawiających, rodzajów i wartości zamówień, trybów postępowania o udzielenie 

zamówienia.” 
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treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę 

zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu 

zamówień, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. 

Dział IV Wymagania dotyczące przeprowadzania oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 

zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług 

§ 24. [Określenie wymagań dotyczące przeprowadzania oceny zgodności 

wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa] 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zależności od rodzaju przedmiotu 

zamówienia, którym są wyroby przeznaczone na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa (OiB), zamawiający w ogłoszeniu i SWZ określa: 

1) wymagania dotyczące przeprowadzania oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby OiB ze specyfikacjami technicznymi,  

w grupach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r.  

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114); 

2) warunki, jakie powinny spełniać dostawcy, podlegający ocenie zgodności, 

wyrobów przeznaczonych na potrzeby OiB. 

2. Wyrób podlega ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji 

technicznej. Ocenę zgodności przeprowadza się przed wprowadzeniem wyrobu  

do użytku. Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w zdaniu 1, dozwolone 

jest prowadzenie dobrowolnej oceny zgodności, na warunkach uzgodnionych  

w umowie zawartej przez zainteresowane strony. 

3. Wyroby podlegają ocenie zgodności obejmującej: 

1) czynności wykonywane przez dostawcę albo 

2) badania przeprowadzane przez jednostkę badawczą albo 

3) certyfikację przeprowadzaną przez jednostkę certyfikującą. 

4. Działania, o których mowa w ust. 2, obejmują, w zależności od ich cech  

i parametrów technicznych oraz znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa 

państwa, wyroby ujęte w grupach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy, o której 

mowa w ust. 1 

5. Dokumentami określającymi cechy, jakie powinien posiadać wyrób 

przeznaczony na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa są  

w szczególności: 

1) dokumenty normalizacyjne dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa, 

tj.: 

a) Polskie Normy z dziedziny "obronność ("PN-V"),  

b) Normy Obronne ("NO"),  
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c) podręczniki normalizacji obronnej ("PDNO"),  

d) prace analityczno-badawcze ("AB")23;  

2) kryteria techniczne wyrobów;  

3) wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET); 

4) wstępne założenia taktyczno-techniczne;  

5) założenia taktyczno-techniczne;  

6) warunki techniczne;  

7) wojskowe tymczasowe warunki techniczne; 

8) dokumentacja techniczna; 

9) dokumentacja techniczno-technologiczna. 

6. Wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności określa rozporządzenie 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego 

wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu 

przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1385). 

7. Wykaz jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających 

akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej 

akredytacji został ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia  

29 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek 

certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności  

i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 

z 2019 r. poz. 62), wydanym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia  

17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych  

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

8. Wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, które 

nie mieszczą się w Wykazie wyrobów podlegających ocenie zgodności,  

o którym mowa w ust. 6, podlegają ocenie w zakresie zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentach odniesienia oraz procesowi  nadzorowaniu jakości, 

na podstawie odrębnych przepisów lub wymagań określonych przez 

zamawiającego. 

9. Ocena spełnienia przez wyroby wymagań określonych przez 

zamawiającego przez odniesienie się do dokumentów normalizacyjnych 

dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa następuje  

w szczególności przez odniesienie do Polskich Norm z dziedziny 

"obronność - wojskowość" (PN-V) oraz Norm Obronnych (NO). 

W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby, np. farby specjalne do malowania 

maskującego odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 

zamawiający żąda: przedstawienia nie później niż na dzień składania wniosków  

                                                 
23 § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 23.12.2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej 

związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.U. poz. 2038), wydanego na podstawie 

ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, certyfikatu 

zgodności z dokumentami odniesienia (np. Normami obronnymi) wystawionego 

przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (jednostkę 

certyfikującą), posiadającą akredytację OiB, z którego wynika, że oferowane 

wyroby spełniają wymogi aktualnej normy obronnej NO … (np. N0-80-A200:2014 - 

Farby specjalne do malowania maskującego - Wymagania i metody badań, NO-

80-A201:2016 - Farby specjalne do malowania maskującego - Farby łatwo 

usuwalne - Wymagania i metody badań), zatwierdzonej i wprowadzonej  

do stosowania decyzją Nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania 

dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa 

państwa24. 

Zamiast certyfikatu akredytacji wydanego przez Wojskowy Instytut Techniki 

Inżynieryjnej we Wrocławiu może być przedłożona deklaracja zgodności farb 

specjalnych do malowania maskującego w zakresie wszystkich wymogów 

wymaganej przedmiotowej normy obronnej wystawiona przez akredytowaną 

jednostkę badawczą lub jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację OiB 

(jednostkę certyfikującą) potwierdzający, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną. W podanym przykładzie dokument (…) potwierdzający zgodność farb 

specjalnych do malowania maskującego w zakresie wszystkich wymagań 

określonych przedmiotową normą obronną. 

§ 25. Wymagania dotyczące zapewnienia jakości sprzętu wojskowego  

i usług  

1. Zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości sprzętu wojskowego 

(SpW), zwanego dalej "systemem zapewnienia jakości SpW", w tym proces 

nadzorowania jakości SpW, jego części, komponentów lub podzespołów i usług, 

których przedmiotem jest SpW oraz sposób postępowania uczestników systemu 

zapewnienia jakości SpW określa decyzja Nr 126/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu 

wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. 

Nar. z 2019 r. poz.159), zwana „decyzją”. 

2. Zapewnienie jakości dotyczy również sprzętu powszechnego użytku, jeżeli taki 

obowiązek wynika z innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Uczestnicy systemu zapewnienia jakości SpW, w szczególności zamawiający, 

gestor, COL wykonują obowiązki w procesie zapewnienia jakości SpW, w tym  

w zakresie wymagań zapewnienia jakości, zgodnie z przepisami decyzji oraz 

postępują w sposób szczegółowo opisany w procedurach wykonawczych:  

                                                 
24 Powołana decyzja jest aktem prawnym wiążącym, wydanym na podstawie upoważnienia 
określonego w § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
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1) P - 01 Procedura wykonawcza - zasady włączania wymagań zapewnienia 

jakości do umowy - stanowiąca załącznik Nr 1 do decyzji; 

2) P - 02 Procedura wykonawcza - zasady realizacji procesu nadzorowania 

jakości lub GQA - stanowiąca załącznik Nr 2 do decyzji. 

4. Zasady wyznaczania Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW)  

do nadzorowania jakości określa pkt 3.2. procedury P-01. 

5. Zamawiający może przeprowadzić proces nadzorowania jakości umowy 

samodzielnie, bez udziału RPW, stosując odpowiednio postanowienia procedury  

P-02. 

6. Nazwa przedmiotu zamówienia w wymaganiach jakościowych musi być zgodna 

z nazwą przedmiotu zakupu określoną w projekcie plany zakupu  

i w planie zakupu. 

§ 26. Zasady nadzorowania jakości SpW zamawianego poprzez NATO 

Support and Procurement Agency (NSPA).  

1. Nadzorowanie jakości realizowane jest z wykorzystaniem procesu GQA 

uruchamianego przez NSPA zgodnie z obowiązującymi w NSPA uregulowaniami,  

do których stosowania zobowiązane są państwa korzystające z pośrednictwa 

NSPA. Jeżeli zamawiający podejmie decyzję o potrzebie przeprowadzenia 

procesu GQA, wprowadza właściwą klauzulę jakościową do zamówienia.  

2. Po potwierdzeniu przez NSPA przyjęcia zamówienia, zamawiający przesyła je 

do WCNJiK w ciągu 10 dni roboczych wraz z arkuszem analizy ryzyka w celu 

przygotowania wniosku o GQA zgodnie z AQAP 2070.   

3. Jeżeli zamawiany, poprzez NSPA, SpW podlega przepisom ustawy z dnia  

17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych  

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą OiB”, 

zamawiający występuje z wnioskiem o wyznaczenie RPW, zgodnie z zasadami 

zawartymi w punkcie 3.2. procedury P – 01, stanowiącej załącznik Nr 1  

do decyzji, a czynności związane z przygotowaniem wniosku o GQA realizuje 

wyznaczone RPW.  

4. W przypadku gdy zamawiany SpW, do którego nie stosuje się „ustawy OiB”, 

czynności związane z nadzorowaniem jakości realizowane są bez udziału RPW,  

a weryfikację zgodności SpW z wymaganiami umowy realizuje użytkownik SpW 

lub odbiorca SpW wskazany w umowie.  

§ 27. Zasady nadzorowania jakości SpW w umowach na pozyskanie 

wyrobów  w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). 

1. Nadzorowanie jakości SpW dla umów na pozyskanie wyrobów w ramach FMS 

przebiega zgodnie z postanowieniami memorandum o porozumieniu (MoU)  

z dnia 22 czerwca 2007 r. między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej 

Polskiej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

dotyczącym wzajemnego procesu rządowego zapewnienia jakości.  
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2. Nadzorowanie jakości SpW pozyskiwanego w ramach FMS realizowane jest 

przez DCMA, bez konieczności inicjowania przez stronę polską. W przypadku 

zidentyfikowania specjalnych lub specyficznych wymagań GQA dla SpW 

pozyskiwanego w ramach FMS, zamawiający opracowuje i uzgadnia klauzulę 

jakościową, zgodnie z zapisami niniejszej procedur 

3. Zamawiający wprowadza wymagania zawarte w klauzuli jakościowej  

do umowy 

§ 28. Klauzula jakościowa  

1. Zamawiający opracowuje klauzulę jakościową do umowy zawierającej 

wymagania dotyczące zapewnienia jakości pozyskiwanego SpW, wprowadzane 

do umowy zawieranej z wykonawcą, w tym obejmujące przywołanie wymagań 

sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości, które mają zastosowanie w umowie 

oraz zobowiązanie do umieszczenia w umowie z podwykonawcą zapisów, 

uzgodnionych z właściwym RPW, umożliwiających realizację procesu 

nadzorowania jakości u podwykonawców. 

2. Klauzula jakościowa powinna w szczególności zawierać wymagania określone  

w pkt 4.2.2 załącznika Nr 1 do decyzji, w tym: 

1) związane z wykonawcą, obejmujące:  

a) przywołanie wymagań sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości, które 

mają zastosowanie w umowie,  

b) zobowiązanie do umieszczenia w umowie z podwykonawcą zapisów, 

uzgodnionych z właściwym RPW, umożliwiających realizację procesu 

nadzorowania jakości u podwykonawców;  

2) związane z SpW:  

a) dotyczące jakości SpW, które powinny być objęte procesem zapewnienia 

jakości,  

b) dotyczące niezbędnego zakresu badań i potwierdzeń w obszarze jakości 

SpW; 

3) udział RPW w badaniach. 

2. Zamawiający na etapie formułowania klauzuli jakościowej może konsultować  

z gestorem lub COL wymagające tego zapisy.  

3. Projekt opracowanej przez zamawiającego klauzuli jakościowej wraz  

z arkuszem analizy ryzyka uzgadniany jest z Dyrektorem WCNJiK w terminie  

14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający dołącza uzgodnioną klauzulę jakościową (bez arkusza analizy 

ryzyka) do dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia oraz włącza jej 

zapisy do treści umowy.   

5. Klauzule jakościowe włączane do umów zawieranych przez wykonawców  

z podwykonawcami, podlegają uzgodnieniu z RPW biorącemu udział w procesie 

nadzorowania jakości w ramach zawartej umowy.   
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6. Wymagania jakościowe podlegają nadzorowaniu jakości w zakresie określonym 

w klauzuli jakościowej umowy i na zasadach uzgodnionych przez przedstawiciela 

wojskowego lub GQAR z wykonawcą, zgodnie z procedurą P-02. 

7. Zgodnie z pkt 4.4.- 4.4.3. „Procedury wykonawczej - zasady włączania 

wymagań zapewnienia jakości do umowy” - stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji, 

w załączniku Nr 6 do wytycznych podano przykładowe formy zapisu „klauzul 

jakościowych” do umieszczenia w specyfikacji warunków zamówienia, projektach 

umów i umowach na dostawy SpW: 

1) z wykonawcami krajowymi, z wykonawcą zagranicznym z kraju należącego  

do NATO, który implementował porozumienie standaryzacyjne STANAG 

4107 lub kraju, z którym podpisano MoU, z wykonawcą zagranicznym  

z krajów nie należących do NATO, z którym nie podpisano MoU lub krajów 

należących do NATO, które nie implementowały porozumienia 

standaryzacyjnego STANAG 4107; 

2) w zamówieniach na zakup SpW kierowanych przez zamawiającego  

do NSPA, obejmujących nadzorowanie jakości u wykonawcy; 

3) w zamówieniach na pozyskanie wyrobów w ramach programu Foreign 

Military Sales (FMS). 

8. Podstawowe obowiązki uczestników systemu zapewnienia jakości SpW, w tym 

obowiązki zamawiającego określają przepisy decyzji.  

§ 29. Podstawowe przepisy dotyczące przeprowadzania oceny zgodności 

wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa oraz dotyczące systemu zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i 

usług. 

2) ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 114); 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem 

państwa (Dz. U. poz. 2038); 

4) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r.  

w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie 

zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1385 z późn. zm.); 

5) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r.  

w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem 

wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 

2015 r. poz. 259); 

6) decyzja Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których 
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przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. 

poz.159); 

7) decyzja Nr 128/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2010 r.  

w sprawie funkcjonowania systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa 

środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony narodowej (Dz. 

Urz. Min. Obr. Nar. z 2010 r. Nr 8, poz. 79); 

8) decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji 

postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2018 poz. 150); 

9) decyzja Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów 

normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa Dz. 

Urz. Min Obr. Nar. z.2020 r. poz. 50); 

10)  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r poz. .2415). 

Rozdział 7. Zapewnienia jakości wyrobów nie podlegających ocenie 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa oraz 

wymagania znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych  

do resortu obrony narodowej 

§ 30. Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyrobów nie podlegających 

ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 

państwa  

W SWZ zawierającej projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy), których przedmiotem nie są wyroby 

podlegające ocenie zgodności, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów 

podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa oraz objęte 

systemem zapewnienia jakości sprzęt wojskowy i usługi, których przedmiotem jest 

sprzęt wojskowy, a także sprzęt powszechnego użytku, o których mowa w decyzji 

Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt 

wojskowy, zamawiający określa wymagania w szczególności techniczne, 

jakościowe i zgodność z tymi wymaganiami oraz warunki odbioru. 
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§ 31. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów 

dostarczanych do resortu obrony narodowej 

Zamawiający określa wymagania dotyczące znakowania kodem kreskowym 

wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej na podstawie umów 

zawieranych na zasadach określonych w ustawie, o ile odrębne przepisy  

nie stanowią inaczej, zgodnie z zasadami i przepisami oraz szczegółowymi 

wymaganiami określonymi w wytycznych stanowiących załącznik do decyzja  

Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie 

wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym 

wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. z 2014 r. 

poz. 11). 

Rozdział 8. Uwzględnienie cyklu życia w pozyskiwaniu przedmiotu dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

§ 32. W procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia - należy mieć na względzie cykl życia produktu, przez który należy 

rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, 

projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, 

modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, 

zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie (art. 7 pkt 2 ustawy). 

2. Cykl życia produktu wiąże się bezpośrednio z kryteriami oceny ofert, którymi są 

cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia, w szczególności kryteria jakościowe, ceny lub kosztu , o których 

mowa w art. 242 ustawy25. 

3. Zamawiający przy wykorzystaniu kryterium kosztu cyklu życia ma możliwość  

dokonania efektywnego wyboru oferty najkorzystniejszej, uwzględniającej cały cykl 

życia przedmiotu zamówienia, w tym nie tylko koszty związane z samym 

nabyciem, ale także użytkowaniem, eksploatacją SpW, w tym naprawę, 

modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie. 

Ma to szczególne znaczenie w zamówieniach w dziedzinach OiB, ze względu  

na długi okres użytkowania większości SpW i związanej z tym konieczności 

uwzględnienia zabezpieczenia eksploatacji, unowocześnienia, w tym modernizacji, 

modyfikacji przez cały cykl życia tego produktu. 

4. Pozyskiwanie SpW powinno odbywać się z uwzględnieniem cyklu życia SpW, 

zgodnie z § 7 decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 

2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu 

                                                 
25 Na stronie UZP „Kalkulatory kosztów cyklu życia (LCC)” zamieszczona jest polska wersja 

narzędzi  

do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla niektórych przedmiotów zamówienia jak komputerów  

i monitorów, oświetlenia zewnętrznego. 
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wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.  

z 2017 r. poz. 149 i z 2018 r. poz. 186). 

Dział IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 

równiej lub przekraczającej progi unijne (art. 83 – 265) 

Rozdział 1. [Przygotowanie postępowania - Analiza potrzeb i wymagań  

(art. 83)]  

§ 33. Analiza potrzeb i wymagań.  

1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, 

dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. 

2. Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb  

z wykorzystaniem zasobów własnych; 

2) rozeznanie rynku: 

a) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych 

potrzeb, 

b) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że 

jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia. 

3. Analiza, o której mowa w ust. 2, wskazuje: 

1) orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów,  

o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b; 

2) możliwość podziału zamówienia na części; 

3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia; 

4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub 

innowacyjnych zamówienia; 

5) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia. 

4. Obowiązek podania w planie postępowań o udzielenie zamówień informacji  

o przedmiocie zamówienia i przewidywanym trybie albo procedury udzielenia 

zamówienia (art. 23 ust. 3 pkt 1 i 3) oraz w analizie potrzeb i wymagań  wskazania 

przewidywanego trybu udzielenia zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy), 

wymusza na zamawiającym konieczność prawidłowego zakwalifikowania 

przedmiotu zamówienia i przewidywanego trybu udzielenia zamówienia. 

5. Rzetelne dokonywanie przez zamawiających analizy potrzeb i wymagań ma 

służyć realizacji jednego z głównych celów ustawy (zamówień publicznych), tj.: 

1) zwiększeniu efektywności systemu zamówień publicznych oraz  

2) zwiększenia roli etapu przygotowania zamówienia, który rzutuje 

bezpośrednio na wszystkie następne etapy procesu zakupowego.  

Zamawiający dokonuje analizy potrzeb i wymagań, poprzedzającej udzielenie 

zamówienia, w celu efektywnego zabezpieczenia potrzeb i wymagań Sił Zbrojnych 

oraz zapewnienia prawidłowego dokonywania wydatków publicznych, w sposób 

celowy, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów  

z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
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założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,  

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 26 . 

6. Zamawiający dokonuje badania możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych 

potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych, w tym wykorzystania Rejonowych 

Warsztatów Technicznych, Warsztatów Remontowych Pojazdów Mechanicznych 

Warsztatów Technicznych, Polowych Warsztatów Lotniczych. 

7. Gestor oraz centralny organ logistyczny (COL), stosownie do kompetencji, 

określonych w decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów 

logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. 

Obr. Nar. z 2015 r. poz. 275 z późn. zm.) uwzględniają elementy analizy potrzeb  

i wymagań w zakresie w jakim wynika to z ich zadań w szczególności: 

1) gestora SpW - określania wymagań eksploatacyjno-technicznych dla SpW 

modernizowanego i/lub wprowadzanego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz sprzętu powszechnego użytku planowanego do pozyskania dla 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w trybie zakupu, poprzez 

opracowywanie danych uzupełniających do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień; 

2) COL SpW - planowania napraw/modyfikacji SpW oraz określania wymagań 

technicznych dla SpW planowanego do naprawy/modyfikacji. 

8. Zamawiający dokonuje analizy potrzeb i wymagań również przy udzielaniu 

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359 pkt 1 ustawy). 

9. Analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy, nie stosuje się  

do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie: 

1) zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266);  

w trybie podstawowym - negocjacje treści ofert złożonych w celu ich 

ulepszenia, zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań (art. 277  

ust. 2); opis potrzeb i wymagań nie należy mylić z analizą potrzeb  

i wymagań; 

2) zamówienia sektorowego (art. 362 pkt 1 lit. a); 

3) zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (395 ust. 1 pkt 1 

lit. a tiret pierwszy). 

10. Dla udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne 

oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w celu 

zabezpieczenia wymagań i potrzeb Sił Zbrojnych oraz zapewnienia najlepszej 

jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem 

zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego 

realizację, oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, o których mowa  

                                                 
26 Por.. Uzasadnienie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych. 



Egz. pojedynczy 

str. 68/298 
 

w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, a także dokonywania wydatków publicznych  

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zamawiający, 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje odpowiedniej 

analizy, w szczególności poprzez: 

1) prawidłową identyfikację potrzeb, w tym badanie możliwości zaspokojenia 

zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych; 

2) uwzględnienie wymagań eksploatacyjno-technicznych SpW oraz sprzętu 

powszechnego użytku oraz wymagań technicznych dla SpW planowanego 

do naprawy/modyfikacji; 

3) odpowiednie rozeznanie rynku; 

4) oszacowanie ryzyk związanych z postępowaniem o udzielenie i realizacją 

zamówienia. 

§ 34. Wstępne konsultacje rynkowe (art. 84) 

1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może 

przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i 

poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących 

zamówienia. 

2. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych 

konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej 

zamawiającego. 

3. Prowadząc konsultacje rynkowe, zamawiający może w szczególności korzystać 

z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może 

być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia, pod warunkiem że nie powoduje to 

zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców  

i przejrzystości. 

4. Zamawiający zamieszcza informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji 

rynkowych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. [Wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (art. 85)]  

Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), doradzał lub w inny 

sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego 

zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu 

zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci 

konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne 

informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy 

lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni 

termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki 

mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 
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§ 35. Ogłoszenia (art. 86-90) 

1. Ogłoszenia zamówienia klasycznego o wartości równiej lub przekraczającej 

progi unijne przekazywane są przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający przekazuje ogłoszenia zgodnie z formatem i procedurami 

elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję Europejską, 

dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII  

do dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający jest obowiązany udokumentować datę 

przekazania ogłoszenia,  w szczególności przechowywać dowód przekazania tego 

ogłoszenia (art. 87 ust. 2 i 3). 

3. Dodatkowy sposób ogłoszenia (art. 88) 

1. Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w innym miejscu  

niż określone w ust. 2. 

3.  Udostępnienie ogłoszenia w miejscach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może 

nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  

z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji  

w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 

otrzymania tego ogłoszenia. 

4. Ogłoszenie udostępnione w miejscach, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) nie może zawierać innych informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniu 

przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 

2) zawiera datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej. 

Wstępne ogłoszenie informacyjne (art. 89) 

5. Elementem planowania zamówień publicznych może być wstępne ogłoszenie 

informacyjne.  

6. Zamawiający zgodnie z art. 89 ustawy może przekazać Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej zamawiającego wstępne 

ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy 

zamówieniach lub umowach ramowych. 

7. Jeżeli wstępne ogłoszenie informacyjne jest zamieszczane przez 

zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego, zamawiający przekazuje 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o publikacji wstępnego 

ogłoszenia informacyjnego na stronie internetowej zamawiającego (ogłoszenie  

o profilu nabywcy). 

8. Wstępne ogłoszenie informacyjne nie może zostać zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego przed publikacją ogłoszenia o profilu nabywcy  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku, gdy 

zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin  
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od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego 

ogłoszenia (art. 89 ust. 3). 

9. W zamówieniach w dziedzinach OiB zamawiający, po zatwierdzeniu albo 

uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiającego 

przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy  

nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać do publikacji 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej 

zamawiającego wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach 

ramowych planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego, 

negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego (art. 402). 

10. Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego pozwala zamawiającemu  

w szczególności na możliwość skrócenia terminów składania ofert  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – do 15 dni 

od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE; normalnie  

nie krótszy niż 35 dni (art. 138 ust. 1 i 2), oraz w trybie przetargu ograniczonego 

do zamówień w dziedzinach OiB – termin nie krótszy niż 22 dni; normalnie 40 dni 

(art. 411 ust. 13 i 14 ustawy). 

§ 36 [Podział zamówienia na części (art. 91)]  

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić 

możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania  

o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy 

ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części 

zamówienia. 

2. Przepis art. 91, definiując podział zamówienia na części, nie jest zasadą 

udzielania zamówień i nie określa obowiązku podziału zamówienia na części 

przez zmawiających. Jednakże, zgodnie z zasadami udzielania zamówień  

i dotychczasowym orzecznictwem (dotyczącym art. 36aa dotychczasowej ustawy), 

przepis art. 91 ustawy Pzp winien być interpretowany łącznie z art. 16  

i 17, w celu określenia czy podział zamówienia na części dokonany przez 

zamawiającego nie narusza zasad udzielania zamówień, wyrażonych  

w przywołanym przepisach ustawy, w tym zasady zapewniającej najlepszą jakość 

dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, 

oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia (art. 17).  

3. Niezależnie od obowiązku stosowania zasad udzielania zamówień, 

zamawiający nie ma również swobody przy podejmowaniu decyzji, czy dane 

zamówienie ma być podzielone na części, ze względu na ciążący na nim 

obowiązek: 

1) wskazania w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału 

zamówienia na części (art. 91 ust. 2); 

2) wskazania możliwości podziału zamówienia na części – w analizie potrzeb  

i wymagań, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
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klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (art. 83 ust. 3 

pkt 2). 

4. Motywy 78 dyrektywy 2014/24/UE wskazują jako przykładowe następujące 

przyczyny uzasadniające niedokonania podziału zamówienia na części:  

1) podział na części groziłby ograniczeniem konkurencji; 

2) nadmierne koszty; 

3) nadmierne trudności techniczne; 

4) potrzeba skoordynowania działań w przypadku podziału na części 

zagrażałaby prawidłowej realizacji całości zamówienia. 

Z powołanego motywu do Dyrektywy klasycznej wynika, że podział zamówienia  

na części może następować: 

1) na zasadzie ilościowej – tak by wielkość części zamówienia odpowiadała 

możliwościom małych i średnich przedsiębiorstw; 

2) na zasadzie jakościowej – uwzględnieniu podlega udział przedsiębiorstw  

z konkretnych branż lub specjalizacji; 

3) według różnych, kolejnych etapów realizacji zamówienia. 

5. Uzasadnieniem nie mogą być wyłącznie korzyści organizacyjne po stronie 

zamawiającego, takie jak: wygodniejsza obsługa jednej umowy czy też mniejsze 

ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją postępowania. 

Rozwiązanie takie co prawda utrudnia swobodę zamawiającego, z drugiej jednak 

strony – poprzez umożliwienie składnia ofert częściowych – dopuszcza się 

większej liczbie wykonawców możliwość złożenia oferty, co pozwala uzyskać 

korzystniejsze cenowo lub merytorycznie oferty. 

§ 37. Wniesienie, zwrot lub zatrzymanie wadium (art. 97-98)  

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości 

zamówienia. 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie  

7 dni od dnia: 

1) wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 1; 

2) złożenia wniosku zwraca wykonawcy, o którym mowa w art. 98 ust. 2. 

Obowiązek zamawiającego zatrzymania wadium (art. 98 ust. 6).  



Egz. pojedynczy 

str. 72/298 
 

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 

pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 

art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,  

o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego  

na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

4. Przepis art. 98 ust. 6 ustawy ma na celu nie tylko zachowanie dyscypliny 

finansów publicznych zamawiającego. Mieć też należy na względzie, że 

zamawiający, organizując postępowanie w zgodnie z przepisami Prawa zamówień 

publicznych, ponosi określone koszty organizacyjne, a nadto liczy na zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Instytucja zatrzymania 

wadium stanowi rodzaj zabezpieczenia na wypadek niemożności zrealizowania 

tego celu. Ma także charakter prewencyjny, chroniący przed możliwością zmowy 

przetargowej, czego nie należy utożsamiać ze stwierdzeniem, że taka zmowa 

miała miejsce. Zatrzymanie wadium jest obowiązkowe, jeżeli zaistniały podstawy 

określone w art. 98 ust. 627. 

§ 38. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

klasycznego o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne stosuje się 

przepisy art. 99 – 103 ustawy.  

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, stosuje się również do opisu przedmiotu 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 

mniejszej niż progi unijne (art. 266).  

3. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia (art. 99) 

                                                 
27 Pomimo zniesienia obowiązku żądania wadium niezależnie od wartości zamówienia,  

co do zasady, za aktualne należy uznać motywy jego zastosowania, o których mama w m.in.  

w wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2019 r., I ACa 257/18, LEX nr 2668759. 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522762455/1/i-a-ca-257-18-obowiazek-zamawiajacego-zatrzymania-wadium-jedyne-ograniczenie-stosowania...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522762455/1/i-a-ca-257-18-obowiazek-zamawiajacego-zatrzymania-wadium-jedyne-ograniczenie-stosowania...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522762455/1/i-a-ca-257-18-obowiazek-zamawiajacego-zatrzymania-wadium-jedyne-ograniczenie-stosowania...?cm=URELATIONS
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1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy 

dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się  

w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji 

wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu 

innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym 

elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia 

oraz proporcjonalne do jego wartości i celów. 

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone  

we Wspólnym Słowniku Zamówień (ang. Common Procurement Vocabulary)28.  

4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów. 

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia  

w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa  

w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria 

stosowane w celu oceny równoważności. 

7. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność 

przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 

4. Zastosowanie rozwiązań równoważnych przez wykonawcę powinno po 

pierwsze wynikać z treści oferty wykonawcy, zaś po drugie, zgodnie z zapisami 

SWZ, wykonawca powinien wykazać, iż proponowane rozwiązanie równoważne 

zapewnia uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych niż te, które 

Zamawiający określił w SWZ29. Przedłożenie kart katalogowych na poszczególne 

elementy układów, bez wykazania możliwości osiągnięcia przez całe urządzenie 

określonych parametrów, nie może zostać uznane za spełniające wymóg 

                                                 
28 Powołane w przepisie nazwy i kody zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008  
z 28.11.2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
 i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74, s. 1). 
29 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej KIO 802/19, LEX nr 2691012 - wyrok z dnia 15 maja 2019 r. 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/539561924/1/kio-802-19-opis-przedmiotu-zamowienia-i-jego-rownowazenie-wyrok-krajowej-izby-odwolawczej?cm=URELATIONS
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zamawiającego i nie daje zamawiającemu możliwości zweryfikowania 

oświadczenia wykonawcy30. 

5. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia na wyższym, niż przeciętny, 

poziomie jakości, nawet w sposób zawężający krąg podmiotów zdolnych  

do realizacji zamówienia - jednak opis przedmiotu zamówienia powinien wynikać  

ze zobiektywizowanych potrzeb Zamawiającego. Potrzeby te Zamawiający 

powinien uzasadnić, wskazać, z czego wynikają jego wygórowane, określone 

oczekiwania31. 

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm i dopuszczenia 

rozważań równoważnych wystarczy odnieść się do obiektywnych cech 

wynikających z tych norm. 

6. Kryteria równoważności powinny zostać sformułowane w formie katalogu 

zamkniętego. Otwarty katalog przesłanek równoważności produktów określony  

w SWZ poprzez użycie sformułowań "itp.", "przykładowo", powoduje,  

że nie wiadomo, jakimi jeszcze ewentualnymi, innymi kryteriami może posłużyć się 

Zamawiający przy ocenie równoważności.32 

7. Sposób opisywania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu normy  

i specyfikacje techniczne określają przepisy art. 101. 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów,  

w jeden z następujących sposobów, w tym przez: 

1) określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są 

dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu 

zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

2) odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi,  

o których mowa w art. 102, oraz, w kolejności preferencji do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane 

oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, 

zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny; 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 

techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych; 

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną  

                                                 
30 Wyrok KIO z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt KIO 637/16. 
31 ,Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej KIO 1734/18 LEX nr 2581211 - wyrok z dnia 11 września 
2018 r. 
32 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej KIO 1137/19, LEX nr 2717651 - wyrok z dnia 4 lipca 2019 r. 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/539452123/1/kio-1734-18-opis-przedmiotu-zamowienia-utrudniajacy-uczciwa-konkurencje-wyrok-krajowej-izby...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/539588563/1/kio-1137-19-rownowaznosc-w-opisie-przedmiotu-zamowienia-wyrok-krajowej-izby-odwolawczej?cm=URELATIONS


Egz. pojedynczy 

str. 75/298 
 

w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 

stosowania, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacje normalizacyjne. 

2. Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez 

krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu 

powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest 

obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę 

międzynarodową. 

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215  

z późn. zm.); 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń  

i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego. 

4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany 

wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 

takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić 

oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są 

zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi  

i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się 

odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie,  

w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których 

mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

8. Sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane określają 

odpowiednio przepisy art. 102 i art. 103. 

9. Okoliczność, że zamawiający dysponuje już urządzeniami danego typu,  

o określonych parametrach technicznych, przesądza o konieczności zapewnienia 

współpracy z tymi urządzeniami nowych agregatów. Jest to potrzeba obiektywna, 
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niezależna od zamawiającego, bo fakt posiadania konkretnych urządzeń leży  

w sferze obiektywnej rzeczywistości. Tym samym nie można ocenić wymogu 

współpracy synchronicznej oferowanych urządzeń z konkretnymi urządzeniami 

określonego producenta, jako mającego na celu preferowanie danego wykonawcy. 

W związku z powyższym w podanym przykładzie „niegospodarnością ze strony 

zamawiającego byłoby zakupienie agregatów prądotwórczych dużej mocy 

(kontenerowych elektrowni polowych), których nie można połączyć funkcjonalnie  

z agregatami zakupionymi rok wcześniej”.33 

10. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania w treści SWZ doboru 

określonych rozwiązań technicznych. Zamawiający, kierując się obiektywnie 

uzasadnionymi potrzebami, ma prawo opisać przedmiot zamówienia poprzez 

wskazanie na określoną technologię, w którą winien być wyposażony przedmiot 

zamówienia.  

11. Prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 99-103,  

a w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zgodnie z art. 400, pozwala na 

nabycie dostaw (produktów, sprzętu), robót budowlanych lub usług 

odpowiadających rzeczywistym potrzebom zamawiającego. Będzie to szczególnie 

uzasadnione, jeżeli zamawiający posiada określony sprzęt i konieczna jest pełna 

zgodność (integracja) systemów (rozwiązań) sprzętu wojskowego będącego na 

wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. 

12. Opisu przedmiotu zamówienia dokonuje szef właściwej merytorycznie komórki 

organizacyjnej zamawiającego, sporządzający wniosek w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub inna osoba upoważniona, 

uwzględniając wymagania określone przez gestora lub COL, zastrzeżone do ich 

kompetencji, w tym określone przez COL wymagania techniczne dla SpW 

planowanego do naprawy; 

13. Osoby dokonujące opisu przedmiotu zamówienia powinny posiadać 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia), wiedzę specjalistyczną, 

doświadczenie, z danego działu zaopatrywania, umożliwiające dokonanie tej 

czynności zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy oraz 

uzasadnionymi potrzebami Sił Zbrojnych, realizowanymi przez zamawiającego. 

14. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi realizowane na wniosek 

(potrzeby) jednostki wojskowej będącej na zaopatrzeniu zamawiającego, zgodnie  

z planem przydziałów gospodarczych, można wnioskować do tej jednostki  

o udzielenie specjalistycznej pomocy przy określaniu opisu przedmiotu 

zamówienia.  

Komisja, jeżeli została powołana do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, weryfikuje poprawność 

czynności opisu przedmiotu zamówienia dokonanych przez osoby, o których 

                                                 
33 Zob. wyrok KIO z dnia 3 września 2014 r., KIO 1726/14, www.uzp.gov.pl. 

http://www.uzp.gov.pl/
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mowa w ust. 12 i 13, z zastrzeżeniem wymagań określonych przez gestora lub 

COL. 

15. Zakres poszczególnych warunków udziału lub kryteriów selekcji zawarty  

w przepisach ustawy w odniesieniu do potwierdzenia ich spełniania przez 

wykonawcę, w tym jeżeli obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych 

przepisów, należy wiązać z upoważnieniem do określenia w drodze 

rozporządzenia przez  Ministra Rozwoju rodzajów podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, a do czasu jego wydania  rozporządzenia Ministra 

Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1282). 

§ 39. Opis przedmiotu zamówienia przez pryzmat celu jakiemu służy 

postępowanie o udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób zapewniający realizację 

celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest:  

1) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, na podstawie opisu 

kryteriów (przedmiotowych), którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty (art. 239-253) i potwierdzenia zgodności oferowanych robót 

budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami,, określonych  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (art. 134); 

2) wybór wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia (art. 112  

ust. 1), czemu służą brak podstaw do wykluczenia (art. 57 pkt 1  

i art. 107-111)  i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokonany  

w oparciu o podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji  określonych przez zamawiającego (art. 57 pkt 2 i art. 112-117)  

 - zawarcie z wykonawcą, wybranym zgodnie a przepisami ustawy (art. 17  

ust. 2) umowy, w ramach której zaspokojone zostaną uzasadnione potrzeby 

zamawiającego i zabezpieczone jego interesy (interes publiczny).34 

2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub 

usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją 

zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę (art. 105). Jeżeli zamawiający żąda 

złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz  

                                                 
34 Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez 
Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień 
publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie 
lub w ramach konsorcjum, (…)”. 
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z ofertą (art. 107). Przedmiotowe środki dowodowe, służą potwierdzeniu 

zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, 

cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie 

kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia (art. 

7 pkt 20 i art. 104-107). 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający: 

1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia; 

2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji  

(art. 124). 

Podmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu braku podstaw 

wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, tj. oświadczenia JEDZ 

(art. 7 pkt 17). 

4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty 

wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się  

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (art. 125). 

§ 40. Przedmiotowe środki dowodowe - art. 104-107 (art. 25 ust. 1 pkt 2 

dotychczasowej ustawy) 

1. [Definicja przedmiotowych środków dowodowych (art. 7 pkt 20)]  

Pod pojęciem przedmiotowe środki dowodowe - należy rozumieć środki służące 

potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych  

z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi  

z realizacją zamówienia. Z definicji tej wynika, że przedmiotowe środki dowodowe 

merytorycznie powiązane są z opisem przedmiotu zamówienia, a nie kryteriami 

kwalifikacji wykonawcy. 

2. [Żądanie dołączenia etykiety (art. 104)] 

1. W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, 

społecznych lub innych, zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności 

oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami, 

może w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub  

w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od wykonawcy 

określonej etykiety, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) określonej etykiety, jeżeli spełnione są łącznie warunki, o których mowa  

w art. 104 ust. 1, stosując przepisy ust. 2-6; tego artykułu; 

2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub 

sprawozdania  

z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, potwierdzającego zgodności 
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oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami 

lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami 

oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia 

zamawiający, zgodnie z art. 105; 

3) innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub 

kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania, zgodnie 

z art. 106; 

4) etykiety oraz wymagania etykiety są dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych stron; 

5) wymagania etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca 

ubiegający się o etykietę nie może wywierać decydującego wpływu. 

2. Przez etykietę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć każdy dokument,  

w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt 

budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania 

konieczne do uzyskania etykiety. 

3. W przypadku gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy 

lub usługi spełniały wszystkie wymagania etykiety, wskazuje mające 

zastosowanie wymagania etykiety. 

4. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie 

etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. 

5. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, 

zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne 

odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego. 

6. Jeżeli dana etykieta, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-5, określa 

również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, zamawiający nie 

może żądać tej etykiety. W takim przypadku zamawiający może opisać 

przedmiot zamówienia przez odesłanie do tych wymagań etykiety lub, w razie 

potrzeby, do tych jej części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są 

odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub 

usług. 

3. Katalog możliwych przedmiotowych środków dowodowych jest katalogiem 

otwartym. 

4. Przykładem etykiety są w szczególności: 
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1) certyfikat zgodności wyrobu przeznaczonego na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa (OiB) państwa wydany przez jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną lub 

2) deklaracja zgodności w zakresie OiB) wystawiona przez dostawcę 

stwierdzająca, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną35; 

3) zaświadczenie wydane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy 

Służby Mundurowej (WOBWSM) w Łodzi stwierdzające, że wykonawca 

posiada potwierdzony wzór zakładowy przedmiotów umundurowania  

i wyekwipowania (PUiW). na zgodność z obowiązującą Wojskową 

Dokumentacją Techniczno-Technologiczną (WDTT), oraz wzorem PUiW lub 

4) zaświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada potwierdzony wzór 

zakładowy PUiW, zgodny z Wymaganiami Techniczno-Użytkowymi (WTU). 

5. Żądanie złożenia certyfikatu (art. 105)]  

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub 

usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi  

z realizacją zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców złożenia 

certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z 

badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. 

2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą 

działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację36, testy, certyfikację  

i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w 

zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 

produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. 

UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

3. Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną 

jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty 

wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne 

niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu  

do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani 

możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu  

nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany 

wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy 

lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie 

                                                 
35 Art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 
36 Kalibracja - (ang. calibration, wzorcowanie) –działanie, które polega na ustaleniu relacji pomiędzy 

wartościami wskazywanymi przez badane urządzenie a wartościami wskazywanymi przez wzorzec 
– Encyklopedia zarządzania. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Dzia%C5%82anie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wzorzec
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przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane  

z realizacją zamówienia. 

6. Zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów określa ustawa z dnia  

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 544).  

Zgodnie z art. 1 ustawy nie stosuje się m.in. do: 

1) wyrobów budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. z późn. zm.),  

z wyjątkiem przepisów art. 20, rozdziału 7 oddział 1, z wyłączeniem art. 63,  

i oddział 4, oraz rozdziałów 4 i 5, które stosuje się odpowiednio; 

2) wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114). 

W myśl definicji ustawowej (art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.) przez 

wyrób - należy rozumieć rzecz, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczoną do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku, z wyjątkiem 

artykułów rolno-spożywczych oraz pasz, żywych zwierząt lub roślin, produktów 

pochodzenia ludzkiego oraz produktów uzyskanych z roślin lub zwierząt 

związanych bezpośrednio z ich przyszłą reprodukcją. 

7. Żądanie innych przedmiotowych środków dowodowych (art. 106)  

1. Zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 

przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego 

wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania. Zamawiający wskazuje wymagane przedmiotowe środki 

dowodowe w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

2. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych 

do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia. 

3. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający 

akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają,  

że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez 

zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

8. Z brzmienia przepisów: zamawiający „może żądać” wynika, że żądanie 

przedmiotowych środków dowodowych jest możliwe, jeżeli zamawiający  

w ogłoszeniu lub SWZ (art. 134 ust. 1 pkt 5 ustawy) jednoznacznie wskaże 

wymagany środek (środki).  

9. Rozgraniczenie środków dowodowych jako podmiotowych lub przedmiotowych 

jest ścisłe (konkretny dokument nie może pełnić w postępowaniu obu funkcji),  

o tyle na poziomie typów (form) środków dowodowych (np. certyfikatów, próbek, 

opisów) przyporządkowanie danego typu środka dowodowego do środka 
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podmiotowego lub przedmiotowego będzie uzależnione od celu jaki chce uzyskać 

zamawiający żądając jego przedłożenia. Dokument w formie certyfikatu (np. ISO) 

potwierdzający, że wykonawca wdrożył odpowiednie normy produkcyjne, co do 

zasady, będzie środkiem dowodowym podmiotowym weryfikującym zdolność 

techniczną wykonawcy. Certyfikat wystawiany zaś na konkretny produkt 

oferowany przez wykonawcę w konkretnym postępowaniu będzie środkiem 

dowodowym przedmiotowym37. 

10. Odmienne reguły złożenia przedmiotowych oraz podmiotowych środków 

dowodowych 

Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi zweryfikowaniu 

poprawności merytorycznej złożonej oferty. Oznacza to, że zamawiający musi 

mieć możliwość zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty, a nie dopiero 

na etapie weryfikowania podmiotowego wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona.  W takim bowiem przypadku może się okazać, że po wyborze 

oferty najwyżej ocenionej zajdzie konieczność jej odrzucenia na podstawie 

niezgodności treści oferty z warunkami (dokumentami) zamówienia, wynikające  

z opisu przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 7 pkt 29). Z tego tytułu 

na gruncie art. 107 ust. 1 ustawy ustanowiono nową regulację dotyczącą 

składania przedmiotowych środków dowodowych odmienną od tej, która dotyczy 

obowiązku składania środków podmiotowych38. 

11. Złożenie przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych  

(art. 107).  

1. Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, 

wykonawca składa je wraz z ofertą (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp).  

Reguła, w zakresie złożenia do oferty dokumentów przedmiotowych, przywraca 

stan sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Reguła 

ta jest odmienna od reguły ustanowionej dla podmiotowych środków dowodowych, 

które tak jak dotychczas są składane wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą (art. 125 ust. 1 ustawy).  

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub 

złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa 

do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.  

Z treści tego przepisu wynika wniosek, że dopuszczalne jest jednorazowe 

uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu lub niekompletnego 

dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. 

3. Przepisu art. 107 ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek 

dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi 

w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka 

                                                 
37 Uzasadnieniu rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych (druk 3624, s. 25. 
38 Tamże. 
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dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

przedmiotowych środków dowodowych. 

Rozdział 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców 

§ 41. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

(art. 108) 

1. [Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania  

Ustawa w art. 108 ust. 1 i 2 określa siedem obligatoryjnych przesłanek 

wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym 

wykluczenie  wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-h tego przepisu. 

2. [Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania  

(art. 109 ust. 1-3]  

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1– 6;  

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło  

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,  

co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 2, 

wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający 

może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 
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nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek  

na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca  

do wykonania zamówienia. 

5. W ustawie zrezygnowano z osobnego oświadczenia o wykluczeniu wykonawcy, 

który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 dotychczasowej ustawy) - łącząc je  

z oświadczeniem woli o odrzuceniu oferty tego wykonawcy zgodnie z art. 226  

ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Nie podleganie wykluczeniu wykonawcy tzw. samooczyszczenie - Self 

cleaning (art. 110) 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych  

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki określone w art. 110 

ust. 2 pkt 1-3. 

8. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 

w ust. 7, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności, o których mowa w ust. 7, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

§ 42. Warunki udziału w postępowaniu  

1. Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie (art. 57). 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego. 

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć (art. 112 ust. 2): 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. Warunki udziału w postępowaniu należy odróżnić od oceny spełniania braku 

postaw do wykluczenia z postępowania (art. 108–111) oraz od warunków 

zamówienia (art. 7 pkt 29). 

4. Sposób określania warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy  

do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności (art. 112 ust. 1 ustawy). 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(7)pkt(29)&cm=DOCUMENT
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5. Zasada proporcjonalności wyrażona w art. 112 ust. 1 ustawy oznacza,  

że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają one być 

adekwatne do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Proporcjonalność warunków  

do przedmiotu zamówienia oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością przedmiotu 

zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami 

realizacji zamówienia.39  

6. Zamawiający nie może formułować wymagań przewyższających warunki 

wystarczające do należytego wykonania zamówienia, ani też zbyt liberalne, 

powodujące, że do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy, 

którzy nie są w stanie zrealizować zamówienie w sposób należyty”40 , co byłoby 

sprzeczne z art. 112 ust. 1 ustawy. 

7. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu powinien to uczynić  

w sposób na tyle jasny i precyzyjny, aby umożliwić zarówno wykonawcom,  

jak i samemu zamawiającemu dokonanie oceny spełniania tych warunków  

na zasadzie zerojedynkowej, tj. na zasadzie "spełnia - nie spełnia".  

8. [Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - wpis  

do odpowiedniego rejestru (art. 113. ]  

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie 

gospodarczym zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący 

działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

Przede wszystkim chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny 

być wpisane przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą  

w określonej formie prawnej (również stowarzyszenia i inne organizacje społeczne 

i zawodowe, fundacje i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej)  

i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli 

spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. 

9. [Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej (art. 114)]  

W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej zamawiający może w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

wymagać udowodnienia posiadania: 

1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru 

działalności regulowanej lub 

2) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne  

                                                 
39 Wyrok KIO z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn.. akt KIO 697/17. 
40 Zob. Wyrok KIO 2358/14 z 24.11.2014 r., LEX nr 1583500. 
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do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub 

3) statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest 

niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

10. Zamawiający obowiązany jest określić warunek udziału w postępowaniu: 

posiadanie uprawnień - uzyskania koncesji, jeżeli przedmiotem  zmówienia jest 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

1) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

2) obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Podstawa: art. 7 ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1214). 

11. Rodzaje materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest 

wymagane uzyskanie koncesji określa załącznik do rozporządzenia. Rady 

Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów 

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane 

uzyskanie koncesji Dz. U. z 2019 r. poz. 1888). 

12. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem 

jest kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych wraz  

z utrzymaniem terenów zewnętrznych, odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem 

odpadów w kompleksach (obiektach) wojskowych zamawiający wymaga 

uzyskania zezwolenia prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 

przetwarzania odpadów. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze 

względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (marszałek 

województwa – dla odpadów znaczących, niebezpiecznych; starosta). 

Podstawa: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 797 z późn.zm.). 

13. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia powinny 

być spełnione na dzień składania ofert i trwać przez cały okres postępowania, 

dlatego też dowody składane na potwierdzenie powyższych okoliczności mają być 

aktualne na dzień ich składania. Za wystarczające obecnie należy uznać 

przedstawienie aktualnego na dzień złożenia dokumentu z datą po dniu składania 

wniosków, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia 

dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania wniosków 
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(ofert) rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem składanym 

wstępnie w ramach JEDZ.41 

14. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117) został 

przedstawiony w § 14 „Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie 

zamówienia (art. 58, art. 59.art. 60)”. 

§ 43. Udostępnienie zasobów (art. 118-123) 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz  

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Poleganie na zasobach (zdolnościach) podmiotu trzeciego,  

a podwykonawstwo 

2. Różnica pomiędzy poleganiem na zasobach podmiotu trzeciego,  

a podwykonawstwem wynika z różnicy pojęć, treści przepisów określających te 

instytucje, miejsca ich uregulowania, a także zakresu zastosowania przepisów 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy. 

3. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego zostało uregulowane w dziale II 

rozdział 2 „Kwalifikacja podmiotowa wykonawców”, oddział 3, a podwykonawstwo  

w dziale VII „Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie” rozdział 

5. 

4. Poleganie na zasobach (zdolnościach) podmiotu trzeciego, o którym mowa  

w art. 118 ust. 1 ustawy dotyczy wykazania dysponowania zasobami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia określonymi przez zamawiającego w ramach  

postępowania o udzielenie zamówienia (opis oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu) na etapie badania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

5. Jeżeli wykonawca samodzielnie nie spełnia warunku udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji i polega (powołuje się) na zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających 

zasoby, to musi zapewnić realny, rzeczywisty udział tego podmiotu w realizacji 

zamówienia w takim zakresie, do jakiego odnosił się warunek. 

Zamawiający po to bowiem konstruuje warunki udziału w postępowaniu, aby 

udzielić zamówienia wykonawcy, który daje rękojmię jego należytego wykonania.42 

                                                 
41 Wyrok KIO z dnia 13 marca 2020 KIO 430/20, LEX nr 2937393. 
42 Wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r., KIO 550/20, KIO 597/20, Źródło:  www.uzp.gov.pl  

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/539808305/1/kio-430-20-aktualnosc-zaswiadczen-w-sprawie-braku-podstaw-do-wykluczenia-wyrok-krajowej-izby...?cm=URELATIONS
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6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy zgodnie z art. 462  

ust. 1 ustawy nie stanowi korzystania z zasobów podmiotu trzeciego  

w rozumieniu art. 118 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że wykonawca, który na etapie 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego zgodnie  

z art. 112 ustawy nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego (tj. samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu) może zastrzec powierzenie wykonania 

zamówienia podwykonawcy zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy. Taki udział 

podwykonawcy w wykonaniu zamówienia nie stanowi jednak korzystania  

z zasobów podmiotu trzeciego w rozumieniu art. 118 ust. 1ustawy. Stwierdzeniu 

temu nie sprzeciwia się ustalenie, iż powołanie się na dysponowanie zasobami 

podmiotu trzeciego zgodnie z tym ostatnim przepisem będzie wiązać się  

w szeregu przypadków z powierzeniem wykonania części zamówienia takiemu 

podmiotowi.43 

7. [Zakaz powoływania się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby po upływie terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert (art. 123)]  

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby44. 

§ 44. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań (art. 121)  

Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących: 

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na 

dostawy. 

3. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego kluczowy to 

decydujący, najważniejszy. Określenia "kluczowe zadania", podobnie jak  

w dotychczasowym stanie prawnym „kluczowe części zamówienia”, nie można 

odnosić do całego zakresu zamówienia wyłącznie dlatego, że każdy z elementów 

robót budowlanych lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem  

i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, ma wpływ na końcowy efekt 

wykonania całości wykonania tych robót, usług lub dostaw. Odmienna 

                                                 
43 UZP: Stosowanie art. 36 ust. 5 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - podwykonawstwo  
a dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego 
44 Aktualnie przepisy ustawy nie określają terminu, w którym ma zostać złożone zobowiązanie 
innego podmiotu, w szczególności nie wiadomo, czy ma być złożone wraz z ofertą (wnioskiem  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), czy też na żądanie wystosowane w trybie art. 26 ust. 
1  lub 2 ustawy. 
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interpretacja prowadziłaby do całkowitego wyłączenia możliwości powierzenia 

realizacji zamówienia podwykonawcom, co jest sprzeczne z art. 36a ust. 1 p.z.p. 

(art. 462 ust. 1 obecnej ustawy Pzp), zgodnie z którym Wykonawca może 

pomierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Wynika z powyższego, iż każda z części zamówienia nigdy nie może zostać 

uznana za kluczową. Zamawiający nigdy nie może wyłączyć z realizacji całego 

zamówienia podwykonawców.45. 

4. Zamawiający może zastrzec jedynie kluczowe części, a contrario zamawiający 

nie może zastrzec obowiązku osobistego wykonania całego zamówienia czy też 

jego nieistotnych elementów.  

Kluczowe elementy zamówienia powinny być ściśle powiązane z właściwościami 

wykonawcy gwarantującymi należyte wykonanie zamówienia.  

(…) podstawą do możliwości wskazania w SWZ danego elementu zamówienia 

jako elementu kluczowego, który wykonawca winien wykonać osobiście, jest 

wystąpienie obiektywnych okoliczności uzasadniających objęcie tej części 

zamówienia specjalnym statusem, który to element dla prawidłowego wykonania 

zamówienia ma zasadnicze znaczenie46. 

5. Przykładowo, w robotach budowlanych kluczowym zadaniem (częścią 

zamówienia), zastrzeżonym do osobistego wykonania przez wykonawcę, mogą 

być prace projektowe. Jako podstawę zastrzeżenia zamawiający może 

wykazywać stopień skomplikowania prowadzonej inwestycji, oraz że: (…) udział 

projektanta jako strony umowy jest konieczny, ponieważ w sytuacji gdy jest on 

jedynie podwykonawcą, zamawiający nie ma żadnej możliwości zagwarantowania 

sobie, że projektant będzie dostępny przez cały czas realizacji umowy. Dla 

zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” udział projektanta nie 

wyczerpuje się w momencie zakończenia realizacji fazy projektowania  

i przystąpienia do realizacji robót budowlanych47 . 

§ 45. Podmiotowe środki dowodowe (art. 124-128) 

1. [Definicja podmiotowych środków dowodowych] 

Zgodnie z definicją legalną przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć 

„środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy” (art. 7 pkt 17 ustawy). W ramach tej 

definicji wyodrębniono zatem dwie osobne kategorie podmiotowych środków 

dowodowych, mianowicie potwierdzające: 

1) brak podstaw wykluczenia oraz 

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

                                                 
45 Uchwala KIO z dnia 11.08.2015 r.,sygn. akt: KIO/KD 43/15 (LEX nr 1796853.  
46 Wyrok KIO z dnia 21 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1837/17. 
47 Wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 1117/17, KIO 1128/17. Źródło: 
//szukio.pl/fragmenty/2248; fraza wyszukiwania: kluczowych części zamówienia. 
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2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający: 

1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia; 

2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

3. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (art. 125) 

1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty 

wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego (art. 125 ust. 1). 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie  

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia  

(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym 

dokumentem". 

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji. 

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,  

o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4. Zamawiającego, w celu weryfikacji podmiotowej wykonawcy w zakresie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, powinien 

jednocześnie określić adekwatne do tego celu podmiotowe środki dowodowe, 

których będzie żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

5. Jeżeli zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ nie określi  

w odniesieniu do poszczególnych (wszystkich lub części) warunków udziału  
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w postępowaniu rodzajów i form podmiotowych środków dowodowych, jakich 

będzie żądał przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, nie będzie mógł żądać do złożenia takich 

środków dowodowych (dokumentów lub oświadczeń) potwierdzających spełnianie 

tych warunków. 

§ 46. 1. Wezwanie wykonawcy do złożenia aktualnych podmiotowych 

środków dowodowych (art. 126) 

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 

postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców  

do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może  

w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych  

na dzień ich złożenia. 

2. W postępowaniach wieloetapowych, jakim jest przetarg ograniczony, gdzie 

ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia odbywa się na etapie badania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125, zamawiający już na etapie składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, powinien korzystać z dyspozycji art. 126 ust. 2 

dotyczącej wezwania wykonawców do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających nie podleganiu 

wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków 

dowodowych (art. 128) 

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

(JEDZ), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają 

błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta 

wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 

uzupełnienie lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym 

mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia. 

3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć 

potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych 

środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych  

w postępowaniu. 

5. Przepis art. 125 ustawy dotyczy żądania dołączenia do wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty, oświadczenia  

o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, wskazuje zatem na żądanie przez zamawiającego złożenia 

oświadczeń lub dokumentów. Natomiast art. 128 ustawy wskazuje na żądanie 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

6. Przepis art. 128 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 3 dotychczasowej ustawy)  

nie wprowadza zasady jednokrotności wezwania, która wynika z orzecznictwa 

sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Zasada ta nie może być 

automatycznie stosowana do wszystkich stanów faktycznych w oderwaniu  

od realiów konkretnego stanu faktycznego z pominięciem skutków jakie może 

wywołać jego zastosowanie.  

W tym kontekście, w orzecznictwie wskazuje się, że wiodące znaczenie należy 

przypisywać zasadom wynikającym wprost z przepisów ustawy pzp, tj. zasady 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców48”. Obecnie dotyczy 

to także zasady efektywności (art. 17 ust. 1), która ma kluczowe znaczenie dla 

realizacji celów zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający ma obowiązek precyzyjnego formułowania wezwań poprzez 

dokładne wskazanie, jakiego dokumentu oczekuje od wykonawcy – tak aby  

nie było wątpliwości, w jaki sposób należy wykonać wezwanie.49. 

8. Zamawiający ma obowiązek precyzyjnego formułowania wezwań poprzez 

dokładne wskazanie, jakiego dokumentu oczekuje od wykonawcy – tak aby  

nie było wątpliwości, w jaki sposób należy wykonać wezwanie.50. 

9. W przypadku wadliwości pierwszego wezwania, powtórzenie tej czynności jest 

nie tylko możliwe, ale i konieczne”51. 

Nieprecyzyjne czy wadliwe działania po stronie zamawiającego nie powinny 

powodować negatywnych konsekwencji po stronie wykonawcy, a wszelkie 

wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść wykonawców. 

                                                 
48 Uchwała KIO/UZP 1102/08. 
49 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 listopada 2013 r., sygn. akt KIO 2628/13 
50 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 listopada 2013 r., sygn. akt KIO 2628/13. 
51 Przykładowo wyrok KIO z dnia 23 kwietnia 2012 r.; KIO 732/12. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_1102.pdf
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Przyjmuje się, że wzywając wykonawcę do uzupełnienia dokumentów  

na podstawie art. 26 ust. 3 upzp, zamawiający ma obowiązek szczegółowo 

określić, jakie są podstawy prawne i faktyczne tego wezwania. Formułując 

wezwanie do uzupełnienia, zamawiający powinien wskazać braki, jakie stwierdził 

po stronie dokumentów złożonych przez wykonawcę, jak również wyraźnie 

sprecyzować, czego od niego oczekuje52. 

10. Wezwanie do uzupełnienia o inne informacje 

Nie można wprost stosować zasady, że do uzupełnienia dokumentu nie można 

wzywać wielokrotnie, jeżeli zamawiający zauważa błędy nie w toku jednej 

czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu, ale w toku wielokrotnych 

czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu, z powodu zauważonych 

każdorazowo innych błędów. 

Obowiązkiem zamawiającego jest ponowne wezwanie wykonawcy  

z zaznaczeniem, że brakuje jednej z osób wymienionych w SWZ (czyli inspektora 

robót konstrukcyjno-budowlanych). Rozstrzygnięcie sprawy w przeciwnym 

kierunku, to jest oddalenie odwołania, stanowiłoby naruszenie zasady równego 

traktowania wykonawców, ponieważ jak wynika z dokumentacji, w pozostałych 

wypadkach zamawiający wskazywał, na czym braki w ofercie polegają53. 

11. Ponowne wezwanie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia. 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (...) dotyczących innego członka 

konsorcjum niż ten, którego dotyczyło wcześniejsze wezwanie, nie narusza  

art. 26 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – nawet jeżeli wezwany jest on do 

uzupełnienia tego samego rodzaju oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający 

może ponownie wzywać wykonawcę do uzupełnienia takich samych dokumentów 

w odniesieniu do innego członka konsorcjum, jeżeli posiadają one błędy albo są 

ich pozbawione, jednak nie potwierdzają spełniania warunku udziału  

w postępowaniu54. 

12. W wypadku samouzupełnienia dokumentów przez wykonawcę zamawiający 

winien dokonać oceny samouzupełnionych dokumentów i jeśli są nieprawidłowe  

- wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w trybie art. 128 ust. 1, a jeśli są 

prawidłowe - odstąpić od wzywania do ich uzupełnienia na podstawie tego 

przepisu ustawy. 

Wezwanie winno być precyzyjne i określać ściśle treść wezwania, jego cel, czego 

dotyczy, tj. jakiego lub jakich dokumentów oraz jakich zagadnień, przywoływać 

konkretne postanowienia SWZ, które uzupełniany dokument lub dokumenty mają 

potwierdzić i które dają postawę do ich żądania55. 

                                                 
52 Zob. np. wyrok KIO z 19 lutego 2010 r., sygn. KIO/UZP 1925/09), wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej  
z 29 lipca 2014 r., sygn. akt KIO 1446/14. 
53 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 lipca 2014 r., sygn. akt KIO 1446/14. 
54 Zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 33/09. 
55 Zob. wyrok KIO z dnia 2 października 2019 r. KIO 1829/19, LEX nr 2745444. 
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Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

13. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności 

oraz formy, w jakich mogą być one składane określa rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r poz. .2415), zwane dalej 

„rozporządzeniem”. 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1282), które na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086 i 2275) traci moc z dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

14. Rozporządzenie określa rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane. 

Przepisy rozporządzenia odpowiadają zasadniczo regulacjom dotychczas 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,  

z uwzględnieniem regulacji zawartych w nowej ustawie Pzp.  

Zgodnie z definicją legalną przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć 

„środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowej ustawy Pzp).  

W ramach definicji podmiotowych środków dowodowych (środki służące 

potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy) wyodrębniono dwie osobne kategorie podmiotowych 

środków dowodowych, mianowicie potwierdzające: 

1) brak podstaw wykluczenia oraz  

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

Rozporządzenie określa katalog podmiotowych środków dowodowych, które służą 

potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia wykonawcy. Katalog tych dokumentów 

ma charakter zamknięty i odpowiada ustawowemu zakresowi podstaw 

wykluczenia. Odnosi się zarówno do obligatoryjnych (art. 108 ustawy),  

jak i fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 109 ust. 1 ustawy). 

Katalog ten został skrócony w porównaniu z dotychczas obowiązującym 

rozporządzeniem. Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 

klasyczną, dyrektywę sektorową oraz dyrektywę obronną. Ponadto, przepisy 

rozporządzenia, będą miały zastosowanie do postępowania o udzielenie 

zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. 



Egz. pojedynczy 

str. 95/298 
 

15. Przepis § 2 rozporządzenia określa katalog podmiotowych środków 

dowodowych, które służą potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia wykonawcy. 

Katalog tych dokumentów ma charakter zamknięty i odpowiada ustawowemu 

zakresowi podstaw wykluczenia. Odnosi się zarówno do obligatoryjnych (art. 108 

ustawy), jak i fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 109 ust. 1 ustawy). 

16. W przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, w rozumieniu  

art. 3 ust. 1 ustawy, zamawiający nie ma obowiązku żądania podmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (art. 273  

ust. 1 pkt 1 ustawy). W związku z tym w § 4 rozporządzenia wprowadzono 

regulację, która umożliwia zamawiającemu żądanie ogólnego oświadczenia  

o braku podstaw wykluczenia, które zastępuje podmiotowe środki dowodowe ujęte  

w katalogu zawartym w § 2. 

17. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający może żądać 

zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej,  

a także dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli 

członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług  

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (§ 7 ust. 1 

rozporządzenia). 

18. Przepis § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia upoważnia zamawiającego  

do żądania wykazu robót budowlanych „porównywalnych z robotami budowlanymi 

stanowiącymi przedmiot zamówienia”. Porównywalny nie oznacza taki sam lub 

identyczny, ale raczej, że stopień skomplikowania wykonanych robót budowlanych 

był pod względem technicznym lub organizacyjnym tak samo wysoki lub wyższy. 

Zgodnie z częścią II lit. a pod lit. ii załącznika XII do dyrektywy klasycznej 

dowodem zdolności technicznej wykonawców może być „wykaz głównych dostaw 

lub usług”. Również przepis § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wprowadza jako 

zasadę żądanie wykazu głównych dostaw lub usług. Główne dostawy lub usługi to 

takie, które pozwalają na ocenę ogólnej zdolności technicznej wykonawcy. 

19. Warunek posiadania ogólnej zdolności technicznej jest wystarczający  

w przypadku dostaw produktów lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych 

standardach jakościowych (produktów lub usług katalogowych), które  

nie posiadają newralgicznego znaczenia dla funkcjonowania zamawiającego. 

Natomiast w przypadku produktów lub usług specjalistycznych lub dostosowanych 

do potrzeb zamawiającego, ewentualnie posiadających kluczowe znaczenie  

dla prowadzenia działalności przez zamawiającego, zamawiający może wymagać 

szczególnej zdolności technicznej adekwatnej do konkretnego zamówienia. 

Dlatego jeżeli jest to uzasadnione charakterem, znaczeniem, przeznaczeniem lub 

zakresem dostaw lub usług, zamawiający może żądać wykazu dostaw lub usług 



Egz. pojedynczy 

str. 96/298 
 

porównywalnych z dostawami lub usługami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia56. 

20. Przykłady podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) wykaz głównych dostaw lub usług lub usług, wykazu dostaw lub usług 

porównywalnych z dostawami lub usługami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia, wykonanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy niż okres ostatnich 3 lat – w tym okresie, (…) oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane; 

2) w przypadku dostarczania produktów - zaświadczenia niezależnego 

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym; 

3) posiadanie przez wykonawcę akredytacji Ministra Obrony Narodowej  

w zakresie obronności i bezpieczeństwa w grupach określonych w art. 6  

ust. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa; 

4) certyfikat np. ISO potwierdzający, że wykonawca wdrożył odpowiednie normy 

produkcyjne – jako środek dowodowy podmiotowy weryfikujący zdolność 

techniczną wykonawcy. 

Rozdział 3. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia  

§ 47. Podstawy rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia 

1. Podstawę rozpoczęcia procedury o udzielenia zamówienia przez 

Zamawiającego stanowią:  

1) zatwierdzone projekty centralnych planów rzeczowych oraz projekty 

decentralnych planów rzeczowych, wyciągi z projektów decentralnych 

planów rzeczowych, z tym, że podpisanie umów na realizację zadań 

rzeczowych (zaciągnięcie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa) może 

nastąpić nie wcześniej, niż dnia 1 stycznia roku budżetowego57, zgodnie  

                                                 
56 Uzasadnienie projektu rozporządzenia. 
57 Zastrzeżenie, przewidujące możliwość podpisania umów na ich realizację po rozpoczęciu roku 
budżetowego, wynika z przepisu § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych  
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718). Zgodnie z tym przepisem 
projekty planów finansowych jednostek budżetowych, zatwierdzone przez kierownika państwowej 
jednostki budżetowej, o której mowa w § 4 ust. 1 stanowią podstawę gospodarki finansowej 
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z § 5 ust. 11 decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych 

planów rzeczowych;  

2) projekty planów rzeczowych organów planujących trzeciego stopnia 

realizujących wydatki, zgodne ze zweryfikowanymi projektami budżetów 

oraz z wyciągami z projektów decentralnych planów rzeczowych,  

z zastrzeżeniem, że podpisanie umów na ich realizację może nastąpić po 

rozpoczęciu roku budżetowego, zgodnie z § 13 ust. 8 decyzji Nr 122/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej; 

3) zatwierdzony przez kierownika zamawiającego „wniosek w sprawie  

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” szefa 

właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej zamawiającego, 

sporządzony z własnej inicjatywy lub na podstawie wystąpienia COL, 

 w oparciu o projekty planów, o których mowa w pkt 1 i 2, zawierający 

niezbędne dane dotyczące planowanego udzielenia zamówienia. Wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 5 do wytycznych. 

2. W procesie planowania i realizacji zadań rzeczowych, które ujmuje się  

w centralnych planach rzeczowych, wielkość środków finansowych na realizację 

zadań w poszczególnych latach należy alokować (rozdzielać) stosownie  

do prognozowanych terminów realizacji wydatków. 

3. Procedury zamówień, prowadzonych na podstawie przepisów, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1, należy wszcząć najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca roku 

budżetowego, z wyłączeniem zadań nowowprowadzonych do projektu Planu 

inwestycji budowlanych, które powinny zostać wszczęte w terminie do dnia  

31 marca roku budżetowego. 

4. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania  

do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub 

kosztów jednostki (ujętych w zatwierdzonym planie finansowym), pomniejszonej  

o wymienione w tym przepisie wydatki, składki, składki i opłaty obligatoryjne oraz 

płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich,  

z zastrzeżeniem ust. 5-12.  

5. Jednostki realizujące program wieloletni, mogą zaciągać zobowiązania w celu 

sfinansowania w poszczególnych latach realizacji tego programu do wysokości 

łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu (art. 136 ust. 4 ustawy  

o finansach publicznych.).  

6. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko  

w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są odpowiednimi programami prac i są 

zawierane zgodnie z terminami wprowadzonymi przepisami o zamówieniach 

                                                                                                                                                    
państwowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia 
opracowania planu finansowego (…). 
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publicznych. Mogą być również zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zgodnie z § 23 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych, jednostki sektora finansów publicznych. 

7. W obszarze obronności państwa, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 

2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 z późn. zm.), w celu 

realizacji programu rozwoju Sił Zbrojnych (wprowadzanego przez Ministra Obrony 

Narodowej) mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których  

nie stosuje się przepisu art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (ograniczającego możliwości zaciągania zobowiązania) i art. 143 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (określającego 

możliwość zawierania umów na czas nieoznaczony na dostawy wymienione  

w tym przepisie). 

8. Możliwość zawierania umów wieloletnich, o których mowa w ust. 7, dotyczy 

zadań ujmowanych, w sporządzanych w ramach CPR, Planach modernizacji 

technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Planach zakupu środków 

materiałowych oraz Planach inwestycji budowlanych wprowadzanego przez 

Ministra Obrony Narodowej. 

9. Dla zadań nie ujętych w CPR, jeżeli jest to rzeczowo uzasadnione, stosownie  

do przepisów o finansach publicznych, przewidujących, że jednostki sektora 

finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym 

roku do wysokości wynikającej z planu finansowego, dopuszczalne jest zawarcie 

umowy wieloletniej, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, że jej realizacja  

w kolejnym roku budżetowym (po roku planowym) i zakres jej realizacji nastąpi 

pod warunkiem zawieszającym - przyznania środków finansowych na jej 

wykonanie, które zamawiający zaplanuje na ten cel w projekcie planu finansowego 

na kolejny rok budżetowy. 

10. Jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Zamawiającego, 

dopuszczalne jest podpisanie umowy (zaciągnięcia zobowiązania) na realizację 

zadań rzeczowych przed dniem 1 stycznia roku budżetowego, z zastrzeżeniem 

warunku zawieszającego, warunkującego realizację umowy w roku planowym od 

utrzymania wielkości środków finansowych w zatwierdzonym projekcie planu 

finansowego Zamawiającego na rok budżetowy.  

11. Normatywną podstawę dla dopuszczalności zawarcia umowy wieloletniej  

dla zadań nie ujętych w CPR oraz umowy w sprawie zamówienia w roku 

przedplanowym oraz umowy dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 7 zdane 

2, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, stanowią przepisy art. 8 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 89 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny. 
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12. Ze względu na zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (art. 18 ustawy) oraz zasadę równego traktowania wykonawców  

i zasadę przejrzystości (art. 16 ustawy) wymagane jest, aby zastrzeżenie,  

o których mowa w ust. 9 i 10, było znane wykonawcom już na etapie ubiegania się 

o zamówienie. W tym celu zamawiający powinien zamieścić odpowiedni zapis 

warunkujący realizację umowy w treści specyfikacji warunków zamówienia,  

w zakresie projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy (arg. z art. 134 ust. 1 pkt 20 

ustawy). projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

§ 48. Podstawowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Nowe obowiązki zamawiającego  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, w zależności od jego przedmiotu, 

specyfiki i wartości oraz przepisów stanowiących podstawę dla jego prowadzenia,  

w tym trybu zamówienia, obejmuje w szczególności następujące czynności: 

1) przekazanie ogłoszenia przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej i jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie  

(art. 86), a w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego  

o wartości mniejszej niż progi unijne zamieszczanie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego 

Urzędu Zamówień Publicznych (art. 267), 

2) przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert,  

w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta 

umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu 

zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy  

(art. 2 pkt 18 ustawy);  

3) składanie ofert w przetargu nieograniczonym i w trybie zapytania o cenę, 

albo składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

w trybie przetargu ograniczonego, trybie negocjacji z ogłoszeniem oraz 

dialogu konkurencyjnego, albo 

4) wyjaśnienie treści SWZ, w czasie przed ustalonym upływem terminu 

składania ofert, które może nastąpić: na wniosek wykonawcy, z własnej 

inicjatywy zamawiającego lub na zwołanym zebraniu wykonawców  

(art. 135, art. 136 ustawy); 

5) w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ, którą  udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (art. 137); 

6) zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, 

sporządzając w jego toku protokół postępowania (art. 71); 

7) kwalifikacja podmiotowa wykonawców, w tym wezwanie wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
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terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych(art. 126 i 127). 

8)  żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków 

dowodowych w wyznaczonym terminie, chyba że: 

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta 

wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 

uzupełnienie lub poprawienie lub 

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (art. 128);. 

9)  możliwość żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości nieprzekraczającej 5% (można ustalić w wysokości większej,  

nie większej jednak niż 10%) ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 

wynikającego z umowy (art. 452); 

10)  zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium,  

w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia (art. 97); 

11)  przedłużenie terminu związania ofertą, co wymaga  złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą, wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłużony okres związania ofertą. (art. 220) 

12)  przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85 ust. 2-5 ustawy); 

13)  możliwość żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych (art. 223  

ust. 1); 

14)  otwarcie ofert, po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 222 

ust. 1); 

15)  najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4); 

16)  niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach (art. 222 ust. 5); 

19) zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została 

 poprawiona (art. 223 ust. 2); 

20) zamawiaczy odrzuca ofertę, jeżeli zachodzą przesłanki określone  

w art. 226 ust. 1; 

21) wybór najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym  

w dokumentach zamówienia (art. 252 ust. 1); 

22) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 253 ust. 1) 

23) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 22 

lit. a (art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy), na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania; 

24) postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się: 

a) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 

b) unieważnieniem postępowania (art. 254 ustawy). 

2. Nowe, główne obowiązki zamawiającego: 

1) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym na swojej stronie 

internetowej wraz z przekazaniem takiej informacji o zamówieniu 

potencjalnym wykonawcom; 

2) udzielanie zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, 

usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia,  

w ramach środków, które może przeznaczyć na jego realizację, oraz 

uzyskanie najlepszych efektów zamówienia (art. 17 ust. 1); 

3) zapewnienie aktualności planu postępowań o udzielenie zamówień  

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej 

zamawiającego (art. 23 ust. 4); 

4) odbieranie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa  

w art. 56 ust. 3, złożonego już przed rozpoczęciem wykonywania czynności 

związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania  

o udzielenie zamówienia (art. 56 ust. 3); 

5) przekazanie Prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach (art. 81); 
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6) dokonanie analizy potrzeb i wymagań, uwzględniającej rodzaj i wartość 

zamówienia, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia  

– dla zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi 

unijne (art. 83); 

7) wskazanie (opisanie) w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane  

w celu oceny równoważności, jeżeli przedmiot zamówienia został opisany 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę (art. 99 ust. 6);. 

8) zapewnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

bezpłatnego, pełnego, bezpośrednio i nieograniczonego dostępu  

do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), od dnia publikacji ogłoszenia  

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej  

niż do dnia udzielenia zamówienia (art. 133); 

9) unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 w przypadku gdy zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w 

porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają 

zakres zamówienia (art. 90 ust. 3); 

10) udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, najpóźniej przed otwarciem ofert (art. 222 ust. 458); ze względu 

na treść (charakter)r tej informacji  zamawiający udostępnia tą informację 

niezwłocznie po upływem terminu na składanie ofert, a przed terminem 

otwarcia ofert; 

11) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje 

o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;  cenach lub kosztach zawartych 

w ofertach, niezwłocznie po otwarciu ofert (art 222 ust 5 i 6); 

12) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 253); zamawiający 

udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w lit. a i b, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania (art. 253 ust. 2),  

z zastrzeżeniem art. 253 ust. 3; 

                                                 
58 Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później  

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 222 ust. 1 ustawy). 
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13) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni  

do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 260 ust. 1); 

14) zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania zawierającego informację o udzieleniu zamówienia lub 

unieważnieniu postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne -  nie później niż  

w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 309); 

15) sporządzenie raportu z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej 

realizacji, w przypadkach określonych w art. 446 ust. 1); 

16) zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o wykonaniu umowy, w terminie 30 dni od wykonania umowy (art. 448). 

Obowiązek ten dotyczy również postępowań o udzielenie zamówienia 

klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pomimo  

że ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczane będzie w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień 

§ 49. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości równiej lub 

przekraczającej progi unijne (art. 129-213) 

1. Zamawiający publiczni oraz zamawiający subsydiowani, udzielają zamówienia  

w jednym z następujących trybów: 

1)  przetargu nieograniczonego (w dyrektywie klasycznej jako procedura 

otwarta);  

2)  przetargu ograniczonego [(w dyrektywie klasycznej jako procedura 

ograniczona) [(art. 140-151)];  

3)  negocjacji z ogłoszeniem (art. 152-168); 

4)  dialogu konkurencyjnego (art. 169-art. 188); 

5)  partnerstwa innowacyjnego art. 189-207); 

6)  negocjacji bez ogłoszenia (art. 208-212); 

7)  zamówienia z wolnej ręki (art. 213-217). 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  

i przetargu ograniczonego, a w pozostałych trybach zamawiający może udzielić 

zamówienia w przypadkach określonych w ustawie. 

[Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 130)]  

3. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez 

przekazanie: 

1) ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,  

w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, 



Egz. pojedynczy 

str. 104/298 
 

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa 

innowacyjnego; 

2) zaproszenia do negocjacji, w przypadku trybu negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki. 

4. Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy  

w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia. 

[Wyznaczenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert (art. 131)]  

5. Zamawiający wyznacza terminy składania wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert, z uwzględnieniem 

złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich 

przygotowania i złożenia, z tym że terminy te nie mogą być krótsze niż ustawowe 

terminy minimalne, o ile są one określone. 

6. W przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to 

konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia 

oferty po: 

1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego 

- wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego  

do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi  

do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych 

terminów minimalnych, o ile są one określone. 

7. W postępowaniach wieloetapowych, jakim jest przetarg ograniczony, gdzie 

ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia odbywa się na etapie badania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125, zamawiający już na etapie składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, powinien korzystać z dyspozycji art. 126 ust. 2 

dotyczącej wezwania wykonawców do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających nie podleganiu 

wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8. [Procedura odwrócona (art. 139)] 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne zamawiający może najpierw dokonać badania i 

oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została 

przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest obowiązany  

do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

(JEDZ), jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego 

oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona. 

9. Procedury odwróconej nie stosuje się w postępowaniu o wartości niższej  

niż progi unijne (art. 266). 

Negocjacje z ogłoszeniem 

10. [Negocjowanie ofert w celu ulepszenia ich treści (art. 152)] Negocjacje  

z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi  

na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zamawiający zaprasza 

wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert 

wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, 

ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza 

wykonawców do składania ofert ostatecznych. 

11. Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

negocjacji, o ile wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, że zastrzega sobie taką 

możliwość. 

12. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem  

(art. 153)]  

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli 

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, 

potrzeb zamawiającego; 

2) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub 

innowacyjne; 

3) zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji  

z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia 

złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi  

na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami; 

4) jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia  

w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, 

europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. d, 

lub referencji technicznej; 

5) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 

nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie 

art. 146 ust. 1 lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 

ust. 1, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255  

pkt 3. 
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13. Zgodnie z przesłankami udzielenia zamówienia w trybie negocjacji  

z ogłoszeniem zamawiający ma możliwość stosowania procedury konkurencyjnej  

z negocjacjami (art. 153 ustawy) lub dialogu konkurencyjnego (art. 170 – który dla 

tego trybu odsyła do stosowania przesłanek, o których mowa w art. 153)  

w różnych sytuacjach, w których procedura otwarta lub ograniczona bez negocjacji 

prawdopodobnie nie przyniosą zadowalających wyników59. 

14. W trybach: negocjacji z ogłoszeniem z jednym Wykonawcą, albo z kilkoma 

Wykonawcami, należy żądać od Wykonawcy/ów udokumentowania ceny oferty 

poprzez przedstawienie, w szczególności kalkulacji kosztów wskazującej m.in. 

koszty materiałów (w przypadku wyrobu pozyskiwanego bezpośrednio z importu  

– faktyczne koszty importowanego wyrobu potwierdzone właściwymi 

dokumentami, np. fakturami), koszty kooperacyjne, koszty zakupu, koszty 

wydziałowe, koszty ogólnozakładowe, koszty gwarancji, koszty specjalne, zysk, 

koszty dokumentacji technicznej, koszty pozyskania praw do dokumentacji, itp. 

Dodatkowo, w tych przypadkach, należy żądać od Wykonawcy oświadczenia  

o sposobie wyliczenia wartości poszczególnych pozycji składowych kalkulacji 

kosztów, wynikającym z zasad (polityki) rachunkowości firmy, dopuszczonych 

ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). 

Zamówienia z wolnej ręki (art. 214) 

15. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi  

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

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

jednego wykonawcę z przyczyn: 

a) technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych 

przepisów 

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie 

zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia 

parametrów zamówienia. 

17. Zastosowanie trybu z wolej ręki w oparciu o przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 1 

lit. a ustawy Pzp zależne jest od szczególnego charakteru danego zamówienia, 

jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje 

więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie. 

Chodzi o fakt istnienia faktycznego monopolu na rynku danych dostaw, usług lub 

robót budowlanych. 

Przy czym, dokonując tej oceny, należy brać pod uwagę nie tylko rynek polski,  

ale również rynek wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej 

                                                 
59 Motyw 42 Dyrektywy (Klasycznej) Parlamentu Europejskiego i rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. 
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W sytuacji, gdy istnienie tylko jednego wykonawcy zdolnego do realizacji 

zamówienia nie jest oczywiste, zamawiający powinien przeprowadzić weryfikację 

rynku w warunkach konkurencyjnych60. 

 

§ 50 Skrócenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu oraz składania ofert - Pilna potrzeba udzielenia zamówienia 

1. Zamawiający może skrócić czas postępowania o udzielenie zamówienia m.in. 

skracając termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 

ograniczonym, negocjacji z ogłoszeniem, trybie dialogu konkurencyjnego oraz 

skracając termin składania ofert, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia 

zamówienia. 

[Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym (art. 138)]  

2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

3. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 

określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia  

o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących 

przypadkach: 

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa  

w art. 89 (…),  

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu 

składania ofert jest uzasadnione. 

[Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

(art. 144 ust. 1 i 2)]  

4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

5. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona 

przez zamawiającego, może on wyznaczyć krótszy termin składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia 

przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

[Termin składania ofert w przetargu ograniczonym (art. 151)]  

6. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania 

zaproszenia do składania ofert. 

7. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 

określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia 

do składania ofert, w następujących przypadkach: 

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa  

w art. 89 (…); 

                                                 
60 Uchwała z dnia 5 stycznia 2017 r., KIO/KD 79/16, Źródło: www.uzp.gov.pl. 
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2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu 

składania ofert jest uzasadnione. 

8. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia, o której mowa w art. 138, art. 144 ust. 2  

i art. 151 ust. 2 pkt 2 ustawy musi mieć charakter zobiektywizowany w tym sensie, 

że potrzeba skrócenia terminu służącego wykonawcom na przygotowanie  

i złożenie oferty nie może wynikać wyłącznie z subiektywnego przekonania 

zamawiającego.61 

9. Przyczyny „pilności udzielenia zamówienia”, w szczególności w rozumieniu 

przepisów ustawy, o których mowa w ust. 4, mogą wystąpić również po stronie 

zamawiającego - wystarczy ich samo wystąpienie. 

6. Nie musi to być wyjątkowo pilna konieczność spowodowana okolicznościami, 

których instytucja zamawiająca nie może przewidzieć i których nie można jej 

przypisać62. 

10. Procedura przyspieszona została przewidziana m. in. na potrzeby sytuacji 

wynikających ze zwykłych błędów ludzkich […]”, kiedy: „[…] zamawiający  

nie dopilnował, aby opublikować ogłoszenie o zamówieniu w terminie 

umożliwiającym uwzględnienie minimalnych terminów składania ofert63.  

§ 51. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (ex ante) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia  

(art. 208, art. 302  ustawy) oraz w trybie z wolnej ręki (art. 213 ust. 2, art. 306 ust. 

2 ustawy) zamawiający ma możliwość zastosowania ogłoszenia o zamiarze 

zawarcia umowy.  

2. Zamawiający w trybie negocjacji bez ogłoszenia, po wszczęciu postępowania, 

może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie  

o zamiarze zawarcia umowy (art. 208 ust. 2). 

3. Zamawiający w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 213 ust. 2,  

po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, z uwzględnieniem  

art. 216 ust. 1. 

4. Zamawiający w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 302) oraz w trybie 

zamówienia z wolnej ręki (art. 306 ust. 1), po wszczęciu postępowania, może 

zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia 

umowy. 

5. Upublicznienie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy umożliwia wykonawcom 

zapoznanie się z treścią udzielanego zamówienia i ewentualne skorzystanie ze 

środków ochrony prawnej, tj. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej - art. 513 

pkt 1 ustawy (na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, 

                                                 
61Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2770/13.  
62 Motyw 46 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
63 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustawy z 2016 r. druk sejmowy nr 366). 
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podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia), jeżeli kwestionują 

zastosowane przez zamawiającego uzasadnienie podstaw wyboru trybu 

udzielenia zamówienia. 

6. Zastosowanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w udzielanym 

zamówieniu pozwala Zamawiającemu na uniknięcie negatywnych konsekwencji 

związanych z unieważnieniem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku 

zastosowania trybów, o których mowa w ust. 1, z naruszeniem przepisów ustawy.  

Zgodnie z art. 457 ust. 2 ustawy umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli  

w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, tj. m.in. „zamawiający z naruszeniem 

ustawy udzielił zamówienia, zawarł umowę ramową”, zamawiający miał 

uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została 

zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 

10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej; 

7. Dłuższe terminy do wniesienia odwołania, jeżeli zamawiający  

nie zastosował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (art. 515 ust. 4 pkt 1 

ustawy). 

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 

mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, terminy do wniesienia odwołania od udzielenia 

zamówienia są trzykrotnie dłuższe od terminów ustawowych (art. 515 ust. 1-3).  

W takim przypadku odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o wyniku postępowania albo  

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia  

o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

§ 52. Składanie i otwarcie ofert 

1. [Termin związania wykonawcy ofertą (art. 220)]  

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż: 

1) 90 dni (dotychczas 60 dni, 

2) 120 dni (dotychczas 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót 

budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro 

- od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. Ustawa Pzp nie wymaga od zamawiającego, w przeciwieństwie do dotychczas 

obowiązującej ustawy, jawnego otwarcia ofert, ale również nie zawiera przepisów 

zakazujących tej czynności. 

[Termin otwarcia ofert (art. 222)]  
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3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,  

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

§ 53. [Dodatkowe przesłanki odrzucenia oferty (art. 226)] Obok 

dotychczasowych przesłanek odrzucenia ofert, które zostały doprecyzowane, 

ustawa wprowadziła dodatkowe (oznaczone pogrubionym drukiem), zgodnie  

z którymi zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 7 pkt 29); 

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny  

z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki,  

o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3; 

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 

13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty  

po upływie terminu związania ofertą; 
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14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub  

nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub 

złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 

pkt 3; 

15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych 

wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający 

wymagał jej złożenia; 

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób; 

17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie 

wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia  

5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ  

na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych  

na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego 

wymagał w dokumentach zamówienia. 

2.. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta 

wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli 

złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub 

kosztu (art. 226 ust. 6). 

§ 54. Wybór najkorzystniejszej oferty  

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek 

jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem (art. 239). 

2. [Opis kryteriów oceny ofert (art. 240)]  

Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu 

nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają 

weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu 

zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach. 

Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia (art. 241)  

3. Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia. 

4. Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy 

kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących przedmiotem 

zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich 

cyklu życia, w tym do elementów składających się na proces produkcji, 

dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli elementy te nie są istotną 

cechą przedmiotu zamówienia. 
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5. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy,  

w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

Kryteria jakościowe, ceny lub kosztu (art. 242) 

6. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: 

1) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; 

2) ceny lub kosztu. 

7. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy kryteriami jakościowymi mogą być  

w szczególności kryteria odnoszące się do: 

1) jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych  

i funkcjonalnych takich jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub 

uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

2) aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób,  

o których mowa w art. 94 ust. 1; 

3) aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu 

zamówienia; 

4) aspektów innowacyjnych; 

5) organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość 

wykonania zamówienia; 

6) serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak 

termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji. 

[Kryterium kosztu (art. 245)]  

8. Kryterium kosztu może być oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką 

jest rachunek kosztów cyklu życia. 

9. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w odpowiednim zakresie 

niektóre lub wszystkie koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub 

robót budowlanych. 

10. Do kosztów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności koszty: 

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z: 

a) nabyciem, 

b) użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów, 

c) utrzymaniem, 

d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty rozbiórki  

i recyklingu; 

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z produktem, 

usługą lub robotami budowlanymi w okresie ich cyklu życia, o ile ich wartość 

pieniężną można określić i zweryfikować, w szczególności koszty emisji 

gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane  

z łagodzeniem zmian klimatu. 

11. W przypadku szacowania kosztów w oparciu o rachunek kosztów cyklu życia,  

w dokumentach zamówienia określa się dane, które mają przedstawić wykonawcy, 
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oraz metodę, którą zastosuje zamawiający do oszacowania kosztów cyklu życia 

na podstawie tych danych. 

12. Stosowanie kryterium kosztu cyklu życia zarówno do zamówień klasycznych,   

w dziedzinach OiB, jak i pozostałych zamówieniach wymusza zasada zapewnienia 

najlepszej jakości dostaw, usług, oraz robót budowlanych i uzyskania najlepszych 

efektów zamówienia (art. 17 ustawy Pzp) oraz zasady wydatkowania środków 

publicznych (art. 44 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).  

13. Metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania 

informacji o tych kosztach określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju  

z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków 

oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1357). 

14. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 13, reguluje metodę kalkulacji kosztów 

cyklu życia mającą obligatoryjne zastosowanie w odniesieniu do budynków  

w przypadku, gdy w myśl art. 245 ustawy, zamawiający określi kryterium kosztu 

oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu 

życia. 

Ograniczenie możliwości stosowania kryterium ceny (art. 246) 

15. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki  

nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium 

o wadze przekraczającej 60%. 

16. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki 

mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako 

kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych 

elementów składających się na przedmiot zamówienia 

§ 55. Zakończenie postępowania 

1. [Sposoby zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 254)]  

Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się: 

1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 

2) unieważnieniem postępowania (jeżeli zaistniały podstawy, o których mowa  

w art. 255 ustawy). 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia „kończy się zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym, że zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym 

postępowaniu (art. 7 pkt 12). Unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia w przeciwieństwie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanowi czynność w tym postępowaniu, od której jako czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania takiej czynności 

przysługuje odwołanie do KIO (art. 513 pkt 1 i 2). 

3. Procedura udzielania zamówień publicznych przewiduje dwa sposoby 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Jeżeli Zamawiający nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

to nie ma możliwości wyboru innego sposobu zakończenia postępowania  

niż unieważnienie postępowania.64  

4. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 255)]  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć  

tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego,  

z uwzględnieniem art. 263; 

8) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące,  

że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione (art. 256)  

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli 

wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. 

6. Przepis art. 256 stanowi samodzielną, odrębna od pozostałych przesłanek, 

podstawę unieważnienia postępowania. W odróżnieniu od przesłanek, 

określonych  w art. 255 pkt 5 i 6, przesłanka z art. 256, będzie mogła zostać 

zastosowana na etapie poprzedzającym upływ terminu wskazanego w tym 

przepisie. 

                                                 
64 Wyrok KIO z dnia 17 grudnia 2015 r. sygn. akt KIO 2626/15. 
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7. Unormowanie zawarte w art. 256 w szczególności bezpośrednio wiąże się  

z wprowadzonym przez ustawę Pzp zakazem dokonywania zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniającego charakter zamówienia  

w porównaniu z pierwotnie określonym, (…), o którym mowa w art. 90 ust. 3 oraz 

zakazem zmiany treści SWZ prowadzącej do istotnej zmiany charakteru 

zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym (…), o którym mowa art. 137 

ust. 7, w których to przypadkach zamawiający unieważnia postępowanie  

na podstawie art. 25665. 

Niedopuszczalną zmianę stanowią w szczególności: 

1) zwiększenie zakresu zamówienia, np. dodanie części zamówienia  

(tzw. pakietu); 

2)  zmianę rodzaju zamówienia (np. z dostawy na usługi); 

3)  zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż). 

8. [Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w następstwie 

nieprzyznania zamawiającemu środków publicznych na sfinansowanie 

zamówienia (art. 257)]  

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość 

unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana: 

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

przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji  

z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo 

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

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 

9. [Roszczenia wykonawców wobec zamawiającego w przypadku 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 261)]  

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 

kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

10. [Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 262] 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które 

                                                 
65 Motyw 81 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE: zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  

w dokumentach zmówienia „(…) nie powinny być na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych 

kandydatów niż kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem  

o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników” (uzasadnienie projektu ustawy). 
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dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

11. [Ponowne badanie i cena ofert w następstwie uchylania się wykonawcy  

od zawarcia umowy lub niewniesienia zabezpieczenia (art. 263)]  

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

12. Uprawnienie z art. 263 Pzp jest jednorazowe: Jeżeli zatem wykonawca, 

którego oferta została wybrana na podstawie art. 263 ustawy, również uchyli się 

od zawarcia umowy, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie  

art. 255 pkt 6 ustawy (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.66 

13. Ostatnią czynnością kończącą postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Wszelkie czynności poprzedzające podpisanie 

umowy podejmowane są w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, co skutkuje możliwością zaskarżania czynności zamawiającego 

podejmowanych w postępowaniu, zgodnie z art. 513 ustawy. 

14. Unieważnienie postępowania może nastąpić, niezależnie od trybu udzielenia 

zamówienia, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 255,  

w każdym momencie prowadzenia postępowania od jego wszczęcia, aż  

do zakończenia postępowania, tj. nawet po wyborze oferty i powiadomieniu o tym 

wszystkich wykonawców, aż do chwili podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z zastrzeżeniem podstawy unieważnienia, o której mowa w art. 256. 

Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 264)  

15. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 57767, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

16. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie: 

a) przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 

b) przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden 

                                                 
66 Informator Urzędu Zamówień Publicznych z 2012, nr 9, s. 25. 
67 Zgodnie z tym przepisem w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć 
umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze 
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wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia 

odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia 

odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze; 

2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia 

udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego 

systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej. 

17. [Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art. 265 ust. 1 i 2)]  

Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację  

o wynikach tego postępowania. Zamawiający może w ogłoszeniu, o którym mowa 

w ust. 1, oznaczyć niektóre informacje jako nieprzeznaczone do publikacji, jeżeli 

ich ujawnienie w treści opublikowanego ogłoszenia mogłoby utrudnić 

egzekwowanie prawa lub w inny sposób byłoby sprzeczne z interesem 

publicznym, mogłoby zaszkodzić uzasadnionym interesom gospodarczym 

konkretnego wykonawcy lub mogłoby negatywnie wpłynąć na uczciwą 

konkurencję pomiędzy wykonawcami. 

Dział V 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 

progi unijne (art. 266 – 306) 

Rozdział 1. Zakres zastosowania 

§ 56. 1. Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych 

postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 

progi unijne: 

1) stosuje się przepisy działu II, w tym: 

a) podział zamówienia na części (art. 91), 

b) oferta wariantowa (art. 92), 

c) warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie (art. 94), 

d) kreślenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95), 

e) opis przedmiotu zamówienia (art. 99-103), 

f) przedmiotowe środki dowodowe (art. 104-107), 

g) podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 108-

111), 

h) warunki udziału w postępowaniu (art. 112-117), 

i) udostępnienie zasobów (art. 118-123), 

j) podmiotowe środki dowodowe - na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji (art. 125 ust. 1 i ust. 3-5, art. 127 ust. 2 oraz art. 128); 
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k) odrzucenie oferty (art. 226), 

l) unieważnienie postępowania (art. 255-261).  

2) nie stosuje się przepisów art. 83 (analiza potrzeb i wymagań), art. 86 

(przekazywanie i publikowanie ogłoszeń), art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97  

ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130,  

art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art. 265. 

Rozdział 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

§ 57. Żądanie podmiotowych środków dowodowych (art. 273) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać 

podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu. 

3. Zgodnie z art. 266 w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego  

o wartości mniejszej niż progi unijne nie stosuje się przepisu art. 125 ust. 2 

dotyczącego składania oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji na formularzu 

JEDZ. 

4. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3, przygotowuje zamawiający lub 

przyjmuje wzór określony przez UZP. Przyjęcie innej formy oświadczenia przez 

wykonawcę niż wskazana przez zamawiającego nie podważa skuteczności 

złożenia  takiego oświadczenia. O ważności takiego oświadczenia decyduje jego 

treść, która powinna potwierdzać, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji (art. 273). 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1-4, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3  

w zw. z art. 266). 

6. Wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274. 

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 

postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub 
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niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

ich złożenia. 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może  

w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

Rozdział 3. Tryby udzielenia zamówień klasycznych o wartości mniejszej  

niż progi unijne (art. 266 – 306) 

§ 58. 1. Zamawiający do zamówień klasycznych o wartości mniejszej  

niż progi unijne udziela zamówienia w jednym z następujących trybów: 

1) tryb podstawowy (art. 275-296); 

2) partnerstwo innowacyjne (art. 297-299); 

3) negocjacji bez ogłoszenia (art. 300-303); 

4) zamówienia z wolnej ręki (art. 304-306). 

2. Tryb podstawowy jest podstawowym trybem udzielania zamówień klasycznych  

o wartości mniejszej niż progi unijne. 

3. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego, 

negocjacji bez ogłoszenia, albo zamówienia z wolnej ręki tylko w przypadkach 

określonych w ustawie. 

§ 59. Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (art. 275-296)  

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym  

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 

1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo 

2) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają 

ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość,  

a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców  

do składania ofert dodatkowych, albo  

3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu 

negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert 

ostatecznych. 

Wariant I (tryb podstawowy wybór najkorzystniejszej oferty bez 

przeprowadzenia negocjacji) 

4. Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 271 pkt 1 będzie miał zastosowanie, 

jeżeli rodzaj/specyfika przedmiotu i warunków zamówienia oraz potrzeby 

zamawiającego: 



Egz. pojedynczy 

str. 120/298 
 

1) umożliwiają precyzyjnie określenie przedmiotu i warunków zamówienia  

na etapie wszczęcia postępowania; 

2) sprawiają, że nie będzie potrzeby przeprowadzenia negocjacji treści ofert 

złożonych w celu ich ulepszenia. 

5. W tym wariancie zamawiający: 

1) sporządza SWZ (art. 277 ust. 1); 

2) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych - zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp  

do SWZ (art. 280 ust. 1 pkt 1).  

Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym (art. 276)  

6. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

7. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania  

o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach 

prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty budowlane będące 

przedmiotem zamówienia. 

Wariant II (tryb podstawowy z możliwością negocjacji) 

8. Postępowanie z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia  

(art. 275 pkt 2) będzie miało zastosowanie, gdy zamawiający przewiduje 

negocjacje elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 

oceny ofert (art. 278).  

W przypadku możliwości negocjacje treści ofert w celu ich ulepszenia (art. 275  

pkt 2) negocjacje treści ofert: 

1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 

2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie  

w ramach kryteriów oceny ofert (art. 278). 

9. W przypadku trybu negocjacji treści ofert złożonych w celu ich ulepszenia, 

negocjacje treści ofert: 

1) nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących 

przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie 

potrzeb i wymagań; 

2) mogą dotyczyć warunków zamówienia, tj. warunków, które dotyczą 

zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające  

w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych  

z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 

279 ustawy Pzp). 

10. W wariancie tym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  

w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie 
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internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni  

i nieograniczony dostęp do SWZ. 

11. W przypadku gdy zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych  

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (art. 287 ust. 1). 

12. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy  

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o:  

1) wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji 

przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

3) wykonawcach, którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz  

o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej 

punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 – podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne art. 287 ust. 3). 

13. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający  

w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, kontynuuje postępowanie (art. 289  

ust. 3). 

14. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający informuje 

równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz 

zaprasza ich do składania ofert dodatkowych (art. 293 ust. 1). 

15. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający wyznacza termin 

na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego  

na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni  

od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych (art. 296  

ust. 1). 

16. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje  

w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa 

nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych  

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on 

ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego  

z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta 

dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi  

na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu (art. 296 ust. 2). 

17. Po zakończeniu negocjacji zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, 

który stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie 

potrzeb i wymagań udostępnianym od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
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o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, wyłącznie w zakresie, w jakim 

było to przedmiotem negocjacji.”; 

Wariant III (tryb podstawowy z negocjacjami) 

18. W wariancie tym zamawiający: 

1) negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia (at. 275 pkt 3; 

2) sporządza opis potrzeb i wymagań, a po przeprowadzeniu negocjacji 

sporządza SWZ (art. 277 ust. 2); 

3) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do:  

a) SWZ – w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2,  

b) opisu potrzeb i wymagań – w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3  

– nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia (art. 280 ust. 1). 

19. [Negocjacje treści ofert złożonych w celu ich ulepszenia (art. 279)]  

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, negocjacje treści ofert: 

1) nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących 

przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb 

i wymagań; 

2) mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego 

efektywności. 

20. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3: 

1) treść ofert, które podlegają negocjacjom, oraz prowadzone negocjacje mają 

charakter poufny. Zamawiający udostępnia te oferty wraz z załącznikami  

od dnia otwarcia ofert ostatecznych (art. 291 ust. 2); 

2) zamawiający prowadzi negocjacje treści ofert złożonych w odpowiedzi  

na ogłoszenie o zamówieniu do czasu doprecyzowania lub uzupełnienia 

wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom. 

21. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb  

i wymagań prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa  

w art. 267 ust. 2 pkt 6 (art. 286 ust. 9). 

22. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający informuje 

równocześnie każdego z wykonawców z osobna o:  

1) odrzuceniu jego oferty albo  

2) w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1, o niezakwalifikowaniu jego 

oferty do negocjacji oraz o przyznanej punktacji w każdym kryterium oceny 

oferty i łącznej punktacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne  

(art. 287 ust. 4). 

23. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający  

w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, może kontynuować postępowanie, 
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zapraszając do negocjacji ofert tych wykonawców albo unieważnia postępowanie 

(art. 289 ust. 4). 

24. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający informuje 

równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi  

na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, i którzy brali udział  

w negocjacjach, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert 

ostatecznych (art. 293 ust. 2). 

25. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający wyznacza termin 

na złożenie ofert ostatecznych z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz 

czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten, w przypadku 

dostaw i usług, nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do 

składania ofert ostatecznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być 

krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert 

ostatecznych (art. 296 ust. 3). 

§ 60. Tryb partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego  

(art. 297-299), negocjacji bez ogłoszenia (at. 300-303), zamówienia z wolnej ręki  

w przypadkach określonych (art. 304-306) w ustawie. 

2. Do udzielenia zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez 

ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki stosuje się przepisy działu II (zamówień 

klasycznych o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne) rozdziału 3 

oddziału 6, 7 i 8, ze zmianami wynikającymi z oddziału regulującego udzielanie 

zamówień w tych trybach odpowiednio (art. 297, art. 300 i art. 304) . 

§ 61. [Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 307-310)]   

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą  

w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający 

przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców  

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 

okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania (art. 309)  

3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację  

o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania. 

4. Zamawiający może nie zawierać niektórych informacji w ogłoszeniu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie w treści opublikowanego ogłoszenia mogłoby 
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utrudnić egzekwowanie prawa lub w inny sposób byłoby sprzeczne z interesem 

publicznym, mogłoby zaszkodzić uzasadnionym interesom gospodarczym 

konkretnego wykonawcy lub mogłoby negatywnie wpłynąć na uczciwą 

konkurencję pomiędzy wykonawcami. 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia  

5. Do unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego  

o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II (art. 266)  

z wyjątkiem art. 257. 

6. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 

progi unijne może nastąpić na podstawie art. 255. art. 256, art. 258 oraz art. 310 

ustawy. 

7. [Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia ze względu  

na nieprzyznanie środków publicznych (art. 310)] 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość 

unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo 

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 

8. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 

różni się od art. 257 tym, że w wyliczeniu dotyczącym rodzaju trybów, w jakich 

może znaleźć zastosowanie nie wskazuje na tryby przetargowe, negocjacje  

z ogłoszeniem, czy dialog konkurencyjny, gdyż w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne tryby te nie występują. 

Dział VI. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień 

klasycznych 

Rozdział 1. Umowy ramowe 

§ 62. 1. Umowa ramowa stanowi umowę zawartą między zamawiającym  

a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków 

dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie,  

w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości  

(art. 2 pkt 26 ustawy). 

2. [Tryb zawarcia i okres obowiązywania umowy ramowej (art. 311)]  

1. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu 

postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące trybu: 

1) przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji  

z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego,  
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w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest równa lub przekracza 

progi unijne; 

2) podstawowego lub partnerstwa innowacyjnego, o którym mowa w dziale III 

rozdziale 2 oddziale 4, w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego 

jest mniejsza niż progi unijne. 

3. Do umów ramowych stosuje się przepisy działu VII (art. 311 ust. 2 ustawy). Tym 

samym umowa ramowa musi również określać łączną maksymalną wysokość kar 

umownych, których mogą dochodzić strony (art. 436 pkt 3 ustawy). 

4. [Udzielenie zamówienia objętego umową ramową (art. 312)]  

Udzielenie zamówienia objętego umową ramową może nastąpić wyłącznie między 

zamawiającymi wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu a wykonawcami 

będącymi stronami umowy ramowej. Zamawiający, udzielając zamówienia,  

nie może dokonywać istotnych zmian warunków zamówienia określonych  

w umowie ramowej. 

5. Stosowanie do umów ramowych przepisów działu VII, w tym w zakresie 

określenia kar umownych oznacza, że zamawiający może ukształtować treść 

postanowień umowy ramowej z której będzie wynikało zobowiązanie wykonawcy 

wskazanego w ogłoszeniu o zamówieniu do uczestnictwa w postępowaniach 

prowadzonych, w celu udzielenia zamówień wykonawczych (realizacyjnych)  

na podstawie umowy ramowej: 

1) w przypadku gdy umowa ramowa została zawarta tylko z jednym wykonawcą 

(art. 313 ustawy); 

2) w przypadku gdy umowa ramowa została zawarta z większą liczbą 

wykonawców (art. 314 ustawy). 

6. Zmawiający dla zaciągnięcia przez wykonawcę (wykonawców) zobowiązania,  

o którym mowa w ust. 5, powinien w specyfikacji warunków zamówienia  

w postępowaniu prowadzonym, w celu zawarcia umowy ramowej zamieścić 

stosowne postanowienie w projekcie umowy ramowej. 

7. Zastrzeżenie kary umownej w umowie ramowej ex lege (art. 436 pkt 3  

w zw. z art. 311 ust. 2 ustawy) stanowić będzie faktycznie i prawnie zobowiązanie 

wykonawcy do udziału w postępowaniu prowadzonym, w celu udzielenia 

zamówień wykonawczych. 

[Udzielenie zamówienia objętego umową ramową zawartą z jednym 

wykonawcą; wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty (art. 313)]  

8. W przypadku gdy umowa ramowa została zawarta tylko z jednym wykonawcą 

zamawiający udziela zamówienia na warunkach zamówienia określonych  

w umowie ramowej, bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający nie ma więc w takich wypadkach (art. 313 ust. 1 ustawy) obowiązku 

m.in. oszacowania wartości zamówienia jednostkowego, powołania komisji 

przetargowej, stosowania elektronicznych środków komunikacji, ponownej 

weryfikacji podmiotowej wykonawcy czy też sporządzenia protokołu.  



Egz. pojedynczy 

str. 126/298 
 

9. Jeżeli nie wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw 

określono w umowie ramowej, zamawiający może pisemnie wezwać wykonawcę  

do uzupełnienia oferty (art. 313 ust. 2 ustawy). 

Rozdział 2. Przepisy stosowane przy udzielaniu zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi (art. 359)  

§ 63. 1. Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla: 

1) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 

(działu II ustawy) - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa 

lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z niniejszego rozdziału; 

2) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne (działu III 

ustawy) - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 

równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość 

kwoty 130 000 złotych68. 

2. [Możliwość wyłączenia stosowania wybranych przepisów ustawy przy 

udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

(art. 360)]  

Zamawiający, udzielając zamówień, o których mowa w art. 359 pkt 1, może  

nie stosować przepisów ustawy dotyczących: 

1) obowiązku powołania komisji przetargowej; 

2) obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,  

na formularzu jednolitego dokumentu; 

3) minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub terminów składania ofert; 

4) obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego; 

5) przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu 

negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego. 

 

 

                                                 
68 W uzasadnieniu projektu ustawy, wyjaśniając motywy wprowadzonych zmian do „Zamówień  
na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, wskazano „Uwzględniając okoliczność,  
że dotychczasowe rozwiązanie w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
jest nadmiernie skomplikowane i wymaga od zamawiającego samodzielnego opisania całej 
procedury na okoliczność udzielania takich zamówień – proponuje się przywrócenie rozwiązania 
znanego  
w systemie zamówień publicznych, tj. przepisów dotyczących dawnych usług niepriorytetowych 
(nieobowiązujący art. 5 ustawy Pzp)”.. 
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Dział VII. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa  

(art. 395-420) 

Rozdział 1. Zakres zastosowania (art. 395 ust.1) 

§ 64.1. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 

1) stosuje się przepisy: 

 a) działu II: 

– z wyjątkiem art. 83, art. 87 ust. 2, art. 89 ust. 1 i 3, art. 91 ust. 2, art. 92,  

art. 94, art. 100-102, art. 110 ust. 2 і 3, art. 115 ust. 2, art. 125 ust. 2, 3 і 6,  

art. 126 ust. 1 і 2, art. 127, art. 222 ust. 2-5, art. 245 ust. 6 і art. 262, 

– rozdziału 3, z wyjątkiem art. 129 i art. 130 ust. 2, chyba, że przepisy 

niniejszego działu stanowią inaczej; 

b) działu IV rozdziału 1, z wyjątkiem art. 311 ust. 1 i 3; 

2) nie stosuje się przepisów art. 21-23, art. 72 ust. 1 pkt 5, art. 78 ust. 4,  

art. 442 ust. 1 i 2, art. 443, art. 446 i art. 448.  

2. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa nie stosuje się 

przepisów działu I rozdziału 7 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek 

komunikacji z wykonawcą wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, oraz art. 97 ust. 10 w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek 

przekazania oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 

3. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa nie stosuje się 

przepisów ustawy właściwych dla przetargu nieograniczonego, partnerstwa 

innowacyjnego, dynamicznego systemu zakupów oraz konkursu. 

4. Podstawowe wyłączenia stosowania przepisów w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa: 

1) art. 21-23 – Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie 

zamówień; 

2) art. 75 ust. 1 pkt 5 – Protokół zawiera powody odstąpienia od wymogu użycia 

środków komunikacji elektronicznej przy składaniu wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych; 

3) art. 83 - Analiza potrzeb i wymagań; 

4) art. 91 ust. 2 ustawy - Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia 

powody niedokonania podziału zamówienia na części; 

5) art. 92 - Oferta wariantowa; Odrębną regulację dotyczącą możliwości 

dopuszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu złożenie oferty wariantowej 

zawiera art. 403 ustawy; 

6) art. 100-102) - sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy  

i specyfikacje techniczne oraz opisywania przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane; 

7) art. 125 Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; 



Egz. pojedynczy 

str. 128/298 
 

8) art. 126 - Wezwanie przez zamawiającego wykonawcy do złożenia 

aktualnych podmiotowych środków dowodowych: 

a) przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, 

b) jeżeli jest to niezbędne może na każdym etapie postępowania, w tym  

na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 

złożenia; 

9) art. 442 ust. 1 i 2 - Udzielanie przez zamawiającego zaliczki na poczet 

wykonania zamówienia. Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zostały odrębnie 

uregulowane w art. 420 ustawy; 

10) art. 443 - Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego w częściach; 

11) art. 446 - Raport z realizacji zamówienia; 

12) art. 448 - Zamieszczenie w BIP ogłoszenia o wykonaniu umowy  

(w terminie 30 dni od wykonania umowy). 

5. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zastosowanie 

mają właściwe dla zamówień klasycznych i sektorowych przepisy ustawy 

dotyczące w szczególności:  

1) zasad udzielania zamówienia (art. 16-20); 

2) zamówień o charakterze mieszanym (art. 24-27); 

3) szacowania wartości zamówienia (art. 28-36);  

4) wyznaczenie zamawiającego i centralnego zamawiającego (art. 40, art. 44  

i art. 48);  

5) wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 38); 

6) Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu; 

7) sprawozdawczości (art. 82); 

8) wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania (art. 84; 

9) publikacji ogłoszeń (art. 86-90); 

10) zasad opisywania przedmiotu zamówienia, Obowiązek opisania kryteriów 

równoważności (art. 99); 

11) warunków udziału w postępowaniu (art. 112-117); 

12) udostępnienia zasobów (art. 118-123); 

13) żądania podmiotowych środków dowodowych (art. 124, art. 125 ust. 1, 4, 5, 

oraz art. 126 ust. 3); 

14) wyjaśnień treści SWZ (art. 135); 

15) rażąco niskich ofert (art. 224);  

16) informowania wykonawców (o wynikach kwalifikacji podmiotowej i wyborze 

najkorzystniejszej oferty (art. 253);  

17) aukcji elektronicznych; 
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18) obowiązkowych elementów umowy (art. 436-438); 

19) zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane lub usługi zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 439); 

20) zasady wprowadzania w innych umowach zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy (art. 440); 

21) postanowienia umowne przewidujące opcję (art. 441)  

6. Odrębności udzielania zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa dotyczą w szczególności: 

1) szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych  

(art. 407); 

2) szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwo dostaw (art. 408 ustawy); 

3) podwykonawstwo (art. 409 i art. 423-430 ustawy; 

4) podział usług na usługi priorytetowe i usługi niepriorytetowe (art. 396  

i art. 397 ustawy); 

5) możliwość stosowania norm obronnych do opisu przedmiotu zamówienia  

(art. 400 ustawy); 

6) zastosowania elektronicznych środków komunikacji uzależnione od decyzji 

zamawiającego (art. 401 ustawy); 

7) szczególne podstawy wykluczenia wykonawców (art. 405 ust. 2 ustawy); 

8) obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia  

i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli 

mają zastosowanie (art. 405 ust. 3 ustawy); 

9) możliwość stosowania rentowności, bezpieczeństwa dostaw, 

interoperacyjności i właściwości operacyjnych jako kryteriów oceny ofert  

(art. 417 ustawy); 

10) odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki, o których 

mowa w art. 226 ust. 1, unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek 

unieważnienia postępowania innych niż przesłanki, o których mowa  

w art. 255-258 (art. 418); 

11) możliwość zawarcia umowy ramowej na okres siedmiu lat (art. 422 ustawy); 

12) licznych wyłączeń stosowania przepisów w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa (art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 13-art. 15. 

§ 65. Zakres przedmiotowy zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa (art. 7 pkt 36) 

Definicja zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy 

przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego lub 

zamawiającego sektorowego, którego przedmiotem są: 

1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów, 

podzespołów lub jego oprogramowania; 
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2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, 

komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania; 

3) roboty budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem obiektów 

będących w dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa lub związane ze sprzętem, o którym mowa  

w lit. a i b, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych  

z cyklem życia tego produktu lub usługi; 

4) roboty budowlane i usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych, 

newralgiczne roboty budowlane lub newralgiczne usługi. 

Rozdział 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa 

§ 66. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

1. Do opisu przedmiotu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

stosuje się przepisy: 

1) działu VI, w tym wymagania w zakresie sposobu opisu przedmiotu 

zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, określone w art. 400; 

2) art. 99, art. 103 w zw. z art. 395 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret 1 ustawy  

2. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy w postępowaniach o udzielenie zamówienia  

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przedmiot zamówienia opisuje się  

z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w tym związanych z bezpieczeństwem 

produktu, oraz międzynarodowych porozumień normalizacyjnych, w jeden  

z następujących sposobów: 

1) przez odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi,  

o których mowa w art. 102, oraz, w kolejności preferencji do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm cywilnych innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane 

oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych 

cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny,  

w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

d) wspólnych cywilnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako 

specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych 

określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.  

w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
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89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 

decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady  

nr 1673/2006/WE, 

e) Polskich Norm przenoszących normy międzynarodowe, 

f) norm cywilnych innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących normy międzynarodowe, 

g) cywilnych norm międzynarodowych, 

h) systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organy normalizacyjne, 

i) cywilnych specyfikacji technicznych, 

j) krajowych norm obronnych oraz specyfikacji w dziedzinie sprzętu 

obronnego podobnych do tych norm; 

2) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są 

dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu 

zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

3) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, o których mowa w pkt 2, i przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w pkt 1, stanowiących środek 

domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi 

wydajności lub funkcjonalności; 

4) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 1, 

oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, o których mowa w pkt 2, w zakresie wybranych cech. 

3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 

"lub równoważne". 

4. W przypadku gdy zamawiający korzysta z możliwości odniesienia do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zamawiający nie może odrzucić oferty  

na podstawie faktu, że produkty i usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne 

z tymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi  

i systemami referencji technicznych, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, 

że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego. 

5. Przez jednostkę oceniającą zgodność, o której mowa w art. 105 ust. 2 

(jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, 



Egz. pojedynczy 

str. 132/298 
 

testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r,), rozumie się 

także jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności na podstawie 

przepisów o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa.  

6. Zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych  

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa (OiB) państwa ze specyfikacjami 

technicznymi, warunki, jakie powinny spełniać podmioty biorące udział w procesie 

oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby OiB  państwa oraz zasady 

nadzoru nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby OiB państwa określa ustawa z dnia 17 listopada 

2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa. 

§ 67. [Ograniczenia podmiotowe wykonawców dla zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa] 

1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą 

ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym  

z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita 

Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień (art. 404  

ust. 1). 

2. Przepis art. 404 ust. 1 ustawy mówi wprawdzie o wykonawcach, jeżeli jednak 

wykonawca zamierzałby się posługiwać podwykonawcami, należy przyjąć,  

iż dyspozycję tej normy, która z zastrzeżeniem ust. 2 ma bezwzględny charakter, 

należy stosować wprost do podwykonawcy i to już na etapie składania wniosku  

o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.  

3. Dla celów stosowania art. 404 ust. 1 ustawy podwykonawcą jest również 

producent lub dostawca sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, 

komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania - dostawca wyrobów 

(produktów) bezpośrednio związanych ze SpW oraz pozostałych zamówień  

w dziadzinach obronności i bezpieczeństwa dla wykonawcy zamówienia. 

Przeciwny pogląd prowadziłby do wniosków sprzecznych z ratio legis art. 404  

ust. 1, którego założeniem i celem jest ograniczenie podmiotowe do wykonawców 

mających siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich 

UE, EOG lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska 

zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. 

4. Analogicznie, jak w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, jeżeli wykonawca 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zamawiający 

dopuszcza posługiwanie się tymi zdolnościami wyłącznie tych podmiotów trzecich, 

które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich 
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Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym 

Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową 

dotyczącą tych zamówień. 

5. Ograniczenie podmiotowe dotyczące wykonawców stosuje się do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 5 w zw. z art. 395 

ust. 1 pkt 1). 

6. W przypadku przedmiotu zamówienia, do którego części, komponenty lub 

podzespoły (wszelkie materiały) podlegają ocenie zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, każdy  

z podwykonawców w zakresie wykonania materiałów zasadniczych wyrobu winien 

mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia 

Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową 

dotyczącą tych zamówień. 

7. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, że o zamówienie  

w dziedzinach OiB mogą ubiegać się również wykonawcy z innych państw,  

niż wymienione w ust. 1 (art. 404 ust. 2 ustawy). 

8. Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (ang. GPA – Government 

Procurement Agreement, dalej: „Porozumienie GPA”). Porozumienie to jest 

umową zawartą w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).  

9. Z zakresu stosowania Porozumienia GPA wyłączone są w myśl jego 

postanowień zamówienia ze względu na bezpieczeństwo narodowe danego 

państwa i jego obronność. 

10. W zamówieniach klasycznych „Bez znaczenia jest pochodzenie wykonawcy. 

Może on pochodzić z Polski lub innych państw, nie tylko członkowskich Unii 

Europejskiej.” Zamawiający, analizując wystąpienie okoliczności określonej  

w art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a, powinien wziąć pod uwagę nie tylko rynek polski  

i państw Unii Europejskiej, ale również rynek wszystkich państw członkowskich 

GPA. 69 

§ 68. [Wykluczenia wykonawców w postępowaniu]  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa zamawiający w ogłoszeniu i SWZ wskazuje podstawy 

wykluczenia z postępowania - obligatoryjne (art. 405 ust. 1 ustawy) oraz 

fakultatywne (art. 405 ust. 2 ustawy). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 108 

(przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania) 

3. Przepis art. 405 ust. 2 pkt 5 odsyła do fakultatywnych podstaw wykluczenia 

wykonawców z postępowania, o którym mowa w art. 109. 

                                                 
69 Zob. uchwała KIO z dnia 28 kwietnia 2014 r., KIO/KD 37/14 podjęta na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 1 lit. a dotychczasowej ustawy Pzp. 
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4. [Dodatkowe podstawy wykluczenia dla zamówień w dziedzinach OiB  

(art. 405 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 ustawy)].  

W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką 

komandytową, spółką komandytowo-akcyjną albo osobą prawną, jeżeli, 

odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka 

zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, 

lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem 

podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa  

w art. 33 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych; 

2) który naruszył zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub 

bezpieczeństwa dostaw; 

3) którego uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej  

do wykluczenia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa 

państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu 

świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

4) który ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie niż państwa, 

o których mowa w art. 404 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 404 ust. 2; 

5) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące 

bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, w związku  

z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia; 

6) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz  

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył 

zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa 

dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zamówienia. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 405 ust. 2 pkt 2, 6 i 7, wykluczenie 

wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynęło 5 lat od stwierdzenia naruszenia,  

o którym mowa w tych przepisach. 

6. Wykluczenie, na podstawie art. 405 ust. 2 pkt 3, może nastąpić także  

w przypadku otrzymania przez zamawiającego, bezpośrednio lub pośrednio, 

pisemnego zawiadomienia od instytucji właściwych w sprawach ochrony 

bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, dysponujących 

informacjami w tym zakresie, o wystąpieniu zagrożenia dla obronności  

i bezpieczeństwa, w szczególności przekazania informacji o decyzji o cofnięciu 

świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 
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7. Zamawiający odstępuje od uzasadnienia odrzucenia wniosku o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu lub oferty, na podstawie 405 ust. 2 pkt 3, w przypadku 

gdy uzasadnienie podstaw wykluczenia ma charakter niejawny lub zastrzeżono, 

że nie wyraża się zgody na przekazanie wykonawcy informacji o treści 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, albo przekazujący je nie wskazał 

szczegółowych informacji w zakresie wystąpienia zagrożenia dla obronności  

i bezpieczeństwa zamawiającemu. 

8. Zamawiający może odstąpić od odrzucenia wniosku o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu lub oferty wykonawcy, w stosunku do którego 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 405 ust. 1 (obligatoryjne 

wykluczenie) i 2 (fakultatywne wykluczenie), jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i jest to uzasadnione interesem 

ogólnym. 

§ 69. Określenie warunków udziału w postępowaniu 

1. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zgodnie z art. 395 

ust. 1 zastosowanie mają, właściwe dla zamówień klasycznych przepisy ustawy 

dotyczące warunków udziału w postępowaniu (art. 112-117); 

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. W obszarze zamówień w dziedzinach OiB, których przedmiotem tych zamówień 

są dostawy SpW lub usługi (napraw) bezpośrednio związane z SpW oraz 

zamówień o podstawowym znaczeniu, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, 

odrębnymi przepisami, które uzależniają udział wykonawców w postępowaniu są 

przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1214) i wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów 

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane 

uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888). 

4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 3, wymaga uzyskania 

koncesji wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

1) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

2) obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
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5. W zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obowiązuje 

zasada odmienna niż w zamówieniach klasycznych, gdzie „warunki udziału  

w postępowaniu bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert. 

Natomiast dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków mają 

być aktualne na dzień ich złożenia, co oznacza, iż mają odnosić się  

do aktualnego stanu faktycznego”.70 

6. W przeciwieństwie do zamówień klasycznych, ze względu na specyfikę 

zamówień w dziedzinach OiB w postępowaniach o udzielenie zamówienia  

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa nie stosuje się przepisów ustawy 

dotyczących: 

1) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (art. 125 ust. 2); 

2) żądania od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ust. 1). 

Dołączanie przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125  

ust. 1, oraz podmiotowych środków dowodowych (art. 405 ust. 4 i 5). 

7. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku 

negocjacji bez ogłoszenia do oferty, wykonawca dołącza: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, tj. oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego oraz  

2) podmiotowe środki dowodowe, tj. środki służące potwierdzeniu braku 

podstaw wykluczenia (art. 405), spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji (art. 112). 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, oraz podmiotowe środki 

dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji  

bez ogłoszenia nie później niż na dzień składania ofert. 

8. W zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obowiązuje 

zasada odmienna niż w zamówieniach klasycznych, gdzie „warunki udziału  

w postępowaniu bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert. 

Natomiast dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków mają 

być aktualne na dzień ich złożenia, co oznacza, iż mają odnosić się do aktualnego 

stanu faktycznego”.71 

9. W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa: 

1) zamawiający określa własne dokumenty zamówienia, które wykonawca 

dołącza do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

                                                 
70 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt KIO 2056/17. 
71 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt KIO 2056/17. 
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2) wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz podmiotowe 

środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

10. Przykładowo w przypadku usługi wykonania badań diagnostycznych amunicji  

i jej elementów składowych, zamawiający opisując warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, powinien zawrzeć w ogłoszeniu i SWZ wymaganie: 

„Wykonawca badań diagnostycznych amunicji i jej elementów, które stanowią 

wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, musi 

posiadać akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa w grupach 

określonych w art. 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r.  

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa  

w zdaniu poprzedzającym, zamawiający wymaga załączenia do wniosku  

o dopuszczenie do udziału w przetargu dokumentu potwierdzającego uzyskanie 

akredytacji OiB, tj. certyfikatu akredytacji OiB wydanego przez Ministra Obrony 

Narodowej” (art. 15 ust. 1 i 7 powołanej ustawy)72. 

Przepisem opisującym funkcjonowanie systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa 

środków bojowych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. jest 

obowiązująca zamawiającego, decyzja Nr 128/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli jakości  

i bezpieczeństwa środków bojowych w procesie eksploatacji w resorcie obrony 

narodowej.  

§ 70. Kwalifikowanie zamówień w zależności od ich rodzaju i wartości  

1. Zamawiający, na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie 

zamówień, uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i wartość przedmiotu 

zamówienia, dokonuje kwalifikowania zamówień i wyboru właściwego trybu, 

zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, jako: 

1) postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równiej lub 

przekraczającej progi unijne (dział II ustawy); 

2) postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej 

niż progi unijne (dział III); 

3) umowa ramowa (dział IV rozdział 1); 

4)  zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dział (IV), jeżeli 

przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione  

w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII  

do dyrektywy 2014/25/UE (dział (IV rozdział 2); 

                                                 
72 Krajowa Izba Odwoławcza uznała ten warunek za związany z przedmiotem zamówienia, 
proporcjonalny i nie naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 
(wyrok KIO z 24 maja 2019 r., sygn. akt. 857/19). 
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5) zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli 

przedmiotem zamówienia są zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 36 

ustawy do których stosuje się przepisy działu VI ustawy.  

2. Przepisów zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie stosuje 

się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

3. W przypadku zamawiających, jakimi są wojskowe jednostki budżetowe 

ustalenie, w procesie przygotowywania postępowania, w tym na etapie publikacji 

planu postępowań o udzielenie zamówień, że przedmiotem zamówienia są 

zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 36 lit. a-d ustawy, tj. zamówienia  

w dziedzinach OiB, oznacza, że do tych zamówień zamawiający ma obowiązek 

stosować przepisy szczególne działu VI ustawy „Zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa”. 

4. Dla celów stosowania przepisów działu VI ustawy, uwzględniając definicje 

sprzętu wojskowego (art. 7 pkt 22 ustawy), jako SpW należy rozumieć  

w szczególności [nie wyłącznie] typy produktów figurujące w wykazie broni, 

amunicji i materiałów wojennych przyjętych decyzją Rady 255/58 z dnia  

15 kwietnia 1958 r. (motyw 10 dyrektywy obronnej). 

5. Ze względu na czas wydania tego wykazu i związany z tym rozwój techniki, 

prowadzący do opracowania nowych typów sprzętu oraz jego zakres 

przedmiotowy, który obejmuje wyłącznie wyposażenie specjalnie zaprojektowane 

do potrzeb wojskowych, wykaz ten jest najważniejszym, ale nie wyłącznym 

odniesieniem dla opisania zakresu stosowania.73 

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, dla celów kwalifikowania zamówień w dziedzinach OiB 

szczegółowym wykazem uzbrojenia, corocznie aktualizowanym, są:  

1) Wspólny Wykaz Uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu  

17 lutego 2020 r. (sprzęt objęty wspólnym stanowiskiem Rady 

2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii 

wojskowych i sprzętu wojskowego), który (uaktualnia i zastępuje wspólny 

wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 18 lutego 

2019 r. (Dz. Urz. UE 2020/C 85/1) lub 

2) Wykaz Uzbrojenia, stanowiący załącznik Nr 1-3 do rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót 

którym jest wymagane zezwolenie Dz. U. poz. 901)74. 

                                                 
73 Zob. Nota wyjaśniająca dotycząca zakresu zastosowania, Bezpieczeństwo pkt 4.1.1. 
74 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych  
z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2010,  
str. 11, Dz. Urz. UE L 85 z 24.03.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 31 z 31.01.2013, str. 43, Dz. Urz. UE L 40  
z 11.02.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 117, Dz. Urz. UE L 163 z 21.06.2016, str. 1, Dz. 
Urz. UE L 70 z 15.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198  
z 25.07.2019, str. 241) w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji (UE) 2019/514 z dnia 14 marca 2019 r. 
zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów 
związanych z obronnością (Dz. Urz. UE L 89 z 29.03.2019, str. 1). 
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7. Prawidłowe kwalifikowanie zamówień w dziedzinach OiB wymaga szczegółowej 

analizy i odnoszenia konkretnego zamówienia do SpW zamieszczonego w jednym 

z ww. wykazów uzbrojenia, o których mowa w ust. 6. 

8. Podstawowym trybem udzielania zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa jest tryb przetargu ograniczonego albo negocjacji  

z ogłoszeniem (art. 410 i art. 411 ustawy).  

9. Prowadzenie postępowania w trybie niewłaściwym prowadziłoby do braku 

możliwości udzielenia zamówienia i konieczności unieważnienia postępowania  

o udzielenie zamówienia, gdyż postępowanie takie byłoby obarczone niemożliwą  

do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 255 pkt 6 w zw. z art. 395 ust. 1 

pkt 1 i art. 418 ustawy). 

10. Szczegółowe zasady kwalifikowania zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa dla celów stosowania przepisów działu VI ustawy,  

w tym zakres przedmiotowy tych zamówień określa opracowanie „Zamówienia  

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – aspekty praktyczne”, stanowiące  

załącznik Nr 20. 

§ 71. [Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa] 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa: 

1) w trybie przetargu ograniczonego (art. 411 ust. 1 w zw. z art. 140, trybie 

negocjacji z ogłoszeniem 412, trybie dialogu konkurencyjnego (art. 413  

ust. 1) - z dniem przekazania przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

(art. 395 ust. 1 w zw. z art. 7 pkt 18 i art. 88-90 ustawy); 

2) w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 414) oraz w trybie zamówienia  

z wolnej ręki (art. 415) - przekazania zaproszenia do negocjacji (art. 395 ust. 

1 w zw. z art. 7 pkt 18 ustawy); 

3) w trybie aukcji elektronicznej - z dniem przekazania przez zamawiającego 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej (art. 410 ust. 3 w zw. z art. 395 ust. 1 i art. 88-90 ustawy). 

2. Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym dziale, przekazywane są przez 

zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i publikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej (art. 86 w zw. z  art. 395 ust. 1 ustawy). 

3.  Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa przekazuje się do publikacji Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania 

ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie 

internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VI do dyrektywy 2009/81/WE  

(art. 399 ustawy). 
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4. W zakresie dodatkowych sposobów ogłoszenia, również na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej),  a także udostępnienia ogłoszenia w innym miejscu i wymagań 

z tym związanych stosuje się, zgodnie z art. 395 ust. 1, przepisy art. 88 ustawy  

Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa 

§ 72. Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

(art. 410-421) 

1. Zamawiający zgodnie z art. 410 może udzielić zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa w trybie: 

1) przetargu ograniczonego lub  

2) negocjacji z ogłoszeniem. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa w trybie: 

1)  dialogu konkurencyjnego; 

2)  negocjacji bez ogłoszenia lub  

3)  zamówienia z wolnej ręki  

- w przypadkach określonych w niniejszym rozdziale. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wybrać 

najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Przepisy  

art. 227-238 stosuje się odpowiednio. 

§ 73. Przetarg ograniczony (art. 411)  

1. Tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu: 

1) do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy; 

2) oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert 

2. Do przetargu ograniczonego nie stosuje się przepisów: 

1) art. 141 (udostępnienie SWZ); 

2) art. 142 (treści SWZ);  

3) art. 143 ust. 1-3 (wyjaśnienia SWZ);  

4) art. 144 ust. 2 i art. 148-151 (ograniczenie liczby wykonawców zapraszanych 

do składania ofert). 

3. Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców zapraszanych do składania 

ofert, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały 

odrzuceniu, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest 

mniejsza niż 3. 

4. W przypadku, o którym mowa w  art. 411 ust. 8, zamawiający wskazuje  

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, w SWZ 

kryteria selekcji, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców 
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zaproszonych do składania ofert, oraz podaje minimalną liczbę wykonawców, 

których zaprosi do składania ofert. Zamawiający może wskazać maksymalną 

liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert. 

5. Wymóg zapewniania konkurencji  (art. 411 ust. 11).  

W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest mniejsza od minimalnej 

liczby określonej przez zamawiającego zgodnie z ust. 8 i 9 (Zamawiający może 

ograniczyć liczbę wykonawców zapraszanych do składania ofert, których wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu w oparciu  

o kryteria selekcji), zamawiający może: 

1)  kontynuować postępowanie, zapraszając do składania ofert tych 

wykonawców albo 

2)  zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, 

określając, z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nowy termin 

składania wniosków oraz informując o tym wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, albo 

3) unieważnić postępowanie na podstawie art. 258 ust. 11.  

6. Zgodnie z art. 411 ust. 11 ustawy i art. 38 dyrektywy obronnej nr 2009/81/WE  

z dnia 13 lipca 2009 r. zamawiający może kontynuować postępowanie pomimo,  

że warunki udziału w postępowaniu spełnia tylko jeden bądź dwóch wykonawców 

(„mniej niż 3”).  

Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 146  

w zw. z art. 411 ust. 1) 

7. Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

jeżeli: 

1) został złożony po terminie; 

2) został złożony przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodny z przepisami ustawy; 

4) jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów; 

5) nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 

8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy 

niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony. 
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Termin zawarcia umowy 

9. Termin zawarcia umowy, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub faksu, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób  

(art. 421 ust. 1).  

10. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji  

z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego złożono tylko jeden wniosek lub jeżeli 

złożono jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność 

odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba 

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze (at. 421 ust. 2 pkt 1). 

11. Okres obowiązywania zakazu zawarcia umowy. W przypadku wniesienia 

odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (art. 577). 

Możliwość uchylenia zakazu zawarcia umowy na wniosek zamawiającego  

m.in. jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla 

interesu publicznego, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony 

wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo 

doznania uszczerbku  (art. 578 ustawy). 

12. Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO nie stanowi 

przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający 

musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy  

w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający 

KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

Etapy - Czas trwania postępowania dla trybu  przetargu ograniczonego  

(od dnia przekazania  ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE  

do dnia zawarcia umowy) 

I Etap  

1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

(przetargu) - nie krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 144 ust. 1 w zw. z art. 411 ust. 1). 

2. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – zamawiający może 

wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia  

o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 144 ust. 2), a dla zamówień  

w dziedzinach OiB nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania ogłoszenia  

o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 411 ust. 7).  
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3. Złożenie przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych (art. 107) 

1) jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, 

wykonawca składa je wraz z ofertą; 

2) jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub 

złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa 

do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

Czynność jednokrotna - ponowne wezwanie w tym samym zakresie 

niedopuszczalne. 

4. Poinformowanie wykonawców o wynikach oceny wniosków. O wynikach 

oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający 

niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 411 

ust. 1 w zw. z art. 147). 

II Etap  przetargu ograniczonego   

1. Zaproszenie zamawiającego do składania ofert, wraz z przekazaniem 

wykonawcy SWZ chyba że zamawiający zapewnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony 

dostęp do SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym UE - niezwłocznie (art. 411 ust. 2 i 3). 

Zamawiający zaprasza jednocześnie do składania ofert wykonawców, których 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu,  

a w przypadku ustalenia kryteriów selekcji, zaprasza wykonawców, którzy 

spełniają te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego (art. 411  

ust. 10). 

2. Termin składania ofert – nie krótszy niż 40 dni od dnia przekazania 

zaproszenia do składania ofert (art. 411 ust. 13 ustawy).  

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 (zamawiający zapewnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni  

i nieograniczony dostęp, do opisu potrzeb i wymagań oraz innych dokumentów 

zamówienia), termin minimalny, o którym mowa w ust. 13, może zostać 

skrócony do 35 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. 

W przypadku gdy informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym 

ogłoszeniu informacyjnym, zawierającym wszystkie informacje wymagane  

dla ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy 

przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający może 

wyznaczyć krótszy termin składania ofert, jednak nie krótszy niż 22 dni od dnia 

przekazania zaproszenia do składania ofert. 

3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może 

wyznaczyć krótszy termin składania ofert, a w przypadku tryby negocjacji  

z ogłoszeniem termin składania ofert wstępnych, jednak nie krótszy niż  
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10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert (art. 411 ust. 16  

i art. 412 ust. 7). 

4. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ przez zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert (art. 411 ust. 4-6). 

Jeżeli wyjaśnienia treści SWZ są niezbędne do należytego przygotowania  

i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień w tym zakresie niezwłocznie, jednak  

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosku albo  

nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania wniosków  

w przypadku, o którym mowa w ust. 7 (jeżeli zachodzi pilna potrzeba 

udzielenia zamówienia), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 dni lub 7 dni 

przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu (art. 411 ust. 4).  

5. Wybór najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w art. 417 (art. 239 - 253) 

6. Poinformowania przez zamawiającego wszystkich wykonawców  

o wyborze najkorzystniejszej oferty – niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty (art. 253 ust. 1). 

7. Termin na wniesienie odwołania (art. 515 ust. 1 w zw. z art. 411 ust. 1): 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 

unijne, w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne,  

w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

12. Czas przetargu ograniczonego liczony od daty publikacji ogłoszenia  

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE do daty zawarcia umowy 

(wskazanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia): 

 - ok. 110 dni (w tym 100 dni - czas na czynności wykonawców).  
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Jeżeli zachodzi pilna potrzeba, a brak jest zapytań lub odwołań - 25-30 dni. 

Czas przetargu nieograniczonego – ok. 90 dni. 

§ 74. Zamówienie z wolnej ręki (art. 415)  

1. Do zamówienia z wolnej ręki nie stosuje się przepisów art. 214 ust. 1 pkt 2-8 

oraz ust. 2 i 3. 

2. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić  

w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

1) określonych w przepisach art. 214 ust. 1 pkt 1 i 9-14; 

2) określonych w przepisach art. 414 ust. 2 pkt 1 i 3-7, gdy niecelowe albo 

niemożliwe jest zwrócenie się do innych wykonawców lub gdy wymagają 

tego pilne potrzeby operacyjne; 

3) ze względu na sytuację kryzysową, o której mowa w art. 408 ust. 3, 

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można 

zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu 

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; 

4) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących  

po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 

natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów,  

w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub 

negocjacji z ogłoszeniem; 

5) zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez 

dotychczasowego wykonawcę, których celem jest częściowe powtórzenie 

dostaw lub odnowienie instalacji, lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa 

instalacji istniejących, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby 

zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach 

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie 

duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu, przy czym czas 

trwania takich zamówień nie może przekraczać 5 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego. 

6) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu 

wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie 

uzupełniające tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, pod 

warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego,  

a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 

dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego; 

7) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, 

negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie 
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art. 146 ust. 1 pkt 2, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty 

zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich 

niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1  

pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 

zmienione. 

§ 75. Dodatkowe podstawy odrzucenia oferty oraz unieważnienia 

postępowania (art. 418). 

1. Zamawiający może: 

1) odrzucić ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych  

niż przesłanki, o których mowa w art. 226 ust. 1, 

2) unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia 

postępowania innych niż przesłanki, o których mowa w art. 255-258 

- pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu, w SWZ albo opisie 

potrzeb i wymagań, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

2. O unieważnieniu postępowania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§ 76. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa (art. 421)  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 57775, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu, albo 

15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego 

złożono tylko jeden wniosek lub jeżeli złożono jedną ofertę i upłynął termin  

do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo  

w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 

                                                 
75Zgodnie z tym przepisem w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć 

umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze. 
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2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego 

w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo na podstawie umowy ramowej. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  

na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli jest to uzasadnione interesem publicznym, jeżeli 

wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów 

realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub wynika to  

z programu rozwoju Sił Zbrojnych, o którym mowa w ustawie z dnia 25 maja 

2001r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453). 

4. [Obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu informacji o wykonaniu 

umowy] 

Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, przekazuje Prezesowi Urzędu informację o wykonaniu tej umowy 

zawierającą co najmniej informacje, o których mowa w art. 421 ust. 5). 

5. [Umowa ramowa] Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu 

postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia  

w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. 

Dział VIII Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie 

Rozdział 1 Przepisy ogólne 

§ 77. Ograniczenia swobody zamawiającego w zakresie zawierania umów  

w sprawach zamówień publicznych 

1. Do umów w sprawie zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej (art. 8 ust. 1 ustawy). 

2. Zamawiający ma prawo podmiotowe do ustalenia warunków umowy, które 

zabezpieczą interesy Sił Zbrojnych w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz jego 

uzasadnione potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyrażonymi  

w nich zasadami i wymaganiami, tj.:  

1) zasadami udzielania zamówień i przepisami określającymi opis przedmiotu 

zamówień, w tym zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, zasadą proporcjonalności (art. 16 i art. 112) oraz najlepszej 

jakości i efektów zamówienia (art. 17) oraz sposobem opisu przedmiotu 

zamówienia, ustalania wartości zamówienia i ustalenia treści specyfikacji  

warunków zamówienia, o których mowa w art. 28-25 99-107; 

2) uwzględnienia wymaganych (obowiązkowych) postanowień umownych, 

określonych w przepisach działu VII Umowa w sprawie zamówienia 

publicznego i jej wykonanie (art. 431 – 465); 
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3) zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.), która podlega ograniczeniom  

wynikającym z zasad, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) zasadą zakazującą nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c. ustawy). 

3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią 

obowiązkowy element SWZ (art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy). 

4. Umowa powodująca skutki finansowe jest zawierana przez dysponenta środków 

budżetu państwa lub przez osobę przez niego upoważnioną. 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy nie podlegają negocjacjom, ewentualne zmiany 

następują w trybie wyjaśnień treści SWZ (art. 135 ustawy) lub w wyniku wniesienia 

środków ochrony prawnej - odwołania (art. 505-578), w tym poprzez 

uwzględnienie odwołania przez zamawiającego, jeżeli uwzględnił w całości 

zarzuty (art. 522 i 523). 

6. W umowach wieloletnich wskazuje się wartość zobowiązania i wielkość 

nakładów w poszczególnych latach obowiązywania umowy. 

7. Zamawiający, w myśl zasady legalizmu, udziela zamówienia wyłącznie 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art. 17 ust. 2). 

§ 78.1. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy (art. 431)  

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. W zakresie współdziałania przy wykonaniu umowy (art.431) stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego (art. 8 ust. 1 ustawy) 

3. [Sposób wykonania zobowiązania przez dłużnika i wierzyciela (art. 354 § 1 

i 2 k.c.)] 

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób 

odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia 

społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób 

odpowiadający tym zwyczajom. W taki sam sposób powinien współdziałać przy 

wykonaniu zobowiązania wierzyciel76. 

4. [Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu dzieła (art. 640 k.c] 

Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego 

współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu 

odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

 

                                                 
76 Z art. 354 k.c. wynika, że wierzyciel nie może dowolnie żądać od dłużnika wykonania 
zobowiązania w sposób przez siebie określony. Obowiązki spoczywające na dłużniku nie mogą 
wykraczać poza te, które są określone treścią zobowiązania oraz jego celem społeczno-
gospodarczym. (wyrok SA w Warszawie z 13 lipca 2017 r. (sygn. akt  615/16. 



Egz. pojedynczy 

str. 149/298 
 

§ 79. 1. Forma umowy (art. 432) 

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba 

że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

2. Jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  

o zamówienie publiczne na określonych  warunkach, z zastrzeżeniem klauzul 

obligatoryjnych, o których mowa w dziale VI, powinien w specyfikacji warunków  

zawrzeć projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

(art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy). 

3. Umowa powodująca skutki finansowe jest zawierana przez dysponenta środków 

budżetu państwa lub przez osobę przez niego upoważnioną. 

4. W umowach wieloletnich wskazuje się wartość zobowiązania i wielkość 

nakładów w poszczególnych latach obowiązywania umowy. 

5. Zamawiający zawiera umowę na czas oznaczony (art. 434 ust. 1 ustawy). 

Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia 

powtarzające się lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie 

zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji 

zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione 

zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów 

oraz okresem niezbędnym do ich spłaty )art. 434 ust. 2 ustawy). 

6. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są 

dostawy wymienione w art. 435 ust. 1, usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii 

elektrycznej lub gazu ziemnego (art. 435 ust. 2 ustawy). 

§ 80. Zakazane postanowienia umowy (art. 433)  

1. Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione 

okolicznościami lub zakresem zamówienia; 

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane 

bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 

wykonaniem; 

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi zamawiający; 

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez 

wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 

Zasady odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie 

2. Zakazana odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie (art. 433 pkt 1),  

co do zasady opiera się na art. 476 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i 474 k.c.). 

Kodeks cywilny używa określenia „opóźnienie” na oznaczenie wszelkich postaci 

niewykonania świadczenia w terminie (por. art. 476 zdanie 2, art. 481 § 1 k.c.). 

3. „Zwłoka”– opóźnienie kwalifikowane, tj. gdy dłużnik nie spełnia świadczenia  

w terminie, a gdy ten nie był oznaczony – niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela, 
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wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ze swej winy (art. 476  

zd. 1 w zw. z art. 471 k.c.). 

„Opóźnienie” – ma znaczenie szersze - dotyczy wszystkich przypadków 

odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania 

(niedotrzymania terminu wykonania zobowiązania), niezależnie od ich przyczyn  

(art. 473 § 1 k.c., art. 476 zd. 2. k.c., art. 481 § 1 k.c.). 

4. Przepisy art. 471 k.c. oraz 476 k.c. ustanawiają domniemanie,  

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym nieterminowe 

wykonanie zobowiązania i jego odpowiedzialność z tytułu zastrzeżonych kar 

umownych z tego tytułu - jest następstwem okoliczności zawinionych przez 

dłużnika, co ma istotne znaczenie dla rozkładu ciężaru dowodu. To dłużnik winien 

wykazać, że niewykonanie zobowiązania, bądź wadliwe jego wykonanie (w tym 

nieterminowe) nastąpiło z przyczyn obiektywnych, za które nie ponosi 

odpowiedzialności77. 

5. Przepis art. 433 pkt 1 ustawy odpowiada stanowisku wynikającemu  

z orzecznictwa, że obciążanie wykonawcy odpowiedzialnością za opóźnienie  

nie może abstrahować od generalnej możliwości uwolnienia się od tej 

odpowiedzialności w przypadku braku winy wykonawcy w tym opóźnieniu, zgodnie 

z art. 471 k.c.. 78 

6. Ustanawianie odpowiedzialności za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn 

ma największe znaczenie w zamówieniach na roboty budowlane. W tych 

zamówieniach w największym stopniu występuje ryzyko wystąpienia okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia związanych z siłą wyższą, zjawiskami 

atmosferycznymi oraz odkrycia archeologiczne, z którymi wiąże się  konieczność 

poniesienia dodatkowych kosztów oraz wydłużeniem czasu wykonania umowy. 

7. Zgodnie z dominującym poglądem rozszerzając na podstawie art. 473 § 1 k.c. 

odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej (art. 483 § 1 k.c.), strony muszą  

w umowie wyraźnie określić, za jakie inne – niż wynikające z ustawy  

– okoliczności dłużnik ma ponosić odpowiedzialność. Nie mogą to być 

okoliczności obciążające wierzyciela (art. 3531 k.c.).79 

8. Przepis art. 433 pkt 4 ustawy znajdzie zastosowanie do tych postanowień 

umownych, które przewidują możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 

zamawiającego. 

                                                 
77 Zob. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 października 2019, I AGa 190/18, 
LEX nr 2775005. 
78 Wyrok KIO z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15. „Uprawnienie do dochodzenia kar umownych  
w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy 
skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu  
na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące  
do nieterminowego spełnienia świadczenia prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku 
zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody 
umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”.  
79 Wyrok SN  z 27 września 2013 r., I CSK 748/12: 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522868701/1/i-a-ga-190-18-zasady-podejmowania-inicjatywy-dowodowej-przez-sad-z-urzedu-wyrok-sadu-apelacyjnego...?cm=URELATIONS
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9. Wykonawca mający zastrzeżenia do projektowanych przez zamawiającego 

postanowień umownych, będzie mógł zweryfikować je poprzez zwrócenie się  

do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 w zw.  

z art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy) oraz przez wniesienie w tym zakresie z odwołania  

do Krajowej Izby Odwoławczej.  

10. Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy odwołanie przysługuje na niezgodną  

z przepisami ustawy czynność zamawiającego (…), w tym na projektowane 

postanowienie umowy. Krajowa Izba Odwoławcza „uwzględnia odwołanie  

w całości lub w części, jeżeli stwierdzi [...] niezgodność projektowanego 

postanowienia umowy z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy (art. 554 

ust. 1 pkt 2). 

11. Wprowadzenie zapisów do projektowanych postanowień umowy niezgodnych  

z art. 433 ustawy, a w konsekwencji również do umowy skutkuje nieważnością 

tych postanowień na podstawie art. 58 k.c.80, który to przepis stosuje się zgodnie  

z art. 8 ust. 1 ustawy. 

§ 81. Obowiązkowe elementy umowy (art. 436)  

1. Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: 

1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, 

w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części 

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest 

uzasadnione obiektywną przyczyną; 

2) warunki zapłaty wynagrodzenia; 

3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

strony; 

4) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy: 

a) wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5, 

b) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zmiany: 

– stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

                                                 
80 Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, 
chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych 
postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy [...]. 
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– zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r.  

poz. 1074 i 1572) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

2. Zamawiający przy ustalaniu wysokości kar umownych winien mieć na uwadze 

zasadę proporcjonalności. Wysokość kary umownej musi pozostawać  

w odpowiednim stosunku do zamierzonych celów i wartości zamówienia.  

3. Zamawiający musi uwzględnić, że w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco 

wygórowana lub jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, 

wykonawca może żądać zmniejszenia zastrzeżonej kary umownej (art. 482 § 2 

k.c.). 

4. Miernikiem oceny wysokości kary umownej (rażąco wygórowanej) jest stosunek 

pomiędzy wysokością kary umownej, a wartością całego zobowiązania głównego 

(brutto) lub stosunek między wysokością kary umownej, a wartością wykonanego 

z opóźnieniem zobowiązania. Jeżeli kara umowna jest równa bądź zbliżona  

do wartości zobowiązania, można ją uznać za rażąco wygórowaną81. 

5. W umowach nie można określić jednakowej łącznej maksymalnej wysokości kar 

umownych, których mogą dochodzić strony np. 20, czy 30% wynagrodzenia brutto 

wykonawcy. Przy uwzględnieniu zasad ustalania kar umownych, w tym o których 

mowa w ust. 2-5, maksymalna wysokość kar umownych musi być dostosowana do 

rodzaju, specyfiki przedmiotu zamówienia, poszczególnych umów. Przykładowo 

wieloetapowy charakter zamówienia np. umowa zaprojektuj i wybuduj, umowa  

o stworzenie, wdrożenie, utrzymanie i aktualizację systemu informatycznego, 

termin obowiązywania umowy (umowy wieloletnie), przewidziane zmiany  

do umowy w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

§ 82. Obowiązkowe elementy umowy dotyczącej robót budowlanych  

(art. 437)  

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera również 

postanowienia dotyczące: 

1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń  

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

                                                 
81 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 539/13). 
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budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian; 

3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

7) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3, przedkładający 

może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

§ 83. Postanowienia umowy dotyczące weryfikacji zatrudniania pracowników 

(art. 438) 

1. W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, 

przewidującej wymagania określone w art. 95 ust. 1, w jej treści zawiera się 

postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji  

z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę,  

na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje 

możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika. 

3. Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane lub usługi zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 439) 

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta  

na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. 

2. W umowie określa się: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, 

uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia  

oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów,  

w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego lub 

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów 

materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może 

następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia. 

4. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, 

obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście 

poniesionych kosztów przez wykonawcę, zgodnie z ust. 2. 

5. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen 

lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

6. Zasady wprowadzania w innych umowach zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 440) 

W przypadku gdy zamawiający przewiduje zawarcie postanowień dotyczących 

zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w innej umowie,  

niż wskazana w art. 439 ust. 1, do określenia tych zasad stosuje się przepisy art. 

439 ust. 2-4. 
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§ 84. Postanowienia umowne przewidujące opcję (art. 441)  

1. Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu  

o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, 

precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji; 

2) określają okoliczności skorzystania z opcji; 

3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy. 

2. Czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących 

opcje z naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegają unieważnieniu. 

3. Zakaz modyfikacji ogólnego charakteru umowy, o którym mowa w art. 441  

ust. 1, należy odnosić zarówno do przedmiotu, jak i zakresu (wielkości) opcji. 

4. Jeżeli zamawiający na etapie przygotowania postępowania nie może,  

z przyczyn od niego niezależnych, określić jego całkowitego zakresu, może 

przewidzieć możliwość rozszerzenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, w szczególności w ramach prawa opcji, jeśli zajdzie taka potrzeba,  

w okresie obowiązywania umowy, niezależnie od dopuszczalnych zmian umowy,  

o których mowa w art. 454 i nast. ustawy.  

5. Do prawa opcji stosuje się  przepis art. 31 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przy 

ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego 

zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień. 

6. Zamawiający może stosować prawo opcji również do robót budowlanych 

(wniosek m.in. z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE). 

7. Zamawiający ma możliwość - uprawnienie do równoczesnego skorzystania  

zarówno z prawa opcji, jak również w przypadku udzielenia dotychczasowemu 

wykonawcy zamówienia podstawowego: 

1) zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych (art. 214 ust. 1 pkt 7), albo  

2) zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 214 ust. 1 pkt 8); 

3) w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 

a) dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę, 

których celem jest częściowe powtórzenie dostaw lub odnowienie instalacji, 

lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa instalacji istniejących (art. 412  

ust. 2 pkt 5), 

b) zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe 

(art. 412 ust. 2 pkt 6). 

8. Zamówienie z prawem opcji jest realizowane w ramach jednej umowy, w której 

jednoznacznie określa się w opisie przedmiotu zamówienia SWZ (istotnych  

dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, 

ogólnych warunkach umowy albo wzorze umowy): 

1) zakres zamówienia podstawowego (obligatoryjnego), którego realizacja 

będzie pewna w wielkości gwarantowanej oraz  
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2) zakres zamówienia fakultatywnego, który jest objęty "prawem opcji", 

rozumianym jako uprawnienie zamawiającego, co do możliwości 

rozszerzenia zamówienia o zakup dodatkowych ilości usług, dostaw lub robót 

budowlanych za cenę już ustaloną. 

9. Zamawiający, zastrzegając prawo opcji, może skorzystać z możliwości 

rozszerzenia zamówienia o konkretny przedmiot, co do zasady nietożsamy  

z przedmiotem zamówienia, jednakże każdorazowo ściśle z nim związany, bądź 

też zamienić określoną część zamówienia na inne, również ściśle określone, 

pozostające w związku z zamówieniem podstawowym. 

10. Prawo opcji, w przeciwieństwie do zamówień, o których mowa w ust. 6, jest 

realizowane w każdym ustawowym trybie udzielenia zamówienia. 

11. Prawo opcji winno stanowić pewny margines realizacji całego zamówienia  

i mieć charakter mniejszościowy w stosunku do zamówienia podstawowego 

(wniosek z art. 441 ustawy)82. 

12. Udostępniana przez zamawiającego, najpóźniej przed otwarciem ofert,  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacja o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 221 ust. 4 w zw.  

z art. 255 pkt 3 ustawy), powinna odnosić się wyłącznie do wartości tych środków, 

które są przeznaczone na realizację zamówienia podstawowego, bez odnoszenia 

się do zakresu zamówienia objętego prawem opcji.  

13. Z uwagi na fakt, że opcja nie jest zobowiązaniem zamawiającego, nie jest 

uwzględniana w kwocie, którą zamawiający przeznacza na sfinansowanie 

zamówienia i zamawiający nie musi posiadać środków na wynagrodzenie 

wykonawcy za wykonanie zamówienia opcjonalnego w planie finansowym83. 

Dopiero na etapie złożenia zamówienia objętego prawem opcji i zaciągnięcia 

zobowiązania z tego tytułu, w planie finansowym zamawiającego muszą 

znajdować się środki finansowe na ten cel84. 

§ 85. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia (art. 442)  

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli 

możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub  

w dokumentach zamówienia. 

2. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca 

wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych 

zaliczek. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki  

w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 442 ust. 3: 

                                                 
82 Wyrok KIO z 6 września 2012 r., sygn. akt KIO 1807/12. Pismo wydane przez: Urząd Zamówień 

Publicznych "Prawo opcji" w ustawie - Prawo zamówień publicznych.  
83 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 marca 2018 r., sygn. akt KIO 359/18. 
84 Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2014. 
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4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana 

wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

5. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie określa się 

formę lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także 

sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość zmiany 

formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy. 

6. Do zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3, nie stosuje się przepisów 

ust. 2 i 4. 

§ 86. Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego (art. 443)  

1. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, 

lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów 

zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego  

za poszczególne części. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia  

nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

3. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

§ 87. Zakaz zawarcia umowy (art. 444)  

1. Organ sprawujący nadzór finansowy nad zamawiającym publicznym, w razie 

powzięcia wątpliwości co do prawidłowości zastosowania trybu udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-14, zakazuje 

zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni. 

2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy  

do udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-14, zakazuje 

zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta, zwraca się do zamawiającego  

o wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od umowy, w wyznaczonym przez ten 

organ terminie. 

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, organ 

sprawujący nadzór występuje do sądu o unieważnienie umowy w całości lub  

w części. 

4. Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają uprawnień i obowiązków organów sprawujących 

nadzór finansowy nad zamawiającym publicznym wynikających z odrębnych 

przepisów. 

§ 88. Raport z realizacji zamówienia (art. 446) 

1. Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje 

oceny tej realizacji, w przypadku gdy: 

1) na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10%  

od wartości ceny ofertowej; 

2) na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% 

wartości ceny ofertowej; 

3) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni; 
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4) zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo 

dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części. 

2. Zamawiający może sporządzić raport w przypadkach innych niż określone  

w ust. 1 

3. Raport zawiera informacje dotyczące m.in. oceny sposobu wykonania 

zamówienia, w tym jakości jego wykonania, oraz wnioski co do ewentualnej 

zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień publicznych (art. 446 ust. 3 pkt 3  

i 4). 

4. Zamawiający powinien przechowywać raport wraz z całą dokumentacją 

postępowania, którego dotyczy. 

§ 89. Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom jako warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy  

(art. 447) 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest 

dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 

1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, 

przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych; 

2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót 

budowlanych, zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, 

przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga 

przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 

1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została 

wypłacona. 

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się odpowiednio: 

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

2) udzielenie kolejnej zaliczki 

- w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać  

w SWZ procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może 

wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

§ 90. Zamieszczenie w BIP ogłoszenia o wykonaniu umowy (art. 448) 

Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych  
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w dziale III rozdziale (dotyczącym „Ogłoszeń” - zamieszczanych w Biuletynie 

Zamówień Publicznych). 

§ 91. Zastrzeganie kar umownych 

1. Zamawiający, w celu zabezpieczenia interesu publicznego (Sił Zbrojnych)  

i właściwej realizacji zamówienia powinien, w ramach odpowiedzialności 

odszkodowawczej dokonać dodatkowego zastrzeżenia w umowie, że naprawienie 

szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, tj. kary umownej (art. 483 

k.c. w zw. z art. 8 ustawy). Jednocześnie zamawiający obowiązany jest zastrzec  

w umowie prawo do żądania, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych85(art. 484 § 1 k.c.).  

2. Zamawiający zastrzega i realizuje obowiązek zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej zgodnie z ich funkcją: 

1) odszkodowawczo-kompensacyjną – kara umowna stanowi surogat 

odszkodowania; zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku  

jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody86; 

2) stymulująco-dyscyplinującą – motywującą wykonawcę do prawidłowego 

wykonania umowy na ustalonych warunkach, tj. z należytą starannością  

i w terminie; 

3) represyjną - w postaci sankcji pieniężnej za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, w tym odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. 

3. Kara umowna jest całkowicie niezależna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 

a także od roszczeń z tytułu gwarancji dodatkowej [(dobrowolnie udzielonej przez 

sprzedawcę (gwaranta)]. Do naliczenia kary może dojść w związku z samym 

dopuszczeniem do wadliwości przedmiotu zamówienia, zwłaszcza ujawnionej przy 

jego odbiorze, niezależnie od obowiązku usunięcia wady87. 

4. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia  

od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym88. 

Niedopuszczalne jest również zastrzeżenie w umowie kary umownej z tytułu 

opóźnienia w zapłacie. W przypadku opóźnienia w zapłacie, które jest 

świadczeniem pieniężnym, wierzyciel może żądać wyłącznie odsetek89.  

                                                 
85 Przykładowe zastrzeżenie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania 
przekraczającego wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody".  
86 Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasada prawna z dnia 6 listopada 2003 r. III CZP 61/03. 
87 Ryszard Szostak, Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Urząd Zamówień Publicznych, 
Warszawa 2018, str. 237.  
88 Uchwał Sądu Najwyższego  z dnia 20 listopada 2019 r. o sygn. III CZP 3/19. 
89 Art. 481 §1 k.c. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel 
może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby 
opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
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5. Zamawiający uwzględnia łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 

mogą dochodzić strony (art. 436 pkt 3 ustawy) 

Jednocześnie zamawiający musi uwzględnić, że w przypadku, gdy kara umowna 

jest rażąco wygórowana lub jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części 

wykonane, wykonawca może żądać zmniejszenia zastrzeżonej kary umownej (art. 

482 §  2 k.c.). 

6. Zamawiający powinien zastrzegać i rozliczać kary umowne oraz dokonywać 

zatrzymania oraz zwrócenia wadium zgodnie z przepisami ustawy,  

nie dopuszczając do powstania nieuzasadnionego zwrotu z dochodów 

budżetowych nienależnie naliczonych i pobranych kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub zatrzymania 

wadium. 

§ 92. Podpisywanie umów, przykładowy projekt umowy na usługi  

1. Niezależnie od dokumentowania postępowań o udzielanie zamówień  

i zawieranych umów, zamówień, wniosków i innych dokumentów postępowania we 

właściwych rejestrach Szefa Finansów, pionu Głównego Księgowego 

zamawiającego prowadzi rejestr umów w sprawie zamówienia publicznego, rejestr 

umów dla zamówień do których nie stosuje się ustawy, w tym rejestr umów 

zagranicznych i zmian tych umów, przechowuje oryginał umowy oraz prowadzi 

rejestr wniesionych wadiów i rejestr wniesionych zabezpieczeń należytego 

wykonania umowy. 

2. Projekt umowy podlega uzgodnieniu przez Radcę Prawnego i Głównego 

Księgowego. 

3. Dopuszczalne jest korespondencyjne zawarcie (podpisanie) umowy. W takim 

przypadku umowę (nie podpisaną przez zamawiającego), po uzgodnieniu  

z Głównym Księgowym i Radcą Prawnym, przesyła się do Wykonawcy, celem jej 

podpisania i odesłania do Zamawiającego. 

4. Po podpisaniu umowy przez strony umowę przekazuje się do Szefostwa 

Finansów/Pionu Głównego Księgowego celem jej zarejestrowania w rejestrze 

Umów. 

5. Za datę zawarcia (podpisania) umowy przyjmuje się dzień złożenia podpisu 

przez obie strony umowy. W przypadku zawierania umowy w trybie 

korespondencyjnym, za datę zawarcia umowy przyjmuje się dzień podpisania 

umowy przez Kierownika Zamawiającego (tj. złożenia podpisu przez drugą stronę 

umowy), po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli było wymagane. 

Przykładowe postanowienia projektu umowy na usługi  

6. Przykładowe postanowienia projektu umowy na usługi zawiera załącznik  

nr 12. Uwzględnienie korzyści Skarbu Państwa wyliczonych od kwoty udzielonej 

zaliczki określa § 8a projektu tej umowy. 

7. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji SpW, w tym zapewnienia możliwości 

jego modernizacji lub modyfikacji, w umowie na pozyskanie SpW należy dążyć do 
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zagwarantowania pozyskania praw własności intelektualnej do dokumentacji 

technicznej bądź pozyskania licencji i zapewnienia dostępu do informacji 

wrażliwych oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, w szczególności 

wobec technologii krytycznych wraz z oprogramowaniem i opisem interfejsów, 

zgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami decyzji Nr 349/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji 

w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu 

Wojskowego" oraz "Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację 

techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego", jeśli z przeprowadzonych analiz lub 

dokonanej oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa 

wynika zasadność takiego rozwiązania. 

8. W umowie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub  

na wykonanie projektu budowlanego należy uregulować sprawę przejścia  

na zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej  

Ma to szczególne znaczenie dla zapewnienia właściwego procesu eksploatacji 

obiektu budowlanego związanego z koniecznością późniejszej przebudowy, 

rozbudowy.  

9. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych powinno obejmować wszelkie opracowania będące przedmiotem 

umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach 

eksploatacji znanych Stronom w chwili zawarcia Umowy, w szczególności 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich  

i pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

10. W projekcie umowy dostawy, usługi, przy uwzględnieniu postanowień,  

o których mowa w ust. 1-4, w tym zawartych we wzorze umowy, należy zamieścić 

zapisy dotyczące: 

1) przeniesienia na zamawiającego wraz z wyrobem praw do dokumentacji 

technicznej (DT). W przypadku DT, której właścicielem jest Skarb Państwa 

(SP) - wprowadzania zmian w DT poprzez opracowanie Kart Zmian 

Technicznych oraz, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować 

przeniesieniem na Wykonawcę praw do dokumentacji; 

2) w przypadku pozyskiwania DT, której właścicielem nie jest SP, zapisy 

dotyczące uzyskania zgody od Wykonawcy na przechowywanie DT  

w zasobie MON oraz wykonywanie kopii tej dokumentacji dla potrzeb Sił 

Zbrojnych RP; 

3) sposobu i warunków przekazania własności intelektualnej, know-how  

i narzędzi do ustanowienia potencjału, w szczególności w zakresie 

produkcji, serwisowania i obsługiwania sprzętu wojskowego, zgodnie z § 34 

decyzji Nr 367/MON;  

4) przeprowadzenia szkolenia, np. w zakresie eksploatacji/ użytkowania 

wyrobów – jeżeli jest wymagane; 

5) wymagań w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zabezpieczenia 

logistycznego w cyklu życia SpW; 
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6) zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi, w tym 

wynikających z wymogów Norm Obronnych lub innego dokumentu 

określającego cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie wymagań 

technicznych, jakości oraz sposób potwierdzenia tych wymagań (warunku 

udziału) - w grupach wyrobów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  

17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych 

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

7) wymagań w zakresie znakowania dostarczanych wyrobów kodem 

kreskowym, zgodnie z decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania  

w zakresie oznakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych  

do resortu obrony narodowej, jeżeli jest to wymagane; 

8) infrastruktury na potrzeby pozyskiwanych wyrobów (jeżeli jest wymagane),  

w szczególności: 

a) dostarczenia przez Wykonawcę szczegółowych wymagań technicznych 

obiektu budowlanego, zapewniających prawidłową eksploatację 

wyrobów, 

b) zobowiązania Wykonawcy umowy dostawy/ usługi do - przekazywania 

Wykonawcy infrastruktury, w udokumentowanej formie, informacji 

technicznych związanych z wyrobem. 

11. W odniesieniu do umów finansowanych ze środków Funduszu Modernizacji  

Sił Zbrojnych dodatkowo należy stosować postanowienia wynikające z § 8 ust. 4, 

4a, 5, 5a, 6 i 7 decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 

2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu 

Modernizacji Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 8 poz. 98, z późn. zm.). 

12. Jeżeli umowa zawiera informacje podlegające ochronie na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych 

tajemnic ustawowo chronionych, musi ona być odpowiednio oznaczona  

i zabezpieczona przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

§ 93. Zwarcie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej 

1. Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie 

spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody 

są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa korzystniejsze niż 

prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego, zgodnie  

z art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Na podstawie przepisów, o których mowa w zdaniu 1, wojskowa jednostka 

budżetowa, jako jednostka sektora finansów publicznych, może zawrzeć ugodę  

w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, w tym należności cywilnoprawnej  

z zakresu zamówień publicznych. 

2. Ocena skutków ugody powinna zostać udokumentowana, w formie pisemnej,  

z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych 
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żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów 

postępowania sądowego albo arbitrażowego. 

3. Stosownie do art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn.zm.), odpowiednio wykonanie 

ugody, dokonywanie wydatku ze środków publicznych oraz zaciągnięcie lub 

zmiana zobowiązania - nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 

jeżeli są wynikiem ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, zawartej 

zgodnie z przepisami prawa (w szczególności zgodnie z art. 54a ustawy  

o finansach publicznych). 

Rozdział 2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 94. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 449-453) służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi 

inaczej lub zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia. 

[Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy]  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub  

w kilku formach określonych w art. 450, w tym w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych. 

3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy. 

Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 2,  

nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli 

jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka 

związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych 

dokumentach zamówienia (art. 452). 

4. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie,  

za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności  

za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 

obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

6. Zamawiający, w celu zabezpieczenia się przed sytuacjami związanymi  

ze zmianą umowy wpływającą na zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w szczególności w przypadku zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji 

zamówienia lub zwiększenia wartości umowy powinien wprowadzić  

do projektowanych postanowień umowy stosowne postanowienia, które będą 

zobowiązywały wykonawcę do aktualizacji zabezpieczenia, pod groźbą kar 

umownych, odstąpienia, itp. 
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Rozdział 3 Zmiana umowy 

§ 95. Istotna zmiana umowy (art. 454)  

1. Ustawa określa ,zasadę dopuszczalności zmiany umowy zgodnie z którą istotna 

zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

2. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się  

w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: 

1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni 

wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; 

2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy,  

w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; 

3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń  

i zobowiązań wynikający z umowy; 

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił 

zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane  

w art. 455 ust. 1 pkt 2. 

3. Zmian nieistotnych ustawa nie określa, co oznacza, że nie wymagają one 

przeprowadzenia nowego postępowania, zgodnie z regułą wnioskowania przez 

przeciwieństwo (argumentum a contrario) do zmian istotnych. 

Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 455)  

4 Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania  

o udzielenie zamówienia: 

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu  

o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, 

precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą 

obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 

ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: 

a) określają rodzaj i zakres zmian, 

b) określają warunki wprowadzenia zmian, 

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter 

umowy; 

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, 

o których mowa w pkt 1, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy,  

w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy 

lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
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nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma  

na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy 

względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa  

w art. 465 ust. 1; 

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych 

dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień  

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, 

których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków; 

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy  

a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

5. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 

progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty 

budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający: 

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy; 

2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej. 

7. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian 

wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w art. 455  

ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa  

w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę. 
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Rozdział 4 Podwykonawstwo 

§ 96. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  

(art. 462 ust. 1). 

2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz 

podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Definicja umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę  

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą  

a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego  

niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, 

na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

zobowiązuje się wykonać część zamówienia (art. 7 pkt 27 ustawy). 

4. Zgodnie z art. 121 zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: 

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia  

na dostawy. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w art. 121 ustawy nie zmienia treści art. 462  

ust. 1 ustawy co do możliwości powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Przepis art. 121 ustawy pozwala zamawiającemu na ograniczenie 

podwykonawstwa wyłącznie poprzez rodzajowe wskazanie prac, które muszą być 

wykonane osobiście przez wykonawcę i są kluczowymi elementami danego 

zamówienia. Jeśli więc zamawiający nie określił zakazu rodzajowego dla części 

robót budowlanych lub usług, co do których obowiązuje zakaz podzlecenia, to 

oznacza to, że jedynie powtórzył zasadę powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy (art. 462 ust. 1 ustawy)90.  

6. Wszystkie przepisy ustawy Pzp, które stanowią o podwykonawstwie posługują 

się pojęciem "części zamówienia". Z przepisu art. 462 ust. 1 ustawy „może 

powierzyć wykonanie części zamówienia”, definicji umowy o podwykonawstwo 

(art. 7 pkt 27 ustawy) „zobowiązuje się wykonać część zamówienia”, odnoszących 

się wyraźnie do realizacji części zamówienia, a także art. 121, iż „zamawiający 

może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań (…)” wynika, że Wykonawca może jedynie powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. Natomiast zamawiający może zastrzec obowiązek 

osobistego wykonania przez wykonawcę „kluczowych zadań”, które jako takie 

mogą dotyczyć wyłącznie części, a nie całości tych zadań. Tym samym 

                                                 
90 Zob. Stanowisko KIO, oparte na podstawie dotychczasowej obowiązujących przepisów ustawy 
Pzp, które, co do zasady zachowało swoją aktualność: uchwała z dnia 4 listopada 2016 r.  
w sprawie o sygn. akt KIO/KU 67/16). 
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wykonawca  nie może powierzyć realizacji całego zamówienia podwykonawcy. 

Potwierdza to również art. 17 ust. 2 ustawy, który stanowi, że zamówienia udziela 

się wyłącznie wykonawcy, a nie podwykonawcy. 

Ograniczenie podwykonawstwa w postępowaniu o zamówienie publiczne 

7. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego "część" to element, na który dzieli się 

całość, dający się wyodrębnić element całości. Ustawodawca dopuścił więc 

powierzenie podwykonawcy jedynie pewnego elementu zamówienia, nie zaś 

całości. Określenie "część zamówienia" należy rozpatrywać przez konkretny 

pryzmat przedmiotu danego zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego tylko koordynuje realizację 

zamówienia publicznego, to należałoby uznać, że przekroczył dopuszczalną  

w świetle ustawy z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych możliwość powierzenia 

podwykonawcom zlecenia "części" zamówienia. Biorąc pod uwagę cel p.z.p., 

można by było dojść do wniosku, że część zamówienia, jaką wykonawca powierza 

podwykonawcy, nie powinna stanowić większości zamówienia publicznego, gdyż 

zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcom może być postrzegane jako 

obejście ustawy w zakresie weryfikacji wykonawcy zdolnego do należytego 

wykonania zamówienia w ramach ustawowej procedury91. 

8. Nie ma możliwości powierzenia całości zamówienia do realizacji 

podwykonawcom. Problematyczne jest wprawdzie określenie tego, co należy 

rozumieć przez część zamówienia i określenie tego w sposób procentowy.  

Nie sposób ustalić bowiem jednej granicy, kiedy należy uznać, że zamówienie 

zostało w całości powierzone do wykonania podwykonawcy i ustalenie jakiegoś 

określonego, minimalnego zakresu do wykonania dla wykonawcy. Powyższe 

należy rozważać każdorazowo, mając na uwadze zakres prac powierzonych do 

wykonania podwykonawcy mając na uwadze, że zlecenie wykonania zamówienia 

podwykonawcom nie może być postrzegane jako obejście przepisów p.z.p.,  

w zakresie weryfikacji wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia 

w ramach ustawowej procedury92. 

9. [Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo (art. 463)]  

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

10. [Umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane (art. 464]  

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia,  

                                                 
91 Wyrok KIO z dnia 18 maja 2018 r. KIO 862/18. 
92 Wyrok KIO z dnia 27 lutego 2020 r. KIO 299/20. 
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do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. [Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy (art. 465)]  

W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Dział IX Pozasądowe rozwiązywanie sporów.(dział X art. 591-595) 

§ 97. Przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu  

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda  

ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć 

wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu  

do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Umowa lub umowa ramowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym 

polubownym rozwiązaniu sporu. Umowa o mediację lub inne polubowne 

rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody 

na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła 

wniosek, o którym mowa w ust. 1. 

3. Mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o których mowa przepisach 

działu X, nie obejmują sądownictwa polubownego. Wynika z treści przepisów tego 

działu, które dotyczą ugody, skutków jej zawarcia oraz odsyłają, w zakresie  

nieuregulowanych, do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących 

postępowania mediacyjnego (art. 594 ustawy). 

Dział X Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych  

§ 98. Samokontrola zamawiającego 

1. Podstawowym elementem prawidłowego i efektywnego stosowania przepisów 

ustawy jest właściwe planowanie, przygotowywanie postępowania o udzielenie 

zamówienia, w tym, opisanie przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości 

zamówienia, kwalifikowanie zamówień i określenie trybu udzielenia zamówienia. 

Dotyczy to zarówno zamówień klasycznych, zamówień udzielanych według 

przepisów szczególnych działu III, w tym zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa (OiB), umowy ramowej, czy zamówień na usługi społeczne  

https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-x/art-594
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i inne szczególne, jak i zamówień, do których, ze względu na ich przedmiot 

(szczególny charakter), nie stosuje się ustawy. 

2. Zgodnie z definicją postępowania o udzielenie zamówienia - należy przez to 

rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie 

ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia  

do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których 

podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące  

do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy  

w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu 

(art. 7 pkt 18 ustawy). 

3. Procedura udzielania zamówień publicznych przewiduje wyłącznie dwa sposoby 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia: 

1) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego albo (art. 254 pkt 1); 

2) unieważnienie postępowania (art. 254 pkt 2 ustawy). 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy). 

5. Uprawnienie z art. 263 ustawy jest jednorazowe. Jeżeli zatem wykonawca, 

którego oferta została wybrana na podstawie tego przepisu ustawy, również uchyli 

się od zawarcia umowy, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie 

art. 255 ust. 6 ustawy (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia). (...)"93.  

6. Jeżeli Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, to nie ma 

możliwości wyboru innego sposobu zakończenia postępowania niż unieważnienie 

postępowania!94  

7. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie 

podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego 

badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.  

8. Zgodnie z w art. 17 ust. 2 ustawy, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy 

wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

ma zatem prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który 

złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek wykonawcy. 

Zamawiający zatem nie tylko może, ale ma obowiązek poprawić swój błąd95. 

                                                 
93 Zob. Informator UZP nr 9/2012. 
94 Zob. wyrok KIO z dnia 17 grudnia 2015 r. sygn. akt KIO 2626/15. 
95Zob. uchwała KIO z 14 maja 2014 r., sygn. KIO/KD 45/14.  
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9. Zamawiający, w ramach samokontroli, w każdym momencie od wszczęcia 

postępowania aż do zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia 

(podpisania umowy) może:  

1) przed upływem składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków 

zamówienia (art. 137 ust. 1 ustawy); 

2) unieważnić swoją czynność dokonaną niezgodnie z ustawą, a następnie 

czynność tą powtórzyć lub zmienić; 

3) uwzględnić informacje wykonawcy o czynności niezgodnej z prawem, jeżeli 

wykonawca przed wzniesiemy środka odwoławczego wystąpiłby do z tym 

zamawiającego; obecne przepisy, w przeciwieństwie do dotychczasowej 

ustawy Pzp (art. 181 ust. 1) nie przewidują takiej możliwości, co nie 

wyklucza, że wykonawca może w terminie przewiązanym dla odwołania 

poinformować zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem; 

4) uwzględnić w całości, albo w części odwołanie i w jego wyniku unieważnić 

swoją czynność dokonaną niezgodnie z ustawą, a następnie czynność tą 

powtórzyć lub zmienić, a jeżeli zaniechał ww. czynności. 

10. Czynność, o której mowa w ust. 8 pkt 4 powinna spowodować cofnięcia 

odwołania przez wykonawcę, w wyniku czego KIO umarza postępowania 

odwoławcze, zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy). 

11. W przypadku otrzymania odwołania zamawiający, niezależnie od zasadności 

swojego przeświadczenia co do prawidłowości wykonanych czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien poddać jego zarzuty  

i żądania wnikliwej analizie, przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. 

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (art. 522 ustawy)  

12. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze  

na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego  

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający 

wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych  

w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może 

umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili  

do postępowania po stronie wykonawcy, 

13. Zamawiający, jeżeli jest to uzasadnione, powinien skorzystać z instytucji 

uwzględnienia zarzutów odwołania w całości, albo w części, o których mowa  

w przepisie art. 522 ustawy, w celu uniknięcia z tego powodu niekorzystnego 

wyroku KIO w postępowaniu odwoławczym, który - niezależnie od liczby zarzutów 
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uwzględnionych wyrokiem - skutkuje obciążeniem strony przegrywającej całością 

kosztów postępowania odwoławczego.96  

14. Zgodnie z art. 544 ust. 3 ustawy w przypadku nie uwzględnienia odwołania  

w ramach samokontroli przez zamawiającego, uwzględniając odwołanie, Izba 

może: 

1) jeżeli umowa nie została zawarta: 

a) nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo 

b) nakazać unieważnienie czynności zamawiającego, albo 

c) nakazać zmianę projektowanego postanowienia umowy albo jego 

usunięcie, jeżeli jest niezgodne z przepisami ustawy, albo 

2) jeżeli umowa została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek,  

o których mowa w art. 457 ust. 1: 

a) unieważnić umowę albo 

b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę 

finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest 

możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej 

unieważnieniu (…) 

- co skutkuje również obciążeniem całością kosztów postępowania. 

15. Zamawiający, który w toku postępowania stwierdzi naruszenie przepisów 

ustawy, dających podstawę do wniesienia odwołania, powinien dokonać 

samokontroli, w sposób, o którym mowa w tym paragrafie, naprawiając swój błąd.  

16. Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawidłowości swoich działań w toku 

całego postępowania aż do zawarcia umowy, w tym ma prawo poddać ponownej 

ocenie oferty złożone w postępowaniu, niezależnie od korzystania przez 

wykonawców w tym względzie z przysługujących im środków ochrony prawnej.”97 

17. Zamawiający jest uprawniony i obowiązany do unieważnienia z własnej 

inicjatywy wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonywania badania i oceny ofert, 

gdy tylko stwierdzi, iż uprzednio popełnił błąd, wybierając ofertę z naruszeniem 

przepisów p.z.p.”. Błędny wybór oferty wykonawcy, który powinien podlegać 

wykluczeniu, nie ma charakteru nieusuwalnego. 

W takim przypadku nie występują okoliczności, o których mowa w art. 255 ust. 6 

ustawy, a zatem nie ma podstaw do unieważnienia  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. „Wada niemożliwa do usunięcia to taka, której żadne 

działanie zamawiającego nie naprawi, zdarzenie, które zaistniało i jest 

nieodwracalne. Sytuacją taką nie jest wybór oferty wykonawcy, który winien 

podlegać wykluczeniu”.98 

18. Weryfikacja przez zamawiającego prawidłowości czynności podejmowanych  

w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania, zarówno w świetle treści 

przepisów ustawy, jak i przez pryzmat spenalizowanych czynów stanowiących 

                                                 
96Wyrok KIO z 17 marca 2017 r., sygn. akt  KIO 409/17. 
97 Wyrok KIO z dnia 11.02.2011 r., sygn. akt KIO/UZP 1852/09; KIO/UZP 1863/09. 
98 Wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r., KIO 104/12. 
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naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 17 ustawy  

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.), może uchronić go przed 

wnoszeniem środków ochrony prawnej lub odpowiedzialnością za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

§ 99. Samokontrola zamawiającego przez pryzmat przepisów  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

w zakresie zamówień publicznych 

1. Zasady, o których mowa § 92, dotyczą postępowania o udzielenie zamówienia 

jako takiego, jednakże zachowują one odpowiednio aktualność również  

do samokontroli działań zamawiającego, w trakcie prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia, w aspekcie naruszeń dyscypliny finansów publicznych  

w zakresie zamówień publicznych, tj. czynów określonych w art. 17 ustawy z dnia  

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (u.n.d.f.p.). 

2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

3. Przepisy art. 17 powołanej ustawy określają przedmiotowy zakres 

odpowiedzialności za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. 

Natomiast podstawę materialno-prawną naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych w zakresie zamówień publicznych stanowią konkretne przepisy 

ustawy, które określają wykonywanie wymaganych czynności, podejmowanych 

przez zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania  

o oddzielenie zamówienia99. Przepisy te wskazano w nawiasie, przy określaniu 

rodzaju naruszeń dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych. 

4. Przepisy regulujące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

zamówień publicznych zostały ujęte w powołanej ustawie chronologicznie, tworząc 

zamknięty katalog tych naruszeń. Przepisy te obejmują cały proces udzielania 

zamówień publicznych w aspekcie ich naruszeń, począwszy od przygotowania 

postępowania, w tym opisania przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, podejmowania kolejnych czynności 

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak ustalenia wartości 

zamówienia publicznego, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów 

dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości, wyboru wykonawcy 

niezgodnie z trybem określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, aż po 

                                                 
99 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych podlegają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz pracownicy jednostek sektora 
finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą (tj. stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy) lub na jej 
podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. 
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zawarcie umowy o udzielenie zamówienia i jej zmianę niezgodnie z przepisami  

o zamówieniach publicznych. Uwzględnienie tych zagadnień, na każdym etapie 

procesu udzielania zamówień, pozwala zamawiającemu na sprawdzenie 

(samokontrolę) zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami 

ustawy i korektę działania lub zaniechania, w celu niedopuszczenia do tych 

naruszeń.  

§ 100. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami  

o zamówieniach publicznych (art. 17 ust. 1 u.n.d.f.p.): 

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję (art. 99-103 i art. 16 pkt 1 ustawy); 

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to 

wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych 

albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego  

o niższej wartości (art. 29-35 i art. 2 ust. 1-3 ustawy); 

3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych  

w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny  

do przedmiotu zamówienia (art. 112-117 ustawy); 

4) określenie kryteriów oceny ofert (art. 240-247 ustawy); 

5) nieprzekazanie ogłoszenia przez zamawiającego do publikacji Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej - publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej (art. 86 i art. 87), nieprzekazanie Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji  

(art. 90 ustawy) lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o zamówieniu (art. 267-269, art. 276 ust. 1 ustawy), ogłoszenia  

o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców (art. 288 ustawy), 

ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach 

odnośnie do takich ogłoszeń (art. 271, art. 272 i art. 287 ustawy) lub 

ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia (art. 309 ustawy); 

5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia na stronie 

internetowej; odpowiednio - od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie (art. 133 ustawy) - od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

(art. 280 ustawy); 

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia 

publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach 

publicznych (art. 29 ustawy); 

6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 81 

ustawy). 
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1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, jeżeli: 

1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności  

i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych; 

2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. 

1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach  

o zamówieniach publicznych (art. 16 pkt 2 ustawy); 

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących 

przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: 

negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  

o cenę100 (art. 129. 

1ba. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy 

ramowej: 

1) bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach  

o zamówieniach publicznych (art. 128-217), art. 275-306), (art. 359-361),  

(art. 410-art. 416) ustawy; 

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących 

przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu 

zamówienia z wolnej ręki (art. 208-217), (art. 300-306), (art. 414 i art. 415) 

ustawy. 

1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów  

o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1, 1b i 1ba, jeżeli 

miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia 

zamówienia lub zawarcia umowy ramowej. 

Naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, wpływającym  

na wynik postępowania, zgodnie z orzecznictwem GKO, są m.in. następujące 

okoliczności: 

1) odrzucenie najtańszej oferty z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji 

miało wpływ na wynik postępowania i skutkowało udzieleniem zamówienia 

droższemu oferentowi (orzeczenie GKO z dnia 8 lutego 2010 r., 

BDF1/4900/97/98/09/3375, LEX nr 794561); 

2) niedokonanie unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy 

najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie ma znaczenia, że stan 

środków własnych jednostki był na tyle dobry, że nie istniało zagrożenie  

                                                 
100 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie zawiera trybu zapytania  
o cenę. 
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dla sfinansowania udzielonych zamówień (orzeczenie GKO z dnia 3 lipca 

2008 r., DF/GKO/4900/36/34/08/1434, niepubl.); 

3) zaniechanie obowiązku odrzucenia oferty, co oznaczałoby złożenie  

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę tylko jednej 

ważnej oferty, a tym samym konieczność unieważnienia postępowania 

przez zamawiającego (art. 93 ust. 1 pkt 2 p.z.p.). Nieodrzucenie oferty, 

która takiemu odrzuceniu podlegała doprowadziło do rozstrzygnięcia 

postępowania i udzielenia w jego wyniku zamówienia publicznego 

(orzeczenie GKO z dnia 2 czerwca 2008 r., DF/GKO/4900/23/21/08/989, 

niepubl.); 

1d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej  

w sposób, który mógłby zakłócać konkurencję (art. 311-315 ustawy). 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy ramowej: 

1) bez zachowania formy pisemnej (art. 432 ustawy); 

2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub 

na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych  

w przepisach  o zamówieniach publicznych (art. 434 ustawy); 

3) (uchylony); 

4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą,  

z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (art. 577 ustawy). 

Terminy zawarcia przez zamawiającego umowy w sprawie zamówienia 

publicznego określają przepisy art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 421 ustawy,  

z uwzględnieniem art. 577. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek  

o uchylenie zakazu zawarcia umowy (art. 578).  

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów  

o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające  

do unieważnienia tego postępowania (art. 255-259), (art. 310), (art. 395 ust. 1,  

art. 418) ustawy. 

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika 

zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie 

zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania 

oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego 

postępowania (art. 56 ust. 4 i 5 ustawy). 

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej 

wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach 

publicznych (art. 56 ust. 3 i 6 ustawy). 
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6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów  

o zamówieniach publicznych (art. 454 i 455 ustawy). 

Zmiana, która nie ma charakteru zmiany istotnej, zawsze jest dopuszczalna 

(argumentum a contrario z art. 454 ustawy). 

Za istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia mogą być uznane  

w szczególności zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu, w tym  

rezygnacja z wymogu wykazania się przez wykonawcę określonym 

doświadczeniem czy potencjałem, który był uprzednio wymagany w ramach 

warunków udziału w postępowaniu. Istotna zmiana warunków zamówienia może 

także polegać na modyfikacjach dotyczących jego przedmiotu np. poprzez 

rozszerzenie/ograniczenie zakresu zadań czy wydłużenie terminu ich realizacji101.  

6a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia 

zamówienia publicznego określonych w umowie ramowej (art. 311-315 ustawy). 

Dział X Postanowienia szczególne 

Rozdział 1 Repozytorium Wiedzy 

§ 101. Repozytorium Wiedzy Urzędu Zamówień Publicznych  

1. Zamawiający w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia jest obowiązany do zachowania należytej staranności 

(art. 355 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zw. z art. 14 

ust. 1 ustawy). 

2. Przy uwzględnieniu postanowień niniejszych wytycznych, szczególne znaczenie  

w procesie prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów o zamówieniach 

publicznych, ma korzystanie przez zamawiających z Repozytorium Wiedzy Urzędu 

Zamówień Publicznych, które jest dostępne na stronie internetowej tego urzędu. 

3. Repozytorium Wiedzy UZP stanowi zebrane w jednym miejscu wszystkie 

najważniejsze dokumenty prawne dotyczące postępowań o udzielanie zamówień,  

w szczególności Prawo zamówień publicznych – regulacje, wzorcowe dokumenty, 

dobre praktyki, interpretacje przepisów, orzecznictwo. 

§ 102. Niektóre instrumenty usprawniające udzielanie zamówień publicznych 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

1. Na stronie internetowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych funkcjonuje 

zakładka „Zamówienia publiczne”, wraz z „Platformą Zamówień Publicznych”, 

które zawierają: 

- Repozytorium Wiedzy, 

- Wojskowe Zamówienia Publiczne, 

                                                 
101 Zob. uchwała KIO z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO/KD 31/18. 



Egz. pojedynczy 

str. 177/298 
 

- Ogólnopolska Platforma Zakupowa, 

- Wytyczne. 

2. Zakładka Zamówienia Publiczne stanowi zebrane w jednym miejscu wszystkie 

najważniejsze akty prawne, dokumenty odniesienia i informacje z zakresu 

zamówień publicznych, w tym plany postępowań o udzielenie zamówień jednostek 

zamawiających podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 

interpretacje przepisów, dobre praktyki, aktualne przepisy dotyczące Prawa 

zamówień publicznych i oparte na nich niniejsze wytyczne.  

3. Zamawiający, w zależności od wartości zamówienia, po zamieszczeniu 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo publikacji ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przesyła informacje o wszczętych 

postępowaniach do Wydziału Działań Komunikacyjnych IWsp SZ, w wersji 

elektronicznej na adres iwspsz.rzecznik@ron.mil.pl. 

4. Informacje o wszczętych postępowaniach, o których mowa w ust. 3, zawierają  

w szczególności informacje dotyczące:  

1) przedmiotu zamówienia; 

2) rodzaju zamówienia według podziału zamówienia na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi; 

3) trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia; 

4) termin wszczęcia postępowania; 

5) termin wykonania zamówienia. 

Rozdział 2. Obowiązki osób funkcyjnych zamawiającego 

§ 103. 1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych organizuje i kieruje systemem 

wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych oraz realizuje inne zadania, w zakresie 

swoich kompetencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktami 

resorowymi oraz Szczegółowym zakresem działania Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych. 

2. W systemie udzielania zamówień, w tym związanych z pozyskiwaniem SpW 

wraz z wszelkimi jego częściami, komponentami lub podzespołami, oraz 

pozyskiwania dostaw, usług lub robót budowlanych bezpośrednio związanych  

z tym SpW, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych kieruje i odpowiada za fazę 

eksploatacyjną SpW, w tym w oparciu o podległe jednostki organizacyjne  

i pozostałych podległych dysponentów środków budżetowych lub bezpośrednio  

w oparciu o komórki organizacyjne IWsp SZ, stosownie do wynikających 

odpowiednio z właściwych centralnych planów rzeczowych lub "Planu 

finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych", a także z programów 

wieloletnich oraz funduszy i pożyczek zagranicznych, realizuje: 

1) postępowania o udzielanie zamówień oraz zawiera umowy cywilnoprawne  

o udzielenie zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy,  

za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zakupów NATO oraz w ramach 

programu Foreign Military Sales; 
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2) nadzór i wsparcie merytoryczne procesu planowania zasobów, usług i robót 

budowlanych; 

3) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli udzielania zamówień publicznych  

w podległych jednostkach budżetowych (zamawiających) na zasadach  

i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 

3. Kontrolę prowadzi się na podstawie planu kontroli, opracowanym  

i prowadzonym zgodnie zasadami kontroli i koordynacji postępowań, o których 

mowa w rozdziale 10. 

4. Szef IWsp SZ może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej 

planem kontroli, o którym mowa w ust. 2. 

§ 104. 1. Dowódca (komendant, szef) jednostki organizacyjnej podległej Szefowi 

IWsp SZ, jako dysponent środków budżetu państwa trzeciego stopnia 

(zamawiający) w systemie udzielania zamówień publicznych na dostawy, roboty 

budowlane lub usługi, odpowiada w szczególności za: 

1) planowanie i realizację zabezpieczenia potrzeb zgodnie z przepisami 

postanowieniami, w szczególności wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia 

Sił Zbrojnych w sprawie określenia szczegółowych zasad planowania 

potrzeb w Siłach Zbrojnych oraz planem przydziałów gospodarczych; 

2) opracowanie zbiorczego zestawienia planowanych w danym roku 

kalendarzowym postępowań (w tym, na podstawie danych przekazanych 

przez jednostki podległe); 

3) planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie 

zamówienia oraz realizację udzielonych zamówień, w szczególności: 

a) udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie  

z przepisami ustawy, 

b) kwalifikowanie zamówień zgodnie z przepisami o zamówieniach 

publicznych, jako: 

- zamówienia klasycznego o wartości równiej lub przekraczającej progi 

unijne (dział II ustawy), 

- zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (dział 

III), 

- umowa ramowa (dział IV rozdział 1), 

- zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dział (IV), 

- zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli 

przedmiotem zamówienia są zamówienia, o których mowa w art. 7  

pkt 36 ustawy do których stosuje się przepisy działu VI ustawy,  

- w tym wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia dla tych 

zamówień, określonych tymi przepisami oraz 

- włączeń stosowania przepisów ustawy do niektórych szczególnych 

zamówień, o których mowa w  art. 12-14 ustawy, 
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c) opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby przedmiot zamówienia 

spełniał wymagania zamawiającego i zaspokajał uzasadnione potrzeby 

Sił Zbrojnych RP, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, 

d) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych 

oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia, w sposób zapewniający 

wybór takiego wykonawcy, który będzie w stanie należycie wykonać 

zamówienie, 

e) ustalenie wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy, w tym 

określenie, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, tożsamym 

przedmiotowo, podmiotowo i czasowo, czy też z odrębnymi 

zamówieniami, 

f) opis kryteriów wyboru ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert, który umożliwi wybór rzeczywiście  

najkorzystniejszej oferty; 

4) opracowywanie wymaganych dokumentów postępowania; 

5) kontrolowanie udzielania zamówień oraz nadzór nad realizacją udzielonych 

zamówień, w tym podejmuje stosowne czynności w przypadku braku lub 

przy zagrożeniu terminowej ich realizacji oraz informuje o tym przełożonych  

i Koordynatora, na 14 dni przed upływem terminu realizacji umowy lub 

niezwłocznie po ujawnieniu zagrożenia realizacji umowy; 

6) składanie, poprzez Szefa Oddziału Planowania Rzeczowego (OPR), Szefa 

Infrastruktury wniosków o korekty lub zmiany w PMT, PZŚM, PIB  

nie stanowiące jego korekty, na zadania rzeczowe, które w świetle 

postanowień decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

23 czerwca 2016 r. ujmuje się w centralnych planach rzeczowych; 

7) przedstawianie do Szefa Finansów IWsp SZ, w obowiązujących terminach, 

danych do opracowania Harmonogramu rocznego wydatków oraz 

miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe, oraz zgłaszanie korekt  

do tych dokumentów; 

8) wykonywanie innych czynności w przygotowywaniu i przeprowadzaniu 

postępowań o udzielenie zamówienia, wymaganych przepisami  

o zamówieniach publicznych. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności  

w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych  

dla niego czynności, określonych w ustawie, pracownikom zamawiającego. 

§ 105. Radca Prawny, Kancelaria prawna świadczy dla zamawiającego pomoc 

prawną ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy 

prawnego, zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 6 lipca 1982 r.  

o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), udziela porad i konsultacji 
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prawnych, sporządza opinie prawne, dokonuje uzgodnień dokumentów  

w zakresie związanym z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań  

o udzielenie zamówienia. W ramach świadczenia pomocy prawnej  

dla zamawiającego Radca Prawny (Kancelaria prawna), na wniosek kierownika 

sekcji zamówień publicznych w szczególności: 

1) uzgadnia pod względem formalno-prawnym specyfikację warunków 

zamówienia, w tym w zakresie: 

a) warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia, 

b) opisu przedmiotu zamówienia,  

c) kwalifikowania zamówienia, w zależności od jego przedmiotu i wartości,  

w szczególności w zakresie zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa jako zamówienia,  

d) wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia;  

 2) dokonuje uzgodnień podstaw wyłączenia stosowania ustawy do określonych 

  zamówień, o których mowa w przepisach art. 9 – 14 ustawy; 

 3) na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej lub kierownika sekcji 

 zamówień publicznych dokonuje uzgodnień czynności zamawiającego: 

a) wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b) wykluczenia wykonawcy, 

c) odrzucenia oferty, 

d) unieważnienia postępowania, 

4) dokonuje uzgodnień projektów umów oraz projektów zmian (aneksów) 

umów; 

5) udziela porad i konsultacji prawnych na wniosek kierownika 

zamawiającego, kierownika sekcji zamówień publicznych lub 

przewodniczącego komisji; 

6) sporządza opinie prawne na pisemny wniosek kierownika zamawiającego 

lub przewodniczącego komisji;  

7) wykonuje czynności związane z dochodzeniem należności Zamawiającego  

od Wykonawców, w tym dotyczących odszkodowań i kar umownych, not 

księgowych, oświadczeń o potraceniu wierzytelności; 

8) występuje przed urzędami, sądami, Krajową Izbą Odwoławczą  

w charakterze pełnomocnika Zamawiającego. 

Radca Prawny, Kancelaria prawna świadczy dla zamawiającego pomoc prawną 

ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego, 

zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych, udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne, 

dokonuje uzgodnień dokumentów w zakresie związanym z przygotowywaniem  

i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa  

w pkt 1-4.  
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§ 106. Do zakresu działania osoby zajmującej stanowisko ds. zamówień 

publicznych w jednostce organizacyjnej (budżetowej) podległej Szefowi IWsp SZ) 

należą zadania określone w zakresach obowiązków tych osób, w szczególności: 

1) opiniowanie wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w zakresie wyboru trybu udzielenia 

zamówienia, w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy  

w trybach innych niż podstawowe tryby udzielenia zamówienia oraz 

dotyczących zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy; 

2) udziału w pracach komisji na polecenie odpowiednio Szefa IWsp SZ, 

Dowódcy (Szefa, Komendanta) jednostki organizacyjnej/budżetowej 

podległej Szefowi IWsp SZ; 

3) opiniowanie korespondencji kierowanej do Szefa Inspektoratu Wsparcia 

dotyczącej udzielania zamówień, w tym zamówień do których ustawy  

nie stosuje się; 

4) udzielania opinii w kwestiach spornych, dotyczących prowadzenia 

postępowań, w tym w kwestiach nie uregulowanych niniejszymi wytycznymi; 

5) monitorowania funkcjonowania systemu udzielania zamówień; 

6) wykonywanie innych czynności w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia, wymaganych przepisami  

o zamówieniach publicznych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

osób. 

§ 107. Do zakresu działania Głównego Księgowego w szczególności należy: 

1) uzgadnianie wniosku w sprawie o wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, projektów umów i zmian umów w zakresie zabezpieczenia 

wydatków planie finansowym zamawiającego, warunków i terminu płatności 

oraz sposobu zapłaty; 

2) opiniowanie proponowanych warunków udzielania zaliczek, sposobu 

wykazania wykonania zamówienia w zakresie udzielonej zaliczki  

i rozliczania zaliczek;  

3) prowadzenie rejestru umów, zmian umów, wadiów i zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

4) uzgadnianie projektów umów i ich zmian. 

§ 108. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,  

w przypadku postępowań związanych z dostępem do informacji niejawnych,  

w szczególności należy: 

1) uzgadnianie wymagań, w celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji 

niejawnych przez wykonawcę i podwykonawcę zamówienia i pomoc 

merytoryczna w tym zakresie, zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych; 
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2) uzgadnianie wniosku w sprawie o wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych, jeżeli 

jest to wymagane specyfiką przedmiotu zamówienia;  

3) udział w opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego  

do projektu umowy; 

4) ustalenia sposobu archiwizacji dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadkach spornych do których, ze względu na przedmiot 

zamówienia, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych. 

Rozdział 3 Zasady kontroli i koordynacji postępowań 

§ 109. Wykaz postępowań do wszczęcia w miesiącu następnym 

1. Dowódcy, Szefowie, Komendanci jednostek budżetowych podległych Szefowi 

IWsp SZ, z zastrzeżeniem zamówień realizowanych za pośrednictwem NSPA oraz 

w ramach programu FMS, opracowują wykazy postępowań o udzielenie 

zamówienia  do wszczęcia w miesiącu następnym w jednostce własnej oraz 

jednostkach im podległych i do 25 dnia każdego miesiąca, przekazują  

do koordynatora odpowiedzialnego w IWsp SZ za planowanie potrzeb  

w poszczególnych działach zaopatrzenia102, celem przeprowadzenia ich analizy.  

Wykazy postępowań o udzielenie zamówienia do wszczęcia w miesiącu 

następnym, o których mowa w zdaniu 1 stanowią załącznik nr 15 do wytycznych 

2. Szef Oddziału Koordynacji i Obsługi Umów Zagranicznych opracowuje  

w formie elektronicznej rejestr postępowań Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

dla zamówień zagranicznych, realizowanych za pośrednictwem Agencji Wsparcia  

i Zamówień NATO (NSPA) oraz w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). 

Rejestr ten, po uzgodnieniu z właściwymi koordynatorami, jest udostępniany 

Szefowi Wydziału Koordynacji i Kontroli, w zakresie jego kompetencji.  

3. Rejestr postępowań zamówień zagranicznych dla jednostek podległych Szefowi 

IWsp SZ opracowuje wyznaczona przez kierownika zamawiającego komórka 

organizacyjna albo wskazana osoba.   

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 2 i 3 stanowi załącznik nr 16 do wytycznych. 

5. W przypadku potrzeby dokonania kontroli postępowania, właściwy Koordynator 

przedstawia (drogą służbową, nie później niż do drugiego dnia każdego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym planuje się kontrolę) do Szefa Wydziału 

Koordynacji i Kontroli (zwanego dalej: Szefem WKiK) propozycje zamierzeń 

kontrolnych planowanych do przeprowadzenia w danych jednostkach wojskowych, 

                                                 
102 Załącznik nr 6 do Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 13 czerwca 
2016 r. w sprawie planowania zasobów, usług i robót budowlanych z wykorzystaniem systemu 
informatycznego LBPP, a także pkt 12 rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  
w sprawie organizacji i funkcjonowania na dany rok kalendarzowy. 
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na zasadach określonych w „Programie zapewnienia jakości działalności 

kontrolnej komórki do spraw kontroli Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”.103 

6. Wykaz i rejestr, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera w szczególności informacje 

dotyczące: 

1) przedmiotu zamówienia (nazwa zadania); 

2) pozycji z właściwego planu rzeczowego i wartość środków finansowych  

z planu przeznaczoną na realizację zadania; 

3) przewidywanych zasad oraz trybu udzielenia zamówienia. 

§ 110. Zadania Wydziału Koordynacji i Kontroli 

1. Wydział Koordynacji i Kontroli: 

1) koordynuje przedsięwzięcia w zakresie planowania oraz realizacji kontroli  

w jednostkach wojskowych; 

2) na podstawie zgłoszonych przez właściwych Koordynatorów propozycji 

zamierzeń kontrolnych planowanych do przeprowadzenia w danych 

jednostkach wojskowych, o których mowa w § 3 ust. 1, Szef WKiK 

opracowuje zbiorcze (za IWsp SZ) „Propozycje zmian zamierzeń 

kontrolnych planowanych do przeprowadzenia”, które Szef IWsp SZ 

przesyła do Centrum Koordynacyjnego Sztabu Generalnego WP; 

3) opracowuje pismo Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do Centrum 

Koordynacyjnego Sztabu Generalnego WP dotyczące skoordynowania 

propozycji zmian, o których mowa w pkt 2, w Departamencie Kontroli MON,  

z zamierzeniami kontrolnymi innych uprawnionych do kontroli organów104; 

4) po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych, koordynuje 

całokształt przedsięwzięć związanych z organizacją kontroli, w tym 

opracowaniem dokumentacji do i pokontrolnej, na zasadach określonych  

w dziale IX „Programu zapewnienia jakości działalności kontrolnej komórki 

do spraw kontroli Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”; 

5) po zakończeniu danego roku kalendarzowego, sporządza sprawozdanie  

z realizacji kontroli udzielania zamówień publicznych i przedstawia je 

Szefowi IWsp SZ. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Załącznik do rozkazu Nr 49 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawie prowadzenia 
działalności kontrolnej w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. 
104 Zgodnie z zasadami określonymi w decyzji Nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.  
w sprawie planowania i koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. 
Nar. poz. 237) oraz „Programie zapewnienia jakości działalności kontrolnej komórki do spraw kontroli 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozkazu Nr 49 Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie prowadzenia działalności kontrolnej  
w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. 
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Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 111. Wytyczne stosuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz 

dokumentów, w tym: 

1) decyzji Nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014 r.  

w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 179); 

2) decyzji Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r.  

w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2018 r. poz. 149 z późn. zm.); 

3) decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz.112 z późn. zm.); 

4) decyzji Nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.  

w sprawie planowania i koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony 

narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 237); 

5) wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 30 września 

2019 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania potrzeb w Siłach 

Zbrojnych. 

§ 112. Załączniki do wytycznych, stanowią przykładowe wzory, z zastrzeżeniem 

załącznika Nr 3, 4, 15 oraz 17-20, które są wiążące dla zamawiających. 

Zastosowanie przykładowych wzorów załączników wymaga analizy, w tym 

odpowiedniego dostosowania do rodzaju i specyfiki przedmiotu konkretnego 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz zmieniających się przepisów prawa. 

Zamawiający mogą modyfikować przykładowe wzory załączników, dostosowując 

ich treść do przedmiotu zamówienia i swoich potrzeb. Mogą też przyjąć własne 

dokumenty w tym zakresie, jeżeli odpowiadają one uzasadnionym potrzebom 

zamawiającego i są zgodne z przepisami prawa.  

§ 113. 1. Postanowienia niniejszych wytycznych nie zwalniają zamawiającego  

i osób działających z jego upoważnienia, wykonujących czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z obowiązku podejmowania 

niezbędnych czynności w przygotowaniu i w prowadzeniu postępowania  

o udzielanie zamówienia oraz w zakresie wykonywania zawartej umowy 

(udzielonego zamówienia), które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, 

konieczności zaspokojenia uzasadnionych potrzeb i interesów publicznych 

zamawiającego (Sił Zbrojnych). 

2. Orzecznictwo i piśmiennictwo, szczególnie najnowsze dotyczące zamówień 

publicznych pełni pomocniczą rolę przy interpretacji przepisów ustawy, które 

muszą być za każdym razem, w każdej analizowanej sprawie, odnoszone do 

danego, ustalonego w konkretnej sprawie stanu faktycznego. 

3. Żaden przepis prawa nie może być automatycznie stosowany w oderwaniu  
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od realiów konkretnego stanu faktycznego z pominięciem skutków jakie może 

wywołać jego zastosowanie. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

kilkakrotnie podnoszono, że „(…) ustawa Prawo zamówień publicznych  

nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej 

absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, 

jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów.  

Nie powinna być również stosowana w swoistej próżni legislacyjnej,  

nie uwzględniającej zasad wyrażonych w innych przepisach, w szczególności 

wyrażonych w ustawie o finansach publicznych. Dopuszczenie stosowania 

przepisów ustawy prowadzące do narzucenia zamawiającym dokonywania 

zakupów, które nie odpowiadają ich potrzebom i utrudniają prowadzenie 

statutowej działalności nie daje się pogodzić z postulatem racjonalności 

ustawodawcy.105 

4. W procesie wykładni przepisów ustawy Pzp wiodące znaczenie należy 

przypisywać zasadom wynikającym wprost z przepisów ustawy Pzp, tj. zasady 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przejrzystości, 

proporcjonalności oraz zasadzie efektywności. Ze względu na cele zamówień 

publicznych zasada efektywności (art. 17 ust. 1) ma kluczowe znaczenie  

w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Zob. wyrok  WSA w Łodzi z dnia 21 marca 2013 r., III SA/Łd 1089/12. 
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załącznik nr 1 

REGULAMIN PRACY KOMISJI106 

 

ROZDZIAŁ l 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin pracy komisji, zwany dalej „regulaminem”, określa tryb pracy 

komisji powoływanej do przeprowadzenia albo przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

zwanej dalej „komisją”. 

2. Regulamin stosuje się zarówno do komisji powołanych na podstawie art. 53 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275), zwanej dalej 

„ustawą”, jak i do komisji powołanych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy,  

tj. do komisji powołanej, jeżeli: 

1) wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik 

zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, zwaną dalej "komisją przetargową";’ 

2) wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową. 

3. Zadania komisji przetargowe  

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, 

powoływanym do oceny wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, 

powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu 

lub związanych z przygotowaniem postępowania. 

Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi 

zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty 

albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Komisja jest powoływana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli rozkaz o powołaniu komisji nie stanowi inaczej. 

5. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana  

do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. 

                                                 
106 Przykładowy projekt regulaminu w przypadku udzielania tzw. zamówień klasycznych, został 
opracowany przy wykorzystaniu wzoru regulaminu pracy komisji przetargowej przygotowanego 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Dokument ten ma charakter wyłącznie przykładowy, gdyż sposób i tryb 
pracy komisji przetargowej jest indywidualny dla każdego zamawiającego i może być uregulowany 
w sposób odmienny od zaproponowanego, w granicach przepisów prawa. Zamawiający mogą 
modyfikować wzór regulaminu, dostosowując jego treść do swoich potrzeb,  
w szczególności w zakresie czynności powierzonych komisji, podziału zadań pomiędzy 
poszczególnych członków komisji oraz sposobu rozstrzygnięcia w przypadku równej liczby głosów 
za i przeciw), czy informacji, które powinny zostać zawarte w protokole z posiedzenia komisji. 



Egz. pojedynczy 

str. 187/298 
 

6. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy. 

7. Ilekroć w regulaminie jest mowa o kierowniku zamawiającego należy pod tym 

pojęciem rozumieć także osobę wykonującą czynności zastrzeżone  

dla kierownika zamawiającego. 

8. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac komisji i innych osób 

powoływanej w celu: 

1) opracowania dokumentacji i warunków udziału w postepowaniu  

o udzielenie zamówienia (SWZ), ogólnych warunków umowy, zaproszeń do 

negocjacji, dokumentacji protokolarnej) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

2)  przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

3)  określenia trybu udzielenia zamówienia; 

4) oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia; 

5)  badania i oceny ofert; 

6)  wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, wykluczeniu 

wykonawców z postepowania, unieważnieniu postępowania. 

Rozdział II 

Tryb pracy komisji 

 

§ 2 

1. Komisję powołuje, zmienia jej skład i odwołuje Kierownik zamawiającego. 

Komisja składa się z co najmniej trzech osób, spośród których kierownik 

zamawiającego wyznacza przewodniczącego komisji, sekretarza komisji  

i członka/-ów komisji. 

2. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia, albo  

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

zwaną dalej "komisją", jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

progi unijne, kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia 

3. Powołanie komisji następuje spośród pracowników, którzy ze względu  

na posiadane kwalifikacje i doświadczenie, dają rękojmię do prawidłowego, 

obiektywnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, chyba że co innego 

postanowiono w rozkazie o jej powołaniu. 

5. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, 

rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją 

wiedzą i doświadczeniem. 

6. Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej  

na podstawie odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych 
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wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych  

w odrębnych przepisach.  

7. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. 

8. Członkowie komisji dokonują przyjęcia swoich obowiązków poprzez złożenie 

oświadczenia.  

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera także zobowiązanie  

do zachowania poufności, bezstronności, rzetelności i obiektywizmu  

w pracach komisji.  

10. Oświadczenia członków komisji stanowią integralną część dokumentacji 

postępowania. 

§ 3 

1. Komisja pracuje kolegialnie. 

2. Przewodniczący komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeń, biorąc pod 

uwagę uzasadnione wnioski członków komisji, tak aby umożliwić wypełnianie 

przez nich innych obowiązków służbowych. 

3. Z posiedzenia komisji może zostać sporządzony protokół, w którym  

w szczególności opisuje się: przebieg posiedzenia, wyniki głosowań, 

czynności dokonane przez przewodniczącego/sekretarza/członka komisji, 

zadania przydzielone członkom komisji w zakresie ich obowiązków przez 

przewodniczącego komisji. Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji 

biorących udział w danym posiedzeniu komisji powinien zostać odnotowany 

przez przewodniczącego komisji  w protokole z posiedzenia komisji. Jeżeli 

powodem braku podpisu są zastrzeżenia co do zgodności z przepisami 

ustawy, do protokołu załącza się również pisemne zastrzeżenia członka 

komisji.  

4. Komisja przyjmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy jej 

członków, w drodze głosowania lub na podstawie sumy albo średniej 

arytmetycznej indywidualnych ocen. 

5. W przypadku obecności mniej niż połowy członków komisji jej przewodniczący 

odracza posiedzenie i wyznacza nowy termin. 

6. Członek komisji niezgadzający się z przyjętym rozstrzygnięciem komisji 

obowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego 

stanowiska (zdanie odrębne), które dołącza się do protokołu posiedzenia (jeśli 

został sporządzony). 

7. Członkowie komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu komisji, 

potwierdzają pisemnie zapoznanie się z ustaleniami komisji. Postanowienie 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Osoby, które posiadają wiedzę, że nie będą mogły wykonywać czynności  

w postępowaniu obowiązane są, z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem, 

przesłać taką informację sekretarzowi komisji ze wskazaniem osoby, która tą 

czynności w jego imieniu będzie wykonywać, celem podania punktu  

do rozkazu.  
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§ 4 

1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu 

okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 4 Ustawy. 

2. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy, 

składa się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu,  

a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed 

zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Członkowie komisji 

składają oświadczenie Kierownikowi Zamawiającego. Przed odebraniem 

oświadczenia, Kierownik Zamawiającego uprzedza osoby składające 

oświadczenie  

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

3. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56  

ust. 3 Ustawy, członkowie komisji składają Kierownikowi Zamawiającego przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przed odebraniem 

oświadczenia, Kierownik Zamawiającego uprzedza osoby składające 

oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

4. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności 

wymienionych w art. 56 ust. 2 lub 3 Ustawy, członek komisji obowiązany jest 

niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, powiadamiając o tym na piśmie przewodniczącego komisji oraz 

Kierownik Zamawiającego, a w przypadku kiedy wyłączenie dotyczy 

przewodniczącego komisji - Kierownikowi Zamawiającego.  

5. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę 

podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych 

czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

§ 5 

1. Komisja może wnioskować do kierownika zamawiającego o powołanie 

biegłego do wykonania określonych w toku jej prac czynności, jeżeli do ich 

wykonania wymagane jest posiadanie wiadomości specjalnych.  

2. Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej 

sporządzenia oraz szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także – o ile 

jest to możliwe – wskazanie kandydatury biegłego. 

3. Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie komisji mogą 

uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym. 

4. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio do biegłych.  

§ 6 

Jeżeli komisja została powołana do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia komisja dokonuje weryfikacji:  

1) dokumentów stanowiących podstawę wszczęcia i przeprowadzenia 

postępowania; 
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2) zakwalifikowania przedmiotu zamówienia, jako zamówienia klasycznego, albo 

zamówienia do którego stosuje się przepisy szczególne działu III ustawy,  

w tym zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dział VI), czy 

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne oraz propozycji wyboru trybu 

udzielenia zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem, uzasadnienie nie 

dotyczy trybów podstawowych; 

3) dokumentów wymaganych w postępowaniu, w zależności od podstawy 

udzielanego zamówienia i wybranego trybu udzielenia zamówienia,  

w szczególności:  

a) specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym opisu przedmiotu 

zamówienia, określenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia, ustalenie wartości 

planowanego zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny, istotnymi postanowieniami 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzorem umowy), 

b) zaproszeń do składania ofert, zaproszenia do dialogu lub zaproszenia  

do negocjacji, wraz z istotnymi postanowieniami umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (wzorem umowy), 

c) projektów ogłoszeń, 

d) określenia klauzuli tajności, zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych, 

e) w przypadku, gdy zamówienie związane będzie z dostępem do informacji 

niejawnych od klauzuli "poufne" wzwyż lub ich odpowiedników 

wynikających  

z przepisów międzynarodowych: 

– określenie stopnia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, 

– opracowanie w uzgodnieniu z pełnomocnikiem do spraw ochrony 

informacji niejawnych zamawiającego i odbiorcy lub użytkownika, 

projektów instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego jako integralnej 

części umowy, 

– jeżeli wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie sprawdzenia w Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, za pośrednictwem Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, uprawnień przedsiębiorcy do dostępu  

do informacji niejawnych, 

e) opracowanie, w uzgodnieniu z pełnomocnikiem do spraw ochrony 

informacji niejawnych zamawiającego i odbiorcy lub użytkownika, 

wymogów związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych, w 

przypadku, gdy zamówienie związane będzie z dostępem do informacji 

niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub jej odpowiednikiem wynikającym 

z przepisów międzynarodowych. 

 



Egz. pojedynczy 

str. 191/298 
 

§ 7 

1. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:107 

1) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 

dla zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, albo 

przekazuje je do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – dla 

zamówienia klasycznego o wartości równiej lub przekraczającej progi 

unijne; 

2) zamieszcza/przekazuje właściwej komórce organizacyjnej  

do zamieszczenia na stronie internetowej lub w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie zamawiającego wszystkie dokumenty (w tym 

ogłoszenia) i informacje wymagane ustawą do opublikowania w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) przekazuje do opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż 

wskazany w pkt 3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu 

ogólnopolskim – w przypadku podjęcia takiej decyzji przez kierownika 

zamawiającego; 

4) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje  

do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie  

o zamiarze zawarcia umowy – w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki;  

5) przygotowuje propozycje wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji 

warunków zamówienia; 

6) przygotowuje i przedkłada kierownikowi zamawiającego projekty zaproszeń 

do składania ofert (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 

konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacji 

elektronicznej), informacji np. informacja o zakończeniu dialogu 

konkurencyjnego oraz innych dokumentów wymaganych przepisami 

ustawy; 

7) prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami w przypadku, gdy ustawa 

przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo dialogu; 

8) dokonuje otwarcia ofert; 

9) dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach  

                                                 
107 1. Postanowienie znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy komisja została powołana  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.  
2. Podany zakres czynności, powierzonych komisji przetargowej na podstawie regulaminu, jest 
przykładowy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy do podstawowych zadań komisji przetargowej należy 
ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena 
ofert, jednakże w myśl art. 20 ust. 2 ustawy komisji przetargowej może zostać powierzone 
dokonywanie także innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 



Egz. pojedynczy 

str. 192/298 
 

z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz 

wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 

10) wzywa/wnioskuje do kierownika zamawiającego o zatwierdzenie 

wezwania wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów 

wymaganych od wykonawców lub do wyjaśnienia treści oferty; 

11) wnioskuje do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców  

w przypadkach przewidzianych ustawą; 

12) wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie ofert  

w przypadkach przewidzianych ustawą; 

13) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje 

do kierownika zamawiającego o unieważnienie postępowania;\ 

14) dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia 

kierownikowi zamawiającego rekomendację dotyczącą odpowiedzi  

na odwołanie albo odpowiedzi na informację o podjętej niezgodnie  

z przepisami czynności lub zaniechaniu czynności; 

15) przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje w zakresie 

wnioskowania do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą, 

przedłużenie okresu ważności wadium, a także w zakresie zatrzymania 

wadium - w przypadkach określonych ustawą; 

16) przygotowuje projekt informacji do wykonawców o zawieszeniu biegu 

terminu związania ofertą; 

17) sprawdza wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy; 

18) przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje w zakresie 

określenia warunków przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

19) wykonuje czynności niezbędne do przeprowadzenia licytacji 

elektronicznej; 

20) zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo przekazuje je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  

na zasadach określonych w art. 95 ustawy; 

21) wystąpienie do Dowódcy (Szefa, Komendanta) o zatwierdzenie 

postanowień ustalonych w negocjacjach; 

22) występowanie z wnioskiem do Wykonawcy o przedłużenie terminu 

związania ofertą i przedłużenie terminu ważności wadium; 

23) bieżące prowadzenie protokołu postępowania; 

24) sporządzenie projektu umowy/ aneksu do umowy i uzgodnienie jego 

treści, zgodnie z postanowieniami wytycznych w tym zakresie; 

25) wystąpienie, nie później niż na 6 dni roboczych przed planowanym 

terminem podpisania umowy, z wnioskiem do Dyrektora Wojskowego 

Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) o wyznaczenie 

właściwego rejonowego przedstawicielstwa wojskowego (RPW)  

do realizacji zapewnienia jakości, w ramach planowanej do podpisania 

umowy. 
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2. Podczas sesji otwarcia ofert komisja wykonuje w szczególności następujące 

czynności: 

1) bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) sprawdza, czy oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte; 

3) sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę); 

4) otwiera oferty, które zostały złożone w terminie; 

5) odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

3. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wyłącznie  

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, po szczegółowym zapoznaniu 

się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani). 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków komisji 

§ 8 

Biorąc udział w pracach komisji członkowie komisji mają w szczególności prawo 

do: 

1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w komisji; 

2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji; 

3) zgłaszania przewodniczącemu komisji w każdym czasie uwag i problemów 

dotyczących funkcjonowania komisji; 

4) wnioskowania o powołanie biegłego. 

§ 9 

1. Do obowiązków członka komisji należy w szczególności: 

1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji; 

2) przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków 

zamówienia; 

3) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach  

z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz 

wniosków  

o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 

4) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 1 i art. 56  

ust. 4 ustawy. 

2. Do obowiązków członka komisji, nie będącego przewodniczącym ani 

sekretarzem komisji, należy w szczególności: 

1) wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 

regulaminu, w tym zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji; 

2) niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, 

które uniemożliwiają udział w pracach komisji. 
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§ 10 

1. Do obowiązków przewodniczącego komisji, poza obowiązkami wskazanymi  

w § 9 ust. 1 regulaminu, należy w szczególności: 

1) organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz 

zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono  

w rozkazie o jej powołaniu); 

2) odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie 

określonym w art. 56 ust. 1 ustawy oraz oświadczeń, o których mowa  

w art. 56 ust. 4 ustawy i włączenie wskazanych oświadczeń  

do dokumentacji postępowania;  

3) wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odwołanie członka komisji, 

który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności,  

o których mowa w art. 56 ust. 1 lub art. 56 ust. 4 ustawy albo złożył 

oświadczenie  

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 lub art. 56 ust. 

4 ustawy albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy, a także o odwołanie 

członka komisji z innych uzasadnionych powodów; 

4) w razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego  

o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub 

do czasu wyjaśnienia sprawy; 

5) podział prac przydzielanych członkom komisji; 

6) informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym  

o istotnych problemach związanych z pracami komisji; 

7) przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism,  

w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, 

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania; 

8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza 

komisji; 

9) nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji 

postępowania. 

2. Do zadań przewodniczącego komisji, w trakcie prowadzonych negocjacji 

należy w szczególności: 

1) otwarcie posiedzenia; 

2) przedstawienie składu osobowego komisji przybyłym przedstawicielom 

Wykonawcy oraz zaproszonym osobom; 

3) przedstawienie zakresu posiadanego przez komisję pełnomocnictwa; 

4) sprawdzenie, przed rozpoczęciem negocjacji, zakresu pełnomocnictwa 

posiadanego przez przedstawicieli Wykonawcy; 

5) udzielanie głosu członkom komisji, w celu zreferowania przez nich 

zagadnień dotyczących prowadzonego postępowania; 

6) prowadzenie negocjacji z przedstawicielami Wykonawcy; 

7) zamknięcie posiedzenia. 
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3. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie  

i przekazanie odpowiednich dokumentów kierownikowi zamawiającego, 

wykonawcom, Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a także za 

zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w miejscu, o którym mowa w § 

7 ust. 1 pkt 4 regulaminu. 

4. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich. 

§ 11 

1. Do obowiązków sekretarza komisji, którym pożądane jest aby był nim 

pracownik sekcji zamówień publicznych, należy w szczególności: 

1) dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu 

postępowania wraz z załącznikami; 

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji; 

3) udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień 

związanych z prowadzonym postępowaniem; 

4) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą; 

5) czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania 

przez członków komisji; 

6) odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, 

przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych  

z postępowaniem; 

7) opracowuje i przekazuje treść ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zamieszcza je w terminach i miejscach wskazanych do tego 

przepisami o zamówieniach publicznych i regulaminem zamawiającego; 

8) sporządza kalkulację opłaty za kopię dokumentów; 

9) zamieszcza terminowo dokumentację na stronie internetowej 

Zamawiającego, Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym 

Publikacji Wspólnot Europejskich w zakresie prowadzonych procedur  

na zasadach określonych przepisami ustawy i regulaminem 

zamawiającego;  

10) rejestracja postępowania, ustalanie terminów obowiązujących  

w postępowaniu i ich przestrzeganie, w tym terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenia ofert, terminy 

związania ofertą, negocjacji według zasad określonych przez kierownika 

zamawiającego; 

11) nadawanie numerów wadium – w porozumieniu z Głównym Księgowym, 

zamieszczanie w dokumentach postępowania, po odebraniu z Pionu 

Głównego Księgowego, dowodów wniesienia wadium (kopii dokumentu), 

jeżeli było wymagane w postępowaniu; 

12) uczestniczenie w negocjacjach i sporządzanie z ich przebiegu protokołu; 

13) przygotowanie projektu pisma zawiadamiającego Wykonawców  

w szczególności o: zakwalifikowaniu do udziału w postępowaniu/ 
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wykluczeniu z postępowania, odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej 

oferty; 

14) dokumentowanie prac komisji i bieżące prowadzenie protokołu 

postępowania; 

15) opracowanie wniosku do Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji 

Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK), nie później niż na 6 dni roboczych przed 

planowanym terminem podpisania umowy, o wyznaczenie właściwego 

rejonowego przedstawicielstwa wojskowego (RPW) do realizacji 

zapewnienia jakości, w ramach planowanej do podpisania umowy; 

16) określanie na egzemplarzu aktowym umowy czasu jej przechowywania  

z uwzględnieniem zapisów umowy w zakresie zobowiązań gwarancyjnych  

i serwisowych, wymagań związanych z bezpieczeństwem dostaw; 

17) sprawdzanie, przed zawarciem umowy, wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 

jest dołączana do akt postępowania), o ile było wymagane  

w postępowaniu; 

18) rejestrowanie umowy w Kancelarii Zamawiającego; 

19) rozesłanie kopii umów/ porozumień zawartych w wyniku 

przeprowadzonego postępowania, w tym do wyznaczonego RPW,  

w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 

20) przygotowuje dokumentację do archiwizacji; 

21) wykonywanie innych, związanych z postępowaniem, zadań zleconych 

przez przewodniczącego komisji. 

2. Sekretarz komisji zabezpiecza prawidłowy dostęp do dokumentacji 

postępowania z zachowaniem wymogów: 

1) jej nienaruszalności; 

2) wymogów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742); 

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.); 

4) wymogów określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781); 

5) ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych. 

3. Komisja w trakcie negocjacji może dokonać zmian postanowień projektu 

umowy, które zgodnie z Zaproszeniem nie były przewidziane do negocjacji. 

Powyższe wymaga zatwierdzenia przez Dowódcę / Szefa / Komendanta. 

4. W przypadku konieczności dokonania zmian w planie modernizacji technicznej 

(PMT), planie zakupu środków materiałowych (PZŚM)/ planie inwestycji 

budowlanych, wynikających z prowadzonego postępowania, niezbędnych do 

jego zakończenia i zawarcia umowy, sekretarz komisji przygotowuje i poprzez 
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kancelarię kieruje wniosek do Kierownika Zamawiającego, w którym 

przedstawia i uzasadnia konieczne zmiany. W przypadku pilnej potrzeby 

pisemnego potwierdzenia zabezpieczenia niezbędnych środków w PMT, 

PZŚM, PIB sekretarz komisji przygotowuje bezpośrednie wystąpienie 

Dowódcy / Szefa / Komendanta do Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – 

P8 Sztabu Generalnego WP, do wiadomości Gestora SpW i Organizatora 

Systemu Funkcjonalnego, poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

5. W przypadku gdy kierownik zamawiającego nie zatwierdza wyniku 

postępowania i nie zgadza się na wynegocjowane postanowienia projektu 

umowy – może w takim przypadku podjąć decyzję o dalszym prowadzeniu 

negocjacji przez komisję lub ewentualnie o odstąpieniu od negocjacji, o czym 

niezwłocznie powiadamia odpowiednio Szefa IWsp SZ/Dowódcę (Szefa, 

Komendanta) jednostki organizacyjnej (budżetowej) podległej Szefowi 

IWsp SZ. 

 

Rozdział IV 

Zakończenie prac komisji 

§ 12 

1. Przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi zamawiającego  

do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami. 

2. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę 

do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.  
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Załącznik nr 2 
 

PLAN ZAKUPÓW nr …. – do dnia 31.12.202.. r. 
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Załącznik nr 3 
 „PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ……… W 20…...R” 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 

Wersja nr 

 

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu […] nr [...](aktualizacja 

Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu […] nr […]) 108 

Zamawiający: 

Nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny:109 

Adres: [ulica, nr domu, nr lokalu] 

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: 

Adres strony internetowej: 

Adres poczty elektronicznej: Numer telefonu kontaktowego: 

Rodzaj zamawiającego:110 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień. 
109 Numer NIP lub REGON. 
110 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodza j 
zamawiającego spośród następującej listy: 

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu 
terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, 

agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz 

celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Naro dowy 
Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia 

publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inn e państwowe i 

samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych; 

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) inny zamawiający (proszę określić). 
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1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

 

                                                 
111 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy); 

2) tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy); 

3) tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy); 
4) partnerstwo innowacyjne; 

5) negocjacje bez ogłoszenia; 

6) zamówienie z wolnej ręki; 
7) konkurs; 

8) umowa ramowa. 
112 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
113 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
114 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych 

zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowisk owe). 
115 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 

Pozycja 

Planu 

Przedmiot 

zamówienia 

Przewidywany 

tryb albo 

procedura 

udzielenia 

zamówienia111) 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia112 

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania113 

Informacje 

dodatkowe114 

Informacja 

na temat 

aktualizacji115 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

1.1.1       

1.1.2       

…       

2. DOSTAWY  

1.2.1       

1.2.2       

…       

3. U S Ł U G I 

1.3.1       

1.3.2       

…       
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2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) przetarg nieograniczony; 

2) przetarg ograniczony; 
3) negocjacje z ogłoszeniem; 

4) dialog konkurencyjny; 

5) partnerstwo innowacyjne; 
6) negocjacje bez ogłoszenia; 

7) zamówienie z wolnej ręki; 

8) konkurs; 
9) umowa ramowa; 

10) dynamiczny system zakupów. 
117 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług 
118 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
119 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych 

zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 
120 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 

Pozycja 

Planu 

Przedmiot 

zamówienia 

Przewidywany 

tryb albo 

procedura 

udzielenia 

zamówienia116 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia117 

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania118 

Informacje 

dodatkowe119 

Informacja 

na temat 

aktualizacji120 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

2.1.1       

2.1.2       

…       

2. DOSTAWY  

2.2.1       

2.2.2       

…       

3. U S Ł U G I 

2.3.1       

2.3.2       
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Załącznik Nr 4 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 
Z DOKONANIA CZYNNOŚCI SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa przedmiotu zamówienia) 

W dniu/dniach …………………………………….. dokonano czynności 

szacowania wartości w/w przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu 

następujących podstaw: 

1. Wysokość wydatków planowanych w planie rzeczowym na zadania 

stanowiące przedmiot zamówienia:………………………………………………… 

(wartość netto zaplanowanych wydatków) 

2. Wartość (cen) wydatków obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia, poniesionych w okresie ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających datę szacowania, przez*: 

a) przez zamawiającego: 

……………………………………………………………………………… 
(wskazać wartość netto poniesionych wydatków) 

b)  innych zamawiających: 

……………………………………………………………………………… 
(wskazać nazwę zamawiającego oraz wartość netto zamówień) 

……………………………………………………………………………………………………... 

(wskazać nazwę zamawiającego oraz wartość netto zamówień) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.1. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. Informacje uzyskane od wykonawców*: 

3.1. W dniu/dniach …………………………………………wystąpiono  

z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia do następujących 

wykonawców (dowody skierowania zapytania o wycenę stanowią 

załącznik nr ……. do notatki): 

1) ……………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

w formie 󠆹 e-mailowej 󠆹pisemnej 󠆹faksem  

2) ……………………………………………………………………………… 
 (nazwa i adres wykonawcy)  

w formie 󠆹 e-mailowej 󠆹pisemnej 󠆹faksem  

3) ……………………………………………………………………………… 
 (nazwa i adres wykonawcy)  

w formie 󠆹 e-mailowej 󠆹pisemnej 󠆹faksem  
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3.2. W terminie do dnia ……………………… r. do godz. 

…………………………otrzymano następujące wyceny (otrzymane 

wyceny stanowią załącznik Nr ……. do notatki): 

1) ………………………………………………………………………………

…… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

Cena netto …………………………… Cena brutto ………………………. 

2) ……………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

Cena netto …………………………… Cena brutto ………………………. 

3) ………………………………………………………………………………
    (nazwa i adres wykonawcy) 

Cena netto …………………………… Cena brutto ………………… 

3.3. Uwagi: 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
(Należy uzupełnić np. w przypadku, jeśli pomimo prośby o wycenę nie została 

przedstawiona żadna informacja/wycena) 

4. Informacje uzyskane ze stron internetowych, katalogowych*: 

4.1. W dniu/dniach ………………………………….. uzyskano ze stron 

internetowych, katalogowych następujące dane bez zwracania się do 

potencjalnych wykonawców (wydruki stron internetowych. 

Katalogowych stanowią załącznik Nr ….. do notatki): 

1) ………………………………………………………………………………

…… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

Cena netto …………………………… Cena brutto ………………… 

2) ………………………………………………………………………………

…… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

Cena netto …………………………… Cena brutto ………………… 

3) ……………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

Cena netto …………………………… Cena brutto ………………… 

4.2. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Szacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonano w nw. sposób: 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 (Opisać w jaki sposób oszacowano wartość przedmiotu zamówienia, czy np. poprzez 

wyciągnięcie średniej arytmetycznej z podanych wyżej wartości, czy też  

w inny sposób. Wyjaśnić przyjętą metodę). 

6. W związku z powyższymi ustaleniami szacunkowa wartość przedmiotu 

zamówienia, ustalona zgodnie z art. 28 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia 

bez podatku VAT), wynosi: 

 ……………………………………….. PLN ……………………………………EURO 

Załączniki: 
(np. wyceny wykonawców, wydruki e-mail, etc.) 

1. ……………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………….; 

3. ……………………………………………………………………………….; 

 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko oraz podpis osoby/osób, która/e dokonywała/y szacowania wartości 

zamówienia ze wskazaniem czynności, za której przeprowadzenie/dokonanie odpowiadała) 

 

w razie braku dostępności podstawy szacowania wartości zamówienia w uwagach należy 

odnotować ten fakt wraz z podaniem przyczyny braku możliwości wykorzystania tej 

podstawy. 

 

ZATWIERDZIŁ  

…………………………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez niego do zatwierdzenia czynności 

szacowania wartości przedmiotu zamówienia) 
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Załącznik nr 5 

Z A T W I E R D Z A M  

Komendant/Dowódca/Szef 

…………………………… 

Data zatwierdzenia 

 

Nr rejestru Sekcji Zamówień Publicznych …………………… data ………………….. 

Nr rejestru Sekcji Planowania …………………… data ………………….. 

Nr rezerwacji ZWSI RON ……….…………..   

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

/o zawarcie umowy ramowej* / o zawarcie umowy realizacyjnej/* 

*(niewłaściwe skreślić) 

CZĘŚĆ A/wypełnia Dysponent Wewnętrzny/ 

WNIOSKUJĄCY: 

Nazwa wydziału: 

.............................................. 

Nazwa sekcji: 

Sekcja ................................... 

1. PODSTAWA ZAPOTRZEBOWANIA:  

(Plan/Projekt planu modernizacji technicznej …/Plan/Projekt planu zakupu 

środków materiałowych,…/Plan/Projekt planu Inwestycji Budowlanych…/ 

Plan/Projekt planu Finansowego Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,  

Plan/Projekt planu rzeczowego organu planującego trzeciego stopnia – poz. … 

/,  decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr …….. z dnia ………..)*.   

2. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

.................................................................................................................................... 

Część I...................................... 

Część II ..................................... 

............................................... 
(W przypadku postępowań, które wiążą się  z dostępem do informacji niejawnych, należy wpisać klauzulę 

„ZASTRZEŻONE”, „POUFNE", „TAJNE”, „ŚCIŚLE TAJNE”) 
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Kod CPV /wszystkie 9 cyfr ......................... 

Nazwa wg wspólnego słownika zamówień: 

..................................................................... 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

 DOSTAWA 

 USŁUGA; kod CPC: ...............................; kategoria usług: .............. 

Czy postępowanie dotyczy zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa: 

 Tak 

 Nie 

3. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 
/dotyczy postępowań realizowanych na podstawie ustawy/ : 

Czy zamówienie podzielono na części zgodnie z art. 36 aa ustawy? 

 Tak – ilość części: .............. 

 Nie 

Uzasadnienie dla odstąpienia od podziału zamówienia na części: 

 

............................................................................................................................... 
/np.: Trudności techniczne spowodowane podziałem zamówienia i uzyskanie niejednorodnych wyrobów; 

Ograniczenie konkurencji podmiotom świadczącym kompleksowe usługi; Podniesienie całkowitego kosztu 

wykonania zamówienia; Trudności organizacyjne spowodowane koordynacją wykonania dostaw/usług przez kilku 

wykonawców i spowodowanie zagrożenia nieprawidłowego zrealizowania zadania/ 

 

4. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO 
/jeżeli dopuszcza się oferty częściowe – podać wartość netto oraz euro dla każdej części oddzielnie oraz wartość netto 

oraz euro całości zamówienia – RAZEM/: 

Kurs euro przyjęty do szacowania wartości zamówienia: 

Wg aktualnego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokość kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

(…). 

Zamówienie gwarantowane: 

Część I ……………………. zł netto ……………………. euro 

Część II ……………………. zł netto ……………………. euro 

RAZEM: ……………………. zł netto ……………………. euro 

Zamówienie opcjonalne: 

Część I ……………………. zł netto ……………………. euro 

Część II ……………………. zł netto ……………………. euro 
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RAZEM: ……………………. zł netto ……………………. euro 

Razem: 

Część I ……………………. zł netto ……………………. euro 

Część II ……………………. zł netto ……………………. euro 

RAZEM: ……………………. zł netto ……………………. euro 

5. DATA USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA: 

Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia zakończono ustalać w dniu …….  

na podstawie /wskazać odpowiedni dokument wraz z nazwami firm lub inne dokumenty potwierdzające ustalenie 

wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, m.in.: notatka z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, notatka  

ze sprawdzenia katalogów na stronach internetowych lub cen przedstawionych na stronach www /wraz 

z wydrukami stron/ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko, 

stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej 

za ustalenie wartości zamówienia 

Nr telefonu służbowego Podpis 

   

6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /zaznaczyć właściwy kwadrat/ 

 Zawarty w Załączniku nr ....... do wniosku (wykaz asortymentowy wraz  

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia). 
/w przypadku gdy do udzielenia zamówienia nie jest wymagane zawarcie umowy/ 

 Zawarty w Załącznikach: 

nr ....... do wzoru umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

osoby odpowiedzialnej za opis przedmiotu zamówienia 
Podpisy 

  

7. WYKAZ ASORTYMENTOWY 

Zamówienie gwarantowane: 

Lp. Przedmiot zamówienia ilość j.m. 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Wartość 

netto (cena 

jednostkowa 

netto x ilość) 

zł 

Stawka 

VAT % 

Wartość brutto 

zł 

1. ………………. …… …… …………. …………… ….. ……………. 

RAZEM: ……….. …… …………… 

Zamówienie opcjonalne: 
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Lp. Przedmiot zamówienia ilość j.m. 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Wartość 

netto (cena 

jednostkowa 

netto x ilość) 

zł 

Stawka 

VAT % 

Wartość brutto 

zł 

1. ………………. …… …… …………. …………… ….. ……………. 

RAZEM: ……….. …… …………… 

 

8. Wymagania eksploatacyjno-techniczne (wet), dane uzupełniające, itp. 

……….…..* 

9. Szczególne wymagania co do przedmiotu zamówienia jak np.: warunki  

i termin przechowywania, warunki techniczne i gwarancyjne, rodzaje 

opakowań, sposób reklamacji itp. 

10. Wymagania zapewnienia bezpieczeństwa dostaw (art. 408 ustawy) …………………, (jeżeli 

dotyczy) 

11. Określenie przez Zamawiającego wymagań dotyczących systemu zarządzania 

jakością wykonawcy, postanowień dotyczących realizacji  

i zakresu zapewnienia jakości oraz pozostałe wymagania związane  

z zapewnieniem jakości, w formie klauzuli jakościowej, uzgodnionej  

z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJIK), 

wprowadzonej przez zamawiającego do swz (umowy) zgodnie  

z wymaganiami i przepisami, o których mowa w dziale III wytycznych. 

12. Opis warunków odbioru przedmiotu zamówienia oraz określenie procesu 

nadzorowania jakości, realizowanego w systemie zapewnienia jakości SpW 

przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe lub Zamawiającego albo 

użytkownika sprzętu wojskowego, odbiorcę sprzętu wojskowego, w oparciu  

o wymagania zawarte w umowie. 

13. PRZEWIDUJE SIĘ/NIE PRZEWIDUJE SIĘ udzielenie/-a zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa odpowiednio w art. 214 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, a dla zamówień w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa dodatkowych dostaw, albo zamówienia uzupełniającego 

tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe na usługi lub roboty 

budowlane, o których mowa odpowiednio w art. 408 ust. 2 pkt 6 i 7  ustawy.* 

8. PROPONUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE: 

                                                 
 niepotrzebne usunąć 
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1) zgodnie z przepisami działu VI ustawy  Prawo zamówień publicznych, działu  

„zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, decyzji nr 367/MON 

……../ regulaminu zamawiającego* w trybie:................................................., na 

podstawie art…./§ …* 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu. uzasadnienie nie dotyczy trybu: 

przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego – dla zamówienia 

klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (art. 128-151 

ustawy), albo trybu podstawowego podstawowych – dla zamówienia klasycznego 

o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 275-296), a dla zamówień w dziedzinach 

obronności  

i bezpieczeństwa – trybu przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem  

(art. 410 ust. 1 ustawy). 

………………………………………………………………………………………… 

 (podać uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu postępowania) 

14. UZASADNIENIE DLA ZASTOSOWANIA TRYBU INNEGO, NIŻ PRZETARG 

NIEOGRANICZONY, OGRANICZONY, ALBO TRYBU PODSTAWOWEGO : 

/podać proponowany tryb i uzasadnienie, załączyć dokumenty/ 

Nazwa i adres wykonawcy, któremu należy udzielić zamówienia w trybie 

niekonkurencyjnym: 

............................................................................................................................ 

Imię, nazwisko, stanowisko osoby wskazującej wykonawcę: 

............................................................................................................................ 

15. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU DIALOGU TECHNICZNEGO: TAK/NIE*. 

 

16. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Dla Części I:   

................................................................................................................ Dla 

Części II:  

................................................................................................................ 

17. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Dla Części I:   ................................................................................................................ 

Dla Części II:  ................................................................................................................ 

18. UZASADNIENIE DLA SKRÓCENIA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW  

DO DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM, JEŻELI 

ZACHODZI PILNA POTRZEBA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
/wypełnić jeśli dotyczy/: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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…………………………………………... 
/Data i podpis dysponenta wewnętrznego/ 
 

 

19. OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCE DODATKOWE/FAKULTATYWNE PRZESŁANKI 

DO WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA - Art. 109 ustawy 

Pzp /wypełnia Dysponent wewnętrzny w porozumieniu z SZP/ : 

 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

 jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale 

XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 

prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 
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20. KLAUZULE SPOŁECZNE 

(art. 95 ust. 1, art. 96, art. 438 ustawy Pzp) 

Określenie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na 

usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia  

w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

 

Zamawiający wskazuje następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:  

1) ................................................................................................................……… 

2) ................................................................................................................……… 

Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu 

niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 (art. 438 ustawy Pzp): 

1) ................................................................................................................……… 

2) ................................................................................................................……… 

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności: 

1) ................................................................................................................………… 

2) ................................................................................................................………… 

21. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ 

WYKONAWCA BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ORAZ PODMIOTOWE 

ŚRODKI DOWODOWE (Art. 112-117 i art. 124-128)  

Rodzaj warunku do spełnienia 
Dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymaganych 
warunków 

Aktualna podstawa prawna 
żądania dokumentów 

(Dz. U) 

Zdolności do występowania w 
obrocie gospodarczym.  

  

Uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych 
przepisów; 

  

Sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa 

  

Zdolności techniczne lub 
zawodowe  

  

Zdolność techniczna lub zawodowa 
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający: 

1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia; 

2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (art. 124 ustawy Pzp). 

Uwaga 

1. Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, 

wykonawca składa je wraz z ofertą (art. 107 ust. 1 ustawy).  

2. Zamawiającego, w celu weryfikacji podmiotowej wykonawcy w zakresie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, powinien 

jednocześnie określić adekwatne do tego celu podmiotowe środki dowodowe, 

których będzie żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

22. POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW: 

23. ŻĄDANIE DOŁĄCZENIA ETYKIETY (dokument, w tym zaświadczenie lub 

poświadczenie), ZŁOŻENIA CERTYFIKATU (wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 

przez tę jednostkę), ALBO INNYCH PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE SPEŁNIAJĄ OKREŚLONE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA, CECHY LUB KRYTERIA, JEŻELI SĄ 

ONE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA. /np. próbki, opisy, 

fotografie, decyzje, certyfikaty, zaświadczenia, itp./ 

Wymagane przedmiotowe środki dowodowe 
Aktualna podstawa prawna żądania 

dokumentów (art. 104-107 ustawy) 

  

  

24. OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU: 

Imię i nazwisko,  stanowisko służbowe osoby przygotowującej  

opis warunków udziału w postępowaniu 
Podpis 

  

  

25. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY /zaznaczyć właściwy kwadrat/: 

 Nie 

 Tak, zawarte w § nr: .......... wzoru umowy. 

26. PROPONOWANE KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
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/podać ilość punktów w każdym z kryteriów, które łącznie dadzą wynik 100/ 

Lp. Kryterium Ilość punktów 

1 Cena  ................. 

2 

............................ 
/inne kryterium odnoszące się do przedmiotu zamówienia/  

np.: warunki dostawy (termin, sposób, czas) 

wymiar gwarancji, 

aspekty ekologiczne( zużycie energii, emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń) 

koszty eksploatacji, 

serwis posprzedażny 

innowacyjność 

jakość 

estetyka 

................. 

RAZEM: 100 pkt 

UZASADNIENIENIE DLA CENY, JAKO JEDYNEGO KRYTERIUM LUB 

PRZEKRACZAJACEGO 60 pkt: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

WZÓR DO WYLICZENIA PUNKTÓW W KRYTERIUM INNYM NIŻ CENA 

..................................................................................................................................... 

 

Wzór można opracować na podstawie poniżej podanych przykładów: 

I. wymiar gwarancji – znaczenie 10% 

Ip(Gw) = G(oferta) / G(max) * 10 

Ip(Gw) – Ilość punktów w kryterium ‘wymiar gwarancji’ 

G(oferta) – Wymiar gwarancji oferty badanej (w miesiącach) 

G(max) – Maksymalny wymiar gwarancji wśród złożonych ofert (w miesiącach) 

II. wymiar gwarancji – znaczenie 10% 

Wymiar gwarancji podstawowy 24 miesiące – 0pkt 

Wymiar gwarancji przedłużony 36 miesięcy – 10pkt 

III. zużycie energii – znaczenie 10% 

E = E(min) / E(oferta) *10 

E – Ilość punktów w kryterium ‘zużycie energii’ 

E(min) – najniższe zużycie energii wśród złożonych ofert 

E(oferta) – zużycie energii oferty badanej 

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

osoby określających kryteria oceny ofert 
Podpis 

  

  

27. PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZALICZKI/ZALICZEK*: TAK/ NIE* 

Uwaga 
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Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub 

udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów 

zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 443 ustawy). 

28. KONIECZNOŚĆ POWOŁANIA BIEGŁYCH LUB INNYCH OSÓB 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCENĘ OFERTY W PORÓWNANIU Z OPISEM 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 Tak 

 Nie 

Imię Nazwisko Specjalność 

  

29. INNE OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM 

POSTĘPOWANIA 
/wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności - 

także spoza jednostki/: 

Imię i Nazwisko 
Czynność związana z przygotowaniem 

postępowania 

  

  

30. PRZEDSTAWICIELE DYSPONENTA WEWNĘTRZNEGO PROPONOWANI  

DO SKŁADU KOMISJI PRZETARGOWEJ: 

Z-ca Przewodniczącego: ....................................... 

Członkowie: ....................................... 

31. KWOTA, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ  

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (BRUTTO): 

....................................... zł 

W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych, kwota na poszczególne 

części zamówienia:    

Część I  ................................................ 

Część II ................................................ 

Zamierzenie ujęto w planie rzeczowo-finansowym/rzeczowym                             

............................................................... 

pod pozycją: ........, w rozdziale: ........   w paragrafie: ........ 

Dotyczy zadania o statusie/zaznaczyć właściwy kwadrat/: 

□ W   

□ C, nr ................... 
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□ D, nr ................... 

…………………………………………... 
/Data i podpis dysponenta wewnętrznego/ 
 

32. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:/zaznaczyć właściwy kwadrat/ 

 Opis przedmiotu zamówienia  
/w przypadku gdy do udzielenia zamówienia nie jest wymagane zawarcie umowy/ 

 Wzór umowy 

 Inne dokumenty .......................................................... 
/np. pisma, zdjęcia, wzory, projekty/ 

33. Uwagi: 

.................................................................................................................................... 
 

CZĘŚĆ B/wypełnia Dysponent wewnętrzny/ 

1. Uzasadnienie odstąpienia od wymogów stosowania procedury określonej  

w Regulaminie udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się 

przepisów ustawy:  

1) w przypadku zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których 

wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest 

mniejsza niż 130 000 złotych; 

2) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli wartość zamówienia 

jest mniejsza niż progi unijne, tj. wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a) 428 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 350 000 euro - dla robót budowlanych; 

Uzasadnienie: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

(Data i podpis Dysponenta wewnętrznego) 

2. Czy wniosek dotyczy udzielania zamówień bagatelnych 

Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów  

i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych,  

nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej "zamówieniami bagatelnymi", 

udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się postanowienia § 2. 

 

CZĘŚĆ C/wypełnia Dysponent nadzorujący – jeżeli dotyczy/ 

 

Uzasadnienie kwalifikowania przedmiotu jako zamówienia w dziedzinach obronności  

i bezpieczeństwa: 

........................................................................................................................................... 

..................................................... 
/Data i podpis Dysponenta nadzorującego/ 
 

 CZĘŚĆ D/wypełnia Pion Głównego Księgowego/ 
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Przedstawiciel Pionu Głównego Księgowego kierowany doraźnie do składu Komisji 

Przetargowej (w ramach potrzeb): 

........................................................................................................................................... 

Potwierdzam wysokość planowanych środków na powyższe zamierzenie(a): 

........................................................................................................................................... 

Poz. pl. rzecz.-fin.: Zadanie: Kwota planu: 

..................................... ..................................... ..................................... 

 

 

 GŁÓWNY KSIĘGOWY  

SZEF FINANSÓW 

..........................................  ..................................... 
/Data i podpis pracownika  

Sekcji Planowania/ 

 /Data i podpis/ 

 

 

CZĘŚĆ E/wypełnia Sekcja Zamówień Publicznych/ 

Data złożenia wniosku w Sekcji ZP:..................................... 

UWAGI: 

........................................................................................................................................... 

Zamierzenie ujęto w Planie Zamówień Publicznych  na rok ....................... pod pozycją 

....................... zamówienia nr ....................... 

Ogólna wartość zamówienia nr ....................... na dzień zatwierdzenia wniosku: 

 

Wartość z planu: Netto: …………………………….. Euro: …………………………… 

Wartość opcji z wniosku 
/jeżeli dotyczy/: 

Netto: …………………………….. Euro: …………………………… 

Razem: Netto: …………………………….. Euro: …………………………… 

.......................................... 
/Data i podpis pracownika  

Sekcji Zamówień Publicznych/ 

PROPONOWANY TRYB POSTĘPOWANIA 

/w przypadku zastosowania innego trybu niż przetarg nieograniczony lub ograniczony należy podać podstawę prawną  

i uzasadnienie faktyczne/: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

PROPOZYCJA W ZAKRESIE WYZNACZENIA SEKRETARZA KOMISJI 

PRZETARGOWEJ: 

........................................................................................................................................... 

UWAGI: 
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........................................................................................................................................... 

KIEROWNIK SEKCJI 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

.............................................. 
/Data i podpis/ 
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Załącznik Nr 6  

Przykładowe formy zapisu „klauzul jakościowych” do umieszczenia w specyfikacjach warunków zamówienia, 

projektach umów i umowach na dostawy SpW.   

1. Przykładowy zapis klauzuli jakościowej w umowach z wykonawcami krajowymi, z wykonawcą zagranicznym  

z kraju należącego do NATO, który implementował porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub kraju,  

z którym podpisano MoU, z wykonawcą zagranicznym z krajów nie należących do NATO, z którym nie podpisano 

MoU lub krajów należących do NATO, które nie implementowały porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107 

może być następujący: 

1) system zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z (należy wpisać właściwy dokument, na przykład: PN-EN ISO 

9001:2015 lub AS/EN 9100)121;  

2) do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w (należy wpisać właściwą sojuszniczą publikację 

zapewnienia jakości, na przykład: AQAP 2110, AQAP 2310, AQAP 2131, AQAP 2210);  

3) wymagania jakościowe umowy, określone w………………………...……… …………………………………………………… 

(zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny dokument, gdzie znajdują się wymagania jakościowe 

podlegające nadzorowaniu przez RPW, przywołuje niezbędny zakres badań  i potwierdzeń, które dotyczą jakości SpW)  

podlegają procesowi nadzorowania jakości, poprzez monitorowanie czynności wykonawcy w systemie zarządzania 

jakością realizowanemu przez ……………… Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - RPW 

……………………………………………………………………………………. (zamawiający wpisuje nr i adres RPW);  

4) w przypadku realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance - GQA) w państwie 

wykonawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym memorandum o  porozumieniu (Memorandum 

                                                 
 121 Można nie stosować tego wymagania w przypadku, gdy ryzyko wskazuje na zastosowanie  do umowy AQAP 2131 jako satysfakcjonującego 
dla spełnienia wymagań umowy. 
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of Understanding - MoU), proces koordynuje Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z siedzibą przy  

ul. Nowowiejskiej 28a, 00-909 Warszawa, które powiadomi ………………………………………………………………………… 

(zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej instytucji narodowej państwa wykonawcy);  

5) wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy 

dotyczące zapewnienia jakości wynikające  z umowy, zawierające wymagania jakościowe oraz umożliwiające 

przeprowadzenie procesu nadzorowania jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu GQA  w przypadku 

realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi;   

6) wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do RPW kopie umów podpisanych z podwykonawcami, wynikających  

z realizacji umowy z zamawiającym;   

7) wykonawca potwierdzi, że SpW spełnia wymagania umowy dostarczając  wraz ze SpW świadectwo zgodności 

(Certificate of Conformity – CoC) wystawione i podpisane przez wykonawcę/podwykonawcę oraz poświadczone podpisem 

przedstawiciela wojskowego lub GQAR (Government Quality Assurance Representative) z państwa 

wykonawcy/podwykonawcy, w przypadku realizacji procesu GQA u wykonawcy/podwykonawcy zagranicznego;   

8) w przypadku, gdy wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, który nie implementował porozumienia 

standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nienależącego do NATO lub kraju, z którym nie podpisano porozumienia MoU, 

zapewniającego bezpłatne zapewnienie jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) 

pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa się to zgodnie z postanowieniami MoU;  

9) zamawiający:  

a) podejmuje ostateczną decyzję w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek 

wykonawcy zaopiniowany przez gestora lub COL i RPW;   
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b) może upoważnić szefa RPW do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych jako niewielkie122 poprzez umieszczenie 

stosownego upoważnienia w umowie, upoważnienie takie ma zastosowanie do odstępstw wynikających z zakresu 

nadzorowania wymagań jakościowych określonych w punkcie 2 klauzuli jakościowej;  

10) GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji)  o odstępstwo od poszczególnych 

wymagań jakościowych;  

11) wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela wojskowego  w trakcie wykonania umowy  

i zobowiązuje się spełnić wymagania przedstawiciela wojskowego, wynikające z zakresu niezbędnych potrzeb, 

związanych z realizowanymi przez niego zadaniami.  

2. Przykładowy zapis klauzuli jakościowej w zamówieniach na zakup SpW kierowanych przez zamawiającego  

do NSPA, obejmujących nadzorowanie jakości u wykonawcy, może być następujący:   

1) do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w (należy wpisać właściwy dokument, na przykład: ISO 

9001 lub AQAP 2110, AQAP 2310, AQAP 2131, AQAP 2210);  

2) nadzorowanie to może być prowadzone z wykorzystaniem procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA) 

uruchamianego przez NSPA i realizowanego przez przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości (GQAR) z państwa 

dostawcy  

– w przypadku podjęcia przez zamawiającego decyzji o potrzebie realizacji GQA;   

3) przedmiot umowy dostarczony będzie ze świadectwem zgodności (CoC) lub NSPA Material Inspection and Shipping 

Report (MISR), lub DD 250123, wystawionym  i podpisanym przez wykonawcę oraz poświadczonym przez GQAR  

z państwa wykonawcy;  

                                                 
 122 Zgodnie z zapisami pkt. 4.7.9.6. Procedury P-02 

123 NSPA Material Inspection and Shipping Report (MISR) - Raport kontroli i wysyłki SpW  DD 250- Material Inspection and Receiving Report - 
Raport kontroli i otrzymania SpW. 
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4) dokument, o którym mowa w lit. c), powinien zawierać w szczególności: datę  i miejsce jego wystawienia, nazwę 

wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, dane identyfikacyjne SpW (nazwę, nr typu oraz nr serii), oświadczenie 

wykonawcy, że SpW jest zgodny ze specyfikacją techniczną, pełną identyfikację specyfikacji technicznej i jej nazwę oraz 

podpis osoby upoważnionej przez wykonawcę;  

5) w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek wykonawcy zaopiniowany, według 

decyzji zamawiającego, przez gestora lub COL, ostateczną decyzję podejmuje zamawiający.  

3. Przykładowy zapis klauzuli jakościowej w zamówieniach na pozyskanie wyrobów w ramach programu Foreign 

Military Sales (FMS)124 może być następujący:   

1) zapewnienie jakości realizowane będzie zgodnie postanowieniami Części II litera D Memorandum o porozumieniu 

(MoU) z dnia 22 czerwca 2007 r. między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem 

Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dotyczącym wzajemnego procesu rządowego zapewnienia jakości.   

2) wyroby dostarczone będą ze świadectwem zgodności lub CoC, albo formularzem DD 250, czy też dokumentem 

równoważnym, wystawionym i podpisanym przez wykonawcę oraz poświadczonym przez GQAR z państwa wykonawcy  

- w przypadku realizacji GQA;   

3) dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien zawierać w szczególności: datę  i miejsce jego wystawienia, nazwę 

wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, dane siedziby wykonawcy, dane identyfikacyjne SpW (nazwę, nr typu oraz  

nr serii), oświadczenie wykonawcy, że SpW jest zgodny ze specyfikacją techniczną, pełną identyfikację specyfikacji 

technicznej i jej nazwę oraz podpis upoważnionej osoby wykonawcy.   

Załącznik nr 1 – Arkusz analizy ryzyka (AAR) 

 

 

                                                 
124 O ile stwierdzone zostało specjalne lub specyficzne wymaganie GQA przez stronę polską, zgodnie z pkt. 3.4.2 załącznika nr 1 do decyzji 126/MON. 
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Załącznik nr 7 

 

Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowania i prowadzenia postępowań w ramach programu Foreign Military Sales 

 

Do postępowań prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) w ramach programu Foreign Military Sales 

(FMS) ma zastosowanie niniejszy załącznik oraz postanowienia wytycznych, do których ten załącznik się odwołuje. 

1. Określone w niniejszym załączniku szczegółowe zasady przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień 

na podstawie procedur obowiązujących w ramach programu Foreign Military Sales - przez Inspektorat Wsparcia Sił 

Zbrojnych (IWsp SZ), stosuje się przy uwzględnieniu postanowień rozdziału 3 wytycznych i wyłączenia do tych zamówień 

stosowania ustawy, w tym, z zastrzeżeniem, w szczególności: 

1) wszczęcie postępowania prowadzonego w ramach programu FMS następuje z dniem zatwierdzenia wniosku COL  

o wszczęcie postępowania przez Szefa IWsp SZ; 

2) do zamówień tych nie stosuje się również przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń, planów postępowań o udzielenie 

zamówień, o których mowa w wytycznych. 

2. COL przekazuje do Oddziału Koordynacji i Obsługi Umów Zagranicznych (OKiOUZ) informacje dotyczące pozycji w: 

1) Planie Modernizacji Technicznej (PMT) - wydatki na zadania rzeczowe dotyczące zakupów SpW, w tym wszelkich 

jego części, komponentów lub podzespołów i pozyskiwania usług, pozyskiwania dostaw bezpośrednio związanych ze 

SpW; 

2) Planie Zakupu Środków Materiałowych (PZŚM) – wydatki na zadania rzeczowe dotyczące środków bojowych; 

3) Planie inwestycji budowlanych (PIB) - zadania rzeczowe dotyczące inwestycji budowlanych, zakupów obiektów 

budowlanych - stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579) 

- nazwy, ilości, wartości, oraz korekt w ciągu dwóch dni od otrzymania tych informacji z Oddziału Planowania Rzeczowego 

IWspSZ. 

3. Szef lWsp SZ, dowódca (szef, komendant) jednostki organizacyjnej (budżetowej) podległej Szefowi lWsp SZ,  

po zatwierdzeniu wniosku, powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
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4. Przewodniczący Komisji, organizuje i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie upoważnienia 

udzielonego przez Szefa lWsp SZ. 

5. Komisja działa na podstawie ustalonego regulaminu. 

6. W skład komisji wchodzą przedstawiciele OKiOUZ, COL, użytkownik SpW, a w przypadku potrzeby gestora lub 

użytkownika SpW. 

7. W przypadku pozyskiwania obiektów budowlanych do składu komisji obok przedstawicieli OKiOUZ, powołuje się 

przedstawicieli Infrastruktury IWsp SZ, Inwestora wskazanego w Planie Inwestycji Budowlanych, Zarządcy, 

Administratora oraz Użytkownika. 

Do składu Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele innych jednostek i komórek organizacyjnych, a także COL, 

gestora.  

8. Komisja jest upoważniona do ustalenia, bezpośrednio lub w trybie korespondencyjnym, z właściwymi centralnymi 

organami logistycznymi oraz z użytkownikami systemów, końcowej konfiguracji przedmiotu zamówienia z prawem  

do odstępstw od pierwotnie określonych wymagań technicznych, zakresu ukompletowania, szkoleń oraz innych 

wymogów stawianych przed wykonawcą, jeżeli strona amerykańska uzależniałaby realizację przedmiotu zamówienia od 

akceptacji postawionych przez nią warunków. 

9. Do zakresu działania komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  

w ramach programu FMS należy w szczególności: 

1) weryfikacja dokumentów stanowiących podstawę przeprowadzenia postępowania; 

2) wnioskowanie o zatwierdzenie trybu postępowania, na podstawie sporządzonego przez komisję wniosku, 

uzgodnionego  

i zaopiniowanego, zgodnie z wytycznymi; 

3) wysłanie zapytania ofertowego Letter of Request (LOR); 

4) opracowanie dokumentów wymaganych w postępowaniu, zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz postanowieniami,  

o których mowa w pkt. 1; 

5) niezwłoczną ocenę otrzymanej oferty; 

6) ocenę oferty pod kątem spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego; 
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7) analizowanie przesyłanych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem oraz przygotowywanie 

projektów odpowiedzi; 

8) bieżące opracowywanie protokołów z prowadzonego postępowania; 

9) po otrzymaniu od strony amerykańskiej Letter of Offer and Acceptance (LOA) skompletowaniu wszystkich 

dokumentów wymaganych w postępowaniu i ich weryfikacji, Komisja przedstawia Szefowi IWsp SZ LOA o akceptację;.  

10. W ramach prac komisji, o której mowa w pkt. 4, do zadań poszczególnych osób, należy w szczególności: 

1) do zadań przewodniczącego komisji: 

 sprawdzanie i podpisywanie dokumentów opracowywanych przez pozostałych członków komisji oraz 

zaopiniowanych/uzgodnionych zgodnie z wytycznymi, 

 podpisywanie, po uprzednim zaopiniowaniu zgodnie z wytycznymi, dokumentów wynikających z procedury 

postępowań (w tym ewentualnych zmian tych dokumentów), 

 sprawdzenie poprawności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, realizowane po ukompletowaniu 

wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu (przed przekazaniem dokumentacji postępowania do 

uzgodnień i opiniowania), zgodnie z niniejszym załącznikiem oraz załącznikiem nr 10,  

 nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji postępowania, 

 podpisywanie korespondencji dotyczącej postępowania, z zastrzeżeniem zasad korespondencji prowadzonej  

w resorcie ON, 

 udzielanie przełożonym informacji o toczącym się postępowaniu, 

 niezwłoczne powiadamianie właściwej agencji rządu Stanów Zjednoczonych (po zatwierdzeniu protokołu  

z postępowania) o unieważnieniu postępowania, zamknięciu postępowania bez akceptacji oferty oraz o akceptacji 

ofert, 

 podpisywanie stron protokołu postępowania, 

 występowanie o niezbędne analizy, opinie, ekspertyzy, uzgodnienia (w tym wyjaśnienia gestora, COL-a, 

użytkowników), 

 przedstawianie przełożonym odpowiednio do zatwierdzenia i podpisania, protokołu postępowania oraz potwierdzenia 

akceptacji oferty lub umowy LOA (w zależności od wyniku postępowania) po ukompletowaniu wszystkich dokumentów, 

wymaganych w postępowaniu oraz uzyskaniu koniecznych uzgodnień, opinii i podpisów; 
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2) do zadań sekretarza komisji: 

 ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, 

 przygotowanie i opracowanie dokumentów, wynikających z trybu postępowania zgodnie z obowiązującymi 

uregulowaniami oraz ich właściwe uzgadnianie/opiniowanie, 

 kompletowanie dokumentów, o których mowa powyżej, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, 

 rejestracja postępowania w „Rejestrze postępowań Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dla umów zagranicznych”, 

(załącznik nr 16), 

 rejestracja korespondencji dotyczącej postępowania w kancelarii IWsp SZ, 

 przygotowanie propozycji powiadomienia właściwej agencji rządu Stanów Zjednoczonych o rozstrzygnięciu 

postępowania, 

 prowadzenie protokołów postępowań, 

 ujęcie umowy w Kancelarii IWsp SZ, 

 przekazanie oryginału umowy i rejestracja umowy w „Rejestrze Umów Zagranicznych” oraz w Zintegrowanym 

Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w Pionie Głównego 

Księgowego/Szefostwie Finansów, 

 rozesłanie kopii umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania, 

 wykonywanie innych, związanych z postępowaniem, zadań zleconych przez przewodniczącego komisji; 

3) do zadań członka komisji: 

 uczestniczenie w pracach komisji,  

 uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji postępowania, 

 wykonywanie innych, związanych z postępowaniem, zadań zleconych przez przewodniczącego komisji.  

1. Do obowiązków członków Komisji w postępowaniach prowadzonych w ramach programu FMS, zakresie nieuregulowanym  

w niniejszym załączniku, stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika nr 1 do wytycznych. 

2. Do prowadzenia uzgodnień z właściwą agencją rządu Stanów Zjednoczonych, odpowiednio Szef IWsp SZ, Dowódca, 

(Szef, Komendant) jednostki organizacyjnej podległej Szefowi IWsp SZ udziela komisji pisemnego pełnomocnictwa - 

poprzez dodanie zapisu do punktu o powołaniu komisji w rozkazie dziennym o treści: 
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„Wymienionym członkom komisji udzielam pełnomocnictwa do reprezentowania Szefa IWsp SZ, Dowódcy (Szefa, 

Komendanta) (podać pełną nazwę jednostki organizacyjnej) w ramach postępowania w zakresie uzgodnienia propozycji 

postanowień umowy. 

Komisja nie jest upoważniona do podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań. 

Pełnomocnictwo niniejsze ważne jest do zakończenia pracy komisji lub do odwołania.” 

3. Szef właściwego merytorycznie pionu (komórki) organizacyjnej ze względu na przedmiot zamówienia, Szef Infrastruktury, 

Szef Oddziału Koordynacji i Obsługi Umów Zagranicznych oraz Szefowie pozostałych pionów i komórek organizacyjnych, 

realizują powierzone im czynności, zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz współdziałają ze sobą, zapewniając 

należytą i terminową realizację zadań. 

13. W postępowaniach prowadzonych w ramach programu FMS dopuszcza się prowadzenie korespondencji, uzgodnień  

i zawieranie umów w języku angielskim. 

14. Do postępowań prowadzonych za w ramach programu FMS stosuje się następujące zasady procedowania: 

1) Zapytania ofertowe LOR należy opracowywać zgodnie z aktami prawnymi i postanowieniami, o których mowa w pkt. 

1; Propozycja harmonogramu płatności w LOR podlega uzgodnieniu z Szefostwem Finansów IWsp SZ; 

2) Zapytanie ofertowe podlega uzgodnieniu przez członków komisji; 

3) Zapytanie ofertowe, po uzgodnieniu oraz zaopiniowaniu, jest podpisywane przez przewodniczącego komisji  

z zachowaniem zasad korespondencji obowiązującej w resorcie ON; 

4) W przypadku dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym, stosuje się procedurę uzgodnień, opiniowania  

i podpisywania – jak dla jego opracowywania; 

5) Zezwala się na prowadzenie korespondencji oraz przesyłanie ofert w formie elektronicznej; 

6) Oferty po zarejestrowaniu, odbierane są z Kancelarii przez sekretarza komisji. 

15. W postępowaniach prowadzonych w ramach programu FMS stosuje się następujące zasady dotyczące prowadzenia 

protokołu z postępowania oraz zawierania umów: 

1) Protokół postępowania prowadzi się na bieżąco w oparciu o załącznik nr 13. Protokół należy każdorazowo 

dostosować do wymogów  postępowania, w szczególności, poprzez wykreślanie niepodlegających wypełnianiu  

lub dodawanie nowych pozycji; 
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2) Protokół może być dodatkowo uzupełniany o analizy oraz opinie,  sporządzane na wniosek przewodniczącego 

komisji; 

3) Projekty umów, będące wynikiem postępowania, podlegają parafowaniu przez przewodniczącego komisji oraz 

uzgodnieniu z Głównym księgowym i z Radcą prawnym; 

4) Za projekt umowy uważa się jednostronnie podpisany list ofertowy – Letter of Offer and Acceptance (LOA); 

5) Dokumentację postępowania przekazuje się do WKiK, celem jej sprawdzenia; 

6) W przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby komisja uzgadnia projekt  umowy dodatkowo z gestorem lub COL; 

7) Po uzgodnieniu, projekt umowy przedstawiany jest do akceptacji  odpowiednio Szefa Logistyki IWsp SZ, 

Dowódcy, (Szefa, Komendanta)  jednostki organizacyjnej podległej Szefowi IWsp SZ; 

8) Dla postępowań prowadzonych w ramach programu FMS, po  zatwierdzeniu protokołu postępowania, umowa Letter 

of Offer and  Acceptance przedkładana jest do podpisu przez Szefa IWsp SZ; 

9) Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 3 (nie dotyczy postępowań  realizowanych w oparciu o plany 

wykorzystania środków pomocowych  przyznanych Polsce przez rząd Stanów Zjednoczonych – Foreign Military 

Financing) i podpisaniu umowy przez Szefa IWsp SZ, umowa wraz z protokołem postępowania przekazywana jest do 

Szefostwa Finansów/Głównego Księgowego, celem rejestracji umowy w Rejestrze Umów Zagranicznych; 

10) Dla postępowań powadzonych w ramach FMS, za datę zawarcia umowy  przyjmuje się datę podpisania Letter of 

Offer and Acceptance przez Szefa  IWsp SZ; 

11) Szef właściwego merytorycznie pionu (komórki) organizacyjnej ze  względu na przedmiot zamówienia, Szef 

Oddziału Koordynacji i Obsługi Umów Zagranicznych oraz Szefowie pozostałych pionów i komórek organizacyjnych, 

realizują powierzone im czynności, zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz współdziałają ze sobą, zapewniając 

należytą i terminową realizację zadań. 

16. Do zawierania umów oraz ich zmiany w zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszych wytycznych stosuje się 

odpowiednio postanowienia rozdziału 5 wytycznych. 

17. Do obowiązków członków Komisji w postępowaniach prowadzonych w ramach programu FMS, zakresie 

nieuregulowanym w niniejszym załączniku, stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika nr 1 do wytycznych. 

18. W postępowaniach prowadzonych w ramach programu FMS dopuszcza się prowadzenie korespondencji, uzgodnień i 

zawieranie umów w języku angielskim. 
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Załącznik nr 8 

PODZIAŁ KOMPETENCJI W IWSP SZ W ZAKRESIE PROCEDOWANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW W 

RAMACH FMS 

Lp. Działanie Odpowiedzialny Uwagi 

1 

Badanie rynku w celu sprawdzenia dostępności 

SpW/tśm/dostaw/usług (w tym m. in. 

oszacowanie wartości planowanego 

zamówienia) 

Gestor/Centralny Organ Logistyczny (COL) 
 

2 
Określenie zapotrzebowania finansowego na 

SpW/tśm/dostawy/usługi 
Gestor/COL 

 

3 

Zabezpieczenie środków finansowych w ramach 

przedsięwzięć zleconych (wyodrębnienie oraz 

oznaczenie kwot wydatków na umowy FMS) 

Koordynatorzy przedsięwzięć (Gestor/COL) - 

koordynacja Oddział Koordynacji i Obsługi 

Umów Zagranicznych (OKiOUZ) 

UWZGLĘDNIĆ opłaty celno 

skarbowe w tym  VAT 

4 

Ujęcie kwot wydatków na umowy FMS w ramach 

wstępnego projektu planu wydatków oraz w 

projekcie budżetu i projekcie planu finansowego 

IWsp SZ (ich aktualizacji) 

Koordynatorzy przedsięwzięć 

(Gestor/COL)/Oddział Planowania 

Budżetowego (OPB) - koordynacja: OKiOUZ, 

Oddział Rozliczeń Międzynarodowych (ORM), 

Oddział Planowania Rzeczowego (OPR) 

5 

Przekazanie informacji o kwotach wydatków (na 

umowy FMS) do DB MON oraz ZPR-P8 

(przesunięcie limitu pomiędzy organami 

planującymi) 

 OPB/Koordynatorzy przedsięwzięć 

(Gestor/COL) - koordynacja: ORM, OKiOUZ i 

OPR 

6 
Ujęcie kwot wydatków na umowy FMS w ramach 

planu finansowego IWsp SZ (jego aktualizacji) 

Oddział Realizacji Budżetu i Analiz 

(ORBiA)/Koordynatorzy przedsięwzięć 

(Gestor/COL) - koordynacja: OKiOUZ, ORM, 
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OPR 

7 

Ujęcie zadania we właściwym 

projekcie/centralnym planie rzeczowym (PMT), 

w tym dokonywanie korekt 

Szef OPR/Koordynatorzy przedsięwzięć 

(Gestor/COL) - koordynacja OKiOUZ 

8 

Zabezpieczenie środków finansowych na 

tłumaczenie umowy na etapie planowania i 

realizacji budżetu 

OPB i ORBiA - koordynacja ORM 
 

9 
Złożenie wniosku o wszczęcie procedury do 

Szefa IWsp SZ 
COL R-z Nr 90 

10 
Potwierdzenie finansowych możliwości 

pozyskania SpW/tśm/dostaw/usług 
Szef OPR 

 

 

 

 

 

 

R-z Nr 90 

 

 

 

 

 

11 Zaakceptowanie wniosku Zastępca Szefa Inspektoratu - Szef Logistyki 

12 Zatwierdzenie wniosku Szef IWsp SZ 

13 

Przedłożenie wniosku do zatwierdzenia 

Ministrowi Obrony Narodowej w przypadku gdy 

szacunkowy koszt przekracza 100 mln zł w 

danym roku budżetowym 

Szef IWsp SZ 

14 

Przekazanie kopii wniosku do Szefa Zarządu 

Planowania Rzeczowego - P8 (ZPR-P8) oraz 

Szefa Zarządu Logistyki - P4 (ZL-P4) 

Szef OPR 

15 
Powołanie Komisji do przeprowadzenia 

postępowań 
Szef IWsp SZ lub osoba upoważniona 
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16 

Ustalenie z właściwymi COL, a z ZPR-P8 w 

uzgodnieniu z Szefem Oddziału Planowania 

Rzeczowego IWsp SZ a w przypadku potrzeby  

z gestorem lub użytkownikami systemów, 

końcowej konfiguracji przedmiotu zamówienia 

Komisja IWsp SZ 

17 
Opracowanie i wysłanie LOR wraz z propozycją 

harmonogramu płatności 
Komisja IWsp SZ przy współudziale ORM 

18 Otrzymanie P&A lub draftu LOA Komisja IWsp SZ 

19 Otrzymanie jednostronnie podpisanego LOA Komisja IWsp SZ 

20 

Wysłanie do ORM zapotrzebowania na środki 

budżetowe na załączonym wzorze (zał. nr 9) - 

płatność depozytu (termin nie podlegający 

zmianie - możliwy do ustalenia po określeniu 

daty podpisania umowy) 

COL Bezzwłocznie 

21 Akceptacja LOA 
Komisja IWsp SZ, Radca Prawny, Główny 

Księgowy  

22 Przygotowanie opinii merytorycznej Szef OKiOUZ 
 

23 

Przygotowanie dokumentacji stanowiącej 

podstawę płatności (metryka 

zobowiązania/wydatku, kserokopia aktualnego 

harmonogramu płatności, dołączenie opinii 

merytorycznej szefa komórki odpowiedzialnej za 

realizację umowy lub osoby upoważnionej) 

ORM 

1 miesiąc przed planowaną 

zapłatą transzy/depozyt 

bezzwłocznie 

24 

Przekazanie  dokumentacji wskazanej w pkt. 23 

do Szefa Oddziału Księgowości i 

Sprawozdawczości 

ORM 
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25 
Potwierdzenie ujęcia wydatku w projekcie/planie 

finansowym IWsp SZ 
Szef OPB/Szef ORBiA 

 

26 Kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji 
Szef Oddziału Księgowości i 

Sprawozdawczości (OKiS)  

27 Zapotrzebowanie środków budżetowych OKiS 
 

28 Zaakceptowanie wydatku do realizacji Główny Księgowy 
 

29 Zatwierdzenie wydatku Szef Finansów IWsp SZ 
 

30 Podpisanie LOA Szef IWsp SZ lub osoba upoważniona 
 

31 
Wysłanie 1 egzemplarza podpisanego LOA do 

Ambasady USA w Warszawie 
OKiOUZ 

 

32 

Zarejestrowanie 2. podpisanego egzemplarza 

LOA (wraz z dołączoną specyfikacją w zakresie 

pozycji Planu Modernizacji Technicznej SZ RP, 

określeniem: pozycji budżetu zadaniowego, oraz 

rozdziału, paragrafu pozycja w układzie 

tradycyjnym klasyfikacji budżetowej jak również 

działu zaopatrzenia oraz przeliczeniem wartości 

umowy za poszczególne lata na walutę polską) 

w Kancelarii Jawnej IWsp SZ 

Sekretarz Komisji IWsp SZ 
 

33 
Sporządzenie "Dyspozycji wystawienia 

polecenia wypłaty w formie papierowej" 
OKiS 

 

34 
Dostarczenie dyspozycji opisanej w pkt. 33 do 

Oddziału NBP w Bydgoszczy 
OKiS 

 

35 Pobranie oryginału umowy z Kancelarii Jawnej OKiS 
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IWsp SZ 

36 
Prowadzenie ewidencji wydatków (przekazanych 

depozytów) w księgach rachunkowych 
OKiS 

 

37 
Zarejestrowanie umowy wskazanej w pkt. 35 w 

Rejestrze Umów Zagranicznych 
OKiS 
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Załącznik nr 9 

 

 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA URUCHOMIENIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH   

na m-c ………………….... 20…. rok  

……….……………........ 
nazwa umowy/nr umowy 

 
 

 

 

 

Termin przekazania Wydatki w walucie Przeznaczenie (zgodnie z harmonogramem) 

 

 

1     

 

 

2     

 

 

3     

 

 

4     

 

 

5     

 

 

6     

 

 

7     

 

 

8     

 

 

9     

 

 

10     

 

 

I DEKADA       

 

11     

 

 

12     

 

 

13     

 

 

14     

      

 

15     

 

 

16     
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17     

 

 

18     

 

 

19     

 

 

20     

 

 

II DEKADA     

 

 

21     

 

 

22     

 

 

23     

 

 

24     

 

 

25     

 

 

26     

 

 

27     

 

 

28     

 

 

29     

 

 

30     

 

 

31       

 

III DEKADA       

 

 

 

 

Sporządził:……………… 

 

Wnioskodawca (Szef właściwego COL) 

 

 

Telefon: ………………… 

    

 

Data: …………………… 

 

…...………………………………………. 
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Załącznik nr 10 

 

Lista kontrolna postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego  

 w ramach programu Foreign Military Sales. 

 A. Przygotowanie postępowania 
Potwierdzenie 

wykonania* 
Podstawa prawna 

1 
Czy zadanie zostało ujęte we właściwym Centralnym Planie 

Rzeczowym i Planie Finansowym IWsp SZ.    

§ 5 ust. 1-

3wytycznych 

2 

Czy dokumentacja zawiera właściwe dane uzupełniające do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (określenia wymagań 

eksploatacyjno-technicznych w zakresie parametrów technicznych, 

stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych dla dostaw i usług związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem SpW w tym pozyskiwaniem) opracowane 

odpowiednio przez COL lub z gestora SpW, zgodnie z podziałem 

zadań określonym w decyzji Nr 384/MON. Występowanie o niezbędne 

analizy, opinie, ekspertyzy, uzgodnienia (w tym wyjaśnienia gestorów, 

COL-ów, użytkowników)   

 

3 

Czy opracowany przez COL wniosek w sprawie wszczęcia 

postępowania obejmuje zadanie ujęte w stosownych planach 

finansowych oraz zatwierdzenia wniosku przez Szefowi IWsp SZ . 

Szefa, Komendanta (Dowódcy) jednostki organizacyjnej podległej 

Szefowi IWsp SZ. 

.   

§ 5 ust. 3 

wytycznych 

4 

Opracowanie i przesłanie projekt punktu do rozkazu dziennego Szefa 

IWsp SZ, Dowódcy (Szefa, Komendanta) o powołaniu komisji do 

Oddziału/Wydziału Organizacyjno - Personalnego IWsp SZ, jednostki 

organizacyjnej podległej Szefowi IWsp SZ. W treści punktu ująć   

§ 2 Regulaminu 

pracy komisji  
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klauzulę o wyznaczeniu osoby do sprawdzenia postępowania  

w ramach kontroli. 

5 

Ujęcie postępowania w rejestrze postępowań przez Szefa OKiOUZ, 

szefa komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej podległej 

Szefowi IWsp SZ – nadając kolejny numer danego roku. Wystąpić do 

WKiK, komórki organizacyjnej jednostki podległej Szefowi IWsp SZ ze 

stosowną informacją w tym zakresie.   

 

 B. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA   
 

1 

„1. W razie potrzeby wystąpić do Wojskowego Centrum Normalizacji, 

Jakości i Kodyfikacji o wyznaczenie Rejonowego Przedstawicielstwa 

Wojskowego do realizacji procesu nadzorowania jakości. 

   

§ 11 pkt 5 decyzji Nr 

126/MON Ministra 

Obrony Narodowej z  

16 sierpnia 2019 r. 

2 

Opracować Letter of Request - w ramach programu FMS w 

uzgodnieniu z Szefostwem Finansów IWsp SZ w zakresie 

harmonogramu płatności.    

§ 8 ust. 4 decyzji  

Nr 117/MON*** 

3 
Przedstawić Letter of Request do uzgodnienia członkom komisji oraz 

do podpisu osobie upoważnionej.    

4 

W ramach programu FMS - podpisany Letter of Request 

zarejestrować w Kancelarii IWsp SZ i wysłać do Biura Współpracy 

Obronnej poprzez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych 

MON i właściwej agencji rządu Stanów Zjednoczonych.   

 

 C. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA   
 

1 
Zarejestrować w Kancelarii jednostronnie podpisany LOA - projekt 

umowy, przekazany przez właściwą agencję rządu Stanów    
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Zjednoczonych. 

2 

Dokonać oceny oferty pod kątem spełniania wymagań określonych 

przez Zamawiającego. Stosownie do potrzeb uzyskać stanowisko 

gestora lub COL.   
 

3 
Projekt umowy i przedstawić do sprawdzenia członkom komisji oraz do 

uzgodnienia z radcą prawnym i Głównym Księgowym.    

4 

Przedstawić opracowany protokół postępowania wraz z załącznikami 

do uzgodnienia członkom komisji oraz do podpisu osobie 

upoważnionej   

 

5 

Opracować Arkusz uwag do postępowania i wraz z pozostałą 

dokumentacją postępowania przedstawić do zaopiniowania WKiK lub 

wskazanej osobie w przypadku, gdy postępowanie nie zostało objęte 

kontrolą WKiK.   

 

6 
Przedłożyć umowę do podpisu Szefa IWsp SZ, Dowódcy (Szefa, 

Komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Szefowi IWsp SZ.     

7 

Skierować umowę do Szefostwa Finansów IWsp SZ/Pionu Głównego 

Księgowego, w celu nadania numeru w Rejestrze Umów 

Zagranicznych. 
  

8 

Podpisaną umowę zarejestrować w kancelarii IWsp SZ, jednostki 

organizacyjnej podległej Szefowi IWsp SZ i przesłać: w ramach 

programu FMS – do Biura Współpracy Obronnej poprzez Departament 

Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, Agencji Implementacyjnej 

oraz spedytora obsługującego IWsp SZ.   

 

9 
Oryginał umowy przechowywany jest w Szefostwie Finansów 

IWsp SZ/Pionie Głównego Księgowego.  
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10 
Kopię umowy przekazać do instytucji zaangażowanych  

w realizację procesu pozyskania, w szczególności do gestora/ COL-a.  
 

11 

W przypadku postępowania dotyczącego zadania finansowanego  

z Funduszu Modernizacji SZ przedstawić do Departamentu 

Budżetowego, w ciągu siedmiu dni roboczych od zawarcia umowy, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy wraz  

z harmonogramem realizacji zadania.  

 

* Wypełnia sekretarz komisji.  

** Wytyczne sprawie udzielania zamówień w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych oraz w jednostkach podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych.  

***Decyzja nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodark i finansowej Funduszu 

Modernizacji Sił Zbrojnych  (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. Nr 8, poz. 98, z późn. zm.). 
 

Opracował sekretarz komisji:                                              ……………………………………………………. 

                                                                                                 (stopień, imię i nazwisko, data i podpis) 
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Załącznik nr 11 

 

Lp. Sprawdzenie poprawności prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia - opis kontrolowanych procesów 

Potwierdzenie 

poprawności 

wykonania 

I. Wybór trybu udzielenia zamówienia 

1.  Powołanie i zakres działania komisji zgodny z czynnościami wykonanymi  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia – wyciąg z rozkazu (art. 19 

÷ 21 ustawy - Prawo zamówień publicznych1, § 9 ÷ 13 załącznika do 

decyzji Nr 367/MON 2, § 2 regulaminu 3) 

 

2.  Sprawdzenie podstawy rozpoczęcia procedury:  

  ujęcie zadania w odpowiednim centralnym planie rzeczowym (PMT/ 

PZŚM), Planie finansowym IWsp SZ, decentralnym planie 

rzeczowym, planie finansowym/projekcie planu rzeczowego organu 

planującego trzeciego stopnia – zgodność ilości oraz poziom 

zabezpieczenia środków finansowych* Niepotrzebne usunąć 

 

 zgodność zadania ujętego w PMT/ PZŚM/PIB, planie zakupów z 

wnioskiem o pozyskanie nowego sprzętu wojskowego (o ile dotyczy) 

 

 sprawdzenie podstaw merytorycznych do przeprowadzenia 

postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do uzgodnionych 

przez IWsp SZ danych uzupełniających niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

 

3.  Wybór trybu udzielenia zamówienia właściwy dla:   

 zamówień klasycznych, dokonany zgodnie z przesłankami, o których 

mowa w dziale II rozdział 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych  

(o ile dotyczy) 

 

 zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, dokonany 

zgodnie z przesłankami, o których mowa w dziale VI ustawy (o ile 

dotyczy) 

 

 zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub 

materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonany zgodnie z 

przesłankami, o których mowa w rozdz. 5 załącznika do decyzji Nr 

367/MON. 

 

4.  Klasyfikacja kodu CPV (o ile dotyczy)  

5.  

Szacunkowa wartości zamówienia:  

 ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, zgodne z art. 28 ÷ 36 

ustawy - Prawo zamówień publicznych lub § 21 ust. 2 załącznika  

do decyzji Nr 367/MON, § 20 Wytycznych.  

 

 ustalenia, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też  

z odrębnymi zamówieniami w oparciu o przesłanki tożsamości: 
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przedmiotowej, podmiotowej i czasowej (§ 20 Wytycznych) 

czy przy określaniu szacunkowej wartości zamówienia nie dokonano 

zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy lub konkursu lub dzielenia zamówienia na 

odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania 

przepisów ustawy (art. 29 ustawy) 

- weryfikacja kursu euro przy ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia 

(zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych. 

 

 aktualność określenia wartości szacunkowej zamówienia art. 35 i art. 

36 ustawy, § 21 ust. 2 załącznika do decyzji Nr 367/MON* 

Niepotrzebne usunąć 

 

II. Ogłoszenie o zamówieniu  

1.  

Treść ogłoszenia wykonano zgodnie z wymaganiami określonymi w 

ustawie – Prawo Zamówień Publicznych, § 27 ust. 2 załącznika do decyzji  

nr 367/MON. * Niepotrzebne usunąć 

 

2.  Publikacja ogłoszenia   

3.  

Określenie informacji dodatkowych (o ile mają zastosowanie  

w postępowaniu): 

 

 możliwość udzielenia zaliczki  

 Dodatkowe przesłanki odrzucenia oferty, unieważnienia 

postępowania art. 418 ustawy, 

 

 wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

bezpieczeństwa dostaw 

 

 wymagania w zakresie koncesji ze wskazaniem wymaganego jej 

zakresu 

 

4.  Sprawdzenie prawidłowości zachowania terminów publikacji ogłoszenia:  

  przesłania do publikacji  

 publikacji  

 umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego  

III. Dokumentacja (SWZ, Zaproszenie do składania ofert, Zaproszenie  

do negocjacji) 

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia dokonany zgodnie z art. 99 i nast., działu  

VI ustawy (o ile dotyczy) 

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia dokonany zgodnie z § 24 ust. 3 i nast. 

załącznika do decyzji Nr 367/MON (o ile dotyczy) 

 

3.  Zgodność opisu przedmiotu zamówienia z ogłoszeniem (o ile dotyczy)  

4.  Zgodność treści ogłoszenia w przepisami ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (o ile dotyczy) 
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5.  Zgodność treści ogłoszenia w przepisami decyzji Nr 367/MON lub 

przepisami regulaminu (o ile dotyczy) 

 

6.  

Weryfikacja zapisów SWZ/ Zaproszenia do składania ofert/ Zaproszenia  

do negocjacji  w zakresie:  

 

 wysokości wadium art. 97 ustawy lub § 28 ust. 3 załącznika do 

decyzji Nr 367/MON, lub § 17 ust. 3 regulaminu 

 

 formy złożenia wadium art. 97 ust. 7-10 ustawy– Prawo zamówień 

publicznych lub § 28 ust. 4 załącznika do decyzji Nr 367/MON, lub  

§ 17 ust. 4 regulaminu 

 

 zgodności z treścią ogłoszenia (udokumentowanie zmian)  

 zgodności załączników  

 wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 wymagań w zakresie kalkulacji kosztów i przekazania polityki 

rachunkowości firmy (o ile dotyczy) 

 

 zgodności wzorów dokumentów z regulaminem  

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny wykonawców pod kątem spełniania warunków, dokonany zgodnie 

z ustawą – Prawo zamówień publicznych, albo decyzją Nr 367/MON, lub 

regulaminem. * Niepotrzebne usunąć 

 

8.  Udostępnienie/przesłanie SWZ/Zaproszenia do składania 

ofert/Zaproszenia do negocjacji. * Niepotrzebne usunąć. 

 

IV. Oferta/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

1.  
Złożenie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

z zachowaniem terminów. * Niepotrzebne usunąć 

 

2.  

Poprawność złożonych podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.  

z 2020 r poz. .2415), o ile dotyczy 

 

3.  
Poprawność złożonych oświadczeń i dokumentów z decyzją Nr 367/MON  

lub regulaminem (o ile dotyczy) 

 

4.  Sprawdzenie czy przedmiot oferty jest zgodny w wymaganiami SWZ/ 

Zaproszenia 

 

5.  Sprawdzenie kompletności oferty w zakresie wymagań określonych przez 

Zamawiającego 

 

V. Umowa  

1.  Sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy z ofertą  

2.  

Sprawdzenie zgodności (weryfikacja odstępstw – ich udokumentowanie  

i legalizacja w dokumentacji postępowania) zapisów umowy z 

wymaganiami określonymi w SWZ/ Zaproszeniu oraz w złożonej ofercie, 
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w szczególności w zakresie: 

 terminów realizacji umowy  

 terminów i warunków płatności (harmonogram płatności)  

 wysokości kar  

 warunków gwarancji i sposobu weryfikacji treści zapisów gwarancji 

dostarczanej przez Wykonawcę 

 

 wymagań w zakresie nadzorowania jakości (AQAP, OiB)  

 upoważnienie RPW do akceptacji odstępstw (procedura P-06)  

VI. Protokół   

1.  
Sporządzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie  

z art. 96 ustawy – Prawo zamówień publicznych (o ile dotyczy) 

 

2.  

Sporządzenie protokołu postępowania i protokołu z prac komisji, o którym 

mowa odpowiednio w § 10 pkt 6 ppkt 9 i § 12 pkt 2 załącznika do decyzji  

Nr 367/MON 

 

VII. Inne  

1.  Sprawdzenie czy Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego została 

przesłana do SKW 

 

2.  Weryfikacja kompletności dokumentacji postępowania  

3.  Złożenie oświadczeń zgodnie z art. 56 ustawy lub § 13 ust. 2 decyzji 

367/MON 

 

4.  Poprawność sporządzenia i sprawdzenie kalkulacji kosztów oraz polityki 

rachunkowości firmy (w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą) 

 

5.  Informacja o korzyściach z tytułu udzielenia zaliczki (o ile dotyczy)  

6.  Sprawdzenie prawidłowości terminów w postępowaniu dla ustalonego 

trybu postępowania: 

 publikacji ogłoszenia (przesłanie do UPUE lub UZP, strona 

internetowa Zamawiającego, siedziba Zamawiającego) – należy 

sprawdzić dowody publikacji, 

 udostępnienia/przesłania SWZ lub Zaproszenia, 

 złożenia wniosków o udział w postępowaniu, 

 udzielania odpowiedzi i/lub zmiany terminów w postępowaniu, 

 złożenia wadium (sprawdzenie dokumentów potwierdzających 

złożenie wadium), 

 złożenia ofert/wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu, 

 związania ofertami, 

 wyboru oferty, 

 podpisania umowy, 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 
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Przewodniczący Komisji 

………………………………….. 

(stopień, imię i nazwisko, data) 

 
1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 

późn. zm). 

2 Decyzja Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i 

trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 265 i z 2018 r. poz. 147). 

3 Regulamin pracy komisji. 
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 Załącznik Nr 12 

 

 

Umowa na wykonanie 

usługi 

  

 

P R Z Y K Ł A D O W Y  P R O J E K T  U M O W Y  

UMOWA NR ……………….. 

 

zawarta w dniu ........................ w ……………… 

P O M I Ę D Z Y :  

Zamawiającym: 

SKARB PAŃSTWA – ……………………………………………. 

Nr telefonu: .................................  nr faxu: ....................................  

REGON - ……………….                                     NIP – …………………….1 

reprezentowany przez: 

.................................................................................................................................. 

a 

Wykonawcą: 

………………………………………(nazwa 

firmy)…………………………………………  

Siedziba: …………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ……………………… nr faxu: ……………………………………………. 

zarejestrowaną w: ……………………………………………………………………….. 

REGON                                                          NIP 3                  

wysokość kapitału zakładowego: ………………………………………………….…. 

zł 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….., 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*(usunąć 

wyraz „publicznego” w przypadku prowadzenia postępowania na podstawie  … 

                                                 
1 W przypadku realizacji umów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów NIP powinien być poprzedzony 

oznaczeniem PL, a w odniesieniu do Wykonawcy powinien to być NIP podatnika VAT stosowany na potrzeby handlu 
wewnątrzwspólnotowego. 
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ustawy ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”, decyzji 

Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. ** 

(niepotrzebne usunąć). 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

naprawę uzbrojenia, zwanego w dalszej części umowy „sprzętem”,  

w asortymencie, ilościach i terminach wyszczególnionych w harmonogramie 

napraw (załącznik nr ….), stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wartości brutto umowy określonej  

§ 2 do wykonania naprawy sprzętu w zakresie wykraczającym poza zakres 

planowanej naprawy, określony w dokumentacji technologicznej wskutek jego 

przyjęcia do naprawy niezgodnie z dokumentacją techniczną określoną  

w § 7 ust. 1 lub uszkodzeniami, stwierdzonymi w wyniku jego weryfikacji  

po demontażu. 

Uwaga.  

1. Jeśli w przypadku umowy modernizacyjnej wymagane jest przeprowadzenie 

szkolenia dotyczącego przedmiotu umowy, w umowie należy zamieścić  

nw. wymagania: 

1) szkolenie powinno zostać przeprowadzone przed przekazaniem lub  

w trakcie przekazywania przedmiotu umowy Użytkownikowi; 

2) potwierdzeniem wykonania szkolenia powinien być protokół  

z przeprowadzonego szkolenia, zawierający m.in. zakres szkolenia, termin 

przeprowadzenia szkolenia, miejsce szkolenia, liczbę przeszkolonych 

osób. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę  

i zaakceptowany przez Gestora sprzętu wojskowego. Załącznikiem  

do protokołu powinna być m.in. lista uczestników szkolenia, lista wydanych 

zaświadczeń/ certyfikatów ze szkolenia. 

2. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania, w celu prawidłowej realizacji 

umowy zawieranej z Wykonawcą wystąpi potrzeba czasowego przekazania 

sprzętu pozyskanego w ramach programu FMS, w celu transferu, wywozu 

(integracji, montażu), zamiany lub utylizacji sprzętu oraz/ lub danych 

technicznych pozyskanych w ramach programu Foreign Military Sales (FMS), 

w umowie należy ująć nw. wymagania: 

1) Wykonawca przekaże do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych niezbędne 

dokumenty umożliwiające uzyskanie zgody od właściwego organu rządu 

Stanów Zjednoczonych Ameryki na czasowe przekazanie sprzętu stronie 

trzeciej (ang. Third Party Transfer Approval), w tym: 

a) Zapewnienie Wykonawcy dot. nie przekazywania sprzętu (ang. Private 

Entity Assurance); 

b) Kwestionariusz z pytaniami dot. czasowego przekazania sprzętu stronie 

trzeciej (ang. Standard Third Party Transfer Questionnaire); 
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c) Zapewnienie rządu kraju, z którego pochodzi Wykonawca  

(ang. Government Over Private Entity Assurances). 

2). Wykonawca wskaże ewentualnych Podwykonawców, których może 

dotyczyć procedura czasowego przekazania oraz zapewni, że ww. 

dokumenty wymagane do transferu sprzętu do Podwykonawców zostaną 

przez nich dostarczone. 

Po otrzymaniu zgody na czasowe przekazanie sprzętu (ang. Third Party 

Transfer Approval) i jego przekazaniu do Wykonawcy, złoży  

on do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oświadczenie o otrzymaniu 

wnioskowanego sprzętu. 

3. Jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości pozyskiwanego 

przedmiotu umowy wówczas należy określić „progi” takich zmian, aby 

Wykonawca, w składanej ofercie, mógł określić ceny dla zmienianych ilości. 

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość prac, objętych umową, określa się na łączną kwotę: 

brutto 2___.___, __ zł, słownie  ......... ..................................................................... zł, 

  przy czym  w rozbiciu na poszczególne lata wartość prac wynosi: 

- rok ................ - wartość brutto ............................... 

- rok ................ - wartość brutto ............................... 

- rok ................ - wartość brutto .............................. 

Uwaga 1. 

W przypadku pozyskania dokumentacji technicznej, konieczne jest określenie  

jej wartości.  

 

Uwaga 2.  

1. Wartość umowy powinna być zgodna z wartościami właściwych centralnych 

planów rzeczowych, w poszczególnych latach realizacji umowy: 

2. W przypadku, o którym mowa w § 1 uwaga 3, należy określić „progi” zmian 

ilościowych przedmiotu zamówienia i wartości dla poszczególnych progów,  

a także ewentualne zasady wprowadzania takich zmian, o ile będą 

następowały  

w trakcie realizacji umowy. 

2. Należność za wykonaną naprawę sprzętu, wymienionego w harmonogramie 

napraw (załącznik nr …), została ustalona według cen uzgodnionych 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszej umowie.  

3. Wartość brutto umowy może być zwiększona w drodze negocjacji,  

w przypadku okoliczności zawartych w § 3 ust. 7. 

                                                 
2 dla zamówień wewnątrzwspólnotowych kwota netto 
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W przypadku umów zagranicznych: 

4. Zobowiązania finansowe, wynikające z uregulowania podatku VAT należnego  

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od wartości przedmiotu umowy, 

regulowane będą przez Zamawiającego. 

5.  W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji poszczególnych części umowy, 

która będzie miała wpływ na zwiększenie wartości podatku VAT, do uiszczenia 

którego zobowiązany jest Zamawiający, wartość netto umowy zostanie 

automatycznie zmniejszona o różnicę wzrostu podatku VAT jaką Zamawiający 

zobowiązany jest uiścić. 

§ 3. DOSTAWA SPRZĘTU DO NAPRAWY 

1. Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminów 

udostępnienia (przygotowania) sprzętu do naprawy (ustalonych w 

harmonogramie napraw zał. nr 1), wykonuje w jego imieniu Użytkownik3 

wskazany w harmonogramie napraw. 

2. Sprzęt do naprawy zostanie odebrany przez Wykonawcę we własnym 

zakresie  

i na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem terminu 

przekazania (odbioru) sprzętu do naprawy z co najmniej 5-ciodniowym 

wyprzedzeniem. W powiadomieniu (uzgodnieniu) o terminie przyjęcia sprzętu 

Wykonawca obowiązany jest wskazać osoby, które w jego imieniu dokonają 

przyjęcia sprzętu. Do powiadomienia o gotowości do odbioru sprzętu do 

naprawy Wykonawca załącza poświadczoną za zgodność kopię polisy lub 

innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, w okresie obowiązywania umowy, pod rygorem 

zastosowania konsekwencji jak dla uchybienia terminu wykonania naprawy 

przewidzianych w § 12. 

4. O fakcie nie przyjęcia sprzętu do naprawy Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić ……………4 oraz Zamawiającego wskazując 

przyczyny nie przyjęcia sprzętu do naprawy.  

5. Przekazania sprzętu do naprawy dokonuje się zgodnie z zasadami  

i warunkami zawartymi w dokumentacji technicznej określonej w § 7 ust. 1  

i dokumentach wymienionych w § 7 ust. 7.  

                                                 
3 Użytkownik sprzętu wojskowego (użytkownik SpW) - komórka lub jednostka organizacyjna 

resortu obrony narodowej wykorzystująca SpW przydzielony na podstawie etatów i tabel 
należności lub przydzielony dodatkowo do realizacji zadań służbowych, odpowiedzialna za 
utrzymanie SpW we właściwym stanie technicznym. 

4 Wskazać właściwy Centralny Organ Logistyczny (COL). 
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6. Stan techniczny i ukompletowanie przekazywanego do naprawy sprzętu  

są opisywane komisyjnie w protokole przyjęcia-przekazania. W komisji bierze 

udział przedstawiciel Użytkownika, dokonujący przekazania sprzętu oraz 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (na wniosek Wykonawcy) i jego 

koszt (udział w przekazaniu sprzętu do naprawy może brać przedstawiciel …. 

Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w …….. ).  

7. Wszystkie przypadki przyjęcia do naprawy sprzętu awaryjnie uszkodzonego 

lub wymagającego wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza 

zakres planowanej naprawy, określonej w dokumentacji technologicznej, 

powinny być odnotowane w protokole przyjęcia-przekazania. W przypadku 

braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia awaryjnego, którego ocena może 

być dokonana dopiero na etapie demontażu, podstawą ubiegania się o 

dofinansowanie kosztów naprawy jest „Protokół weryfikacji”, podpisany przez 

Wykonawcę i Użytkownika w siedzibie Wykonawcy. 

8. O konieczności sporządzenia „Protokołu weryfikacji” Wykonawca powiadamia 

Użytkownika w terminie do 21 dni od przyjęcia sprzętu do naprawy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Użytkownikiem  

terminu podpisania „Protokołu weryfikacji” z co najmniej 7-mio dniowym 

wyprzedzeniem. 

10. Protokół przyjęcia-przekazania, wymieniony w ust. 7, wraz z kalkulacją 

dodatkowych kosztów naprawy, Wykonawca prześle do Zamawiającego 

(kopię do Użytkownika i COL), który w terminie 14 dni podejmie decyzję 

odnośnie dodatkowych prac. Stanowisko to wraz z dokumentem 

potwierdzającym ujęcie awarii w ewidencji szkód oddziału gospodarczego 

będzie podstawą do negocjacji warunków stosownego aneksu do umowy. 

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

do dnia: 

.......................................................................................................................... 
                                                          (określony zgodnie z zaproszeniem do negocjacji i protokołem negocjacji) 

Uwaga. 

1.Termin wykonania umowy powinien upływać najpóźniej z dniem 

……………………r. 

2. W przypadku umowy z określeniem terminu wykonania wyrażonego w liczbie 

dni  

od jej podpisania, ostateczny termin wykonania umowy również nie może 

przekroczyć wymienionego w pkt. 1. 

§ 5. NADZOROWANIE JAKOŚCI SPRZĘTU WOJSKOWEGO 

1. Umowa przewiduje prowadzenie procesu nadzorowania jakości przez RPW. 

Zamawiający nie później niż na 6 dni roboczych przed planowanym terminem 
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podpisania umowy, z wnioskiem do Dyrektora Centrum o wyznaczenie RPW 

do realizacji procesu nadzorowania jakości; wymieniony wniosek powinien 

określać lokalizację obiektów wykonawcy, w których będzie realizowany 

przedmiot umowy, o ile jest ona znana; 

2. Proces nadzorowania jakości jest realizowany zgodnie z decyzją Nr 126/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia 

jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz.159). 

§ 6. ODBIÓR SPRZĘTU PO NAPRAWIE 

1. Odbioru sprzętu po naprawie dokonuje użytkownik sprzętu wojskowego, 

odbiorca sprzętu wojskowego oraz inspektor delegatury Wojskowego Dozoru 

Technicznego (WDT) nr …. w …………….5 w zakresie dotyczącym urządzeń 

specjalistycznych - technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

WDT6, w oparciu o wymagania zawarte w umowie, zgodnie z zasadami i 

warunkami ustalonymi w dokumentacji technicznej oraz dokumentach 

wymienionych w § 7. 

2. Sprzęt po naprawie odebrany zostanie pod względem stanu technicznego  

i ukompletowania (u Wykonawcy lub podwykonawcy) przez upoważnionego 

przedstawiciela Użytkownika sprzętu wojskowego, odbiorcy sprzętu 

wojskowego oraz Kierownika Zakładowej Kontroli Jakości (ZKJ) Wykonawcy i 

dostarczony Użytkownikowi w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i 

Użytkownikiem.  

W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP i 

jednocześnie prowadzi działalność na terenie państwa członka NATO, 

nadzorowanie jakości  może być realizowane w ramach systemu GQA 

(Government Quality Assurance) Rządowego Zapewnienia Jakości. Dla 

usług wykonywanych poza państwami NATO – odbioru dokonywać będą 

komisje wyznaczane przez Użytkowników, w takim przypadku odbiór 

odbywał się będzie loco magazyn Użytkownika.7. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu  

do Użytkownika. 

4. Tryb i zasady nadzorowania jakości sprzętu ustala się następująco: 

1) Wykonawca na 5 dni przed terminem gotowości sprzętu do nadzorowania 

jakości powiadamia RPW i Użytkownika; 

                                                 
5 Wskazać właściwą delegaturę WDT 
6 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r.w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji (Dz. U. z 2019 r.  
poz. .2411).. 
7 W uzasadnionych przypadkach odbiór sprzętu może odbyć się w miejscu wskazanym przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
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2) w uzgodnionym terminie przedstawiciel RPW dokonuje nadzorowania 

jakości sprzętu wojskowego po naprawie. Potwierdzeniem dokonanego 

odbioru jest „świadectwo zgodności CoC”, sporządzony przez Wykonawcę 

i podpisany przez przedstawiciela RPW, upoważnionego przedstawiciela 

Użytkownika oraz ZKJ Wykonawcy; 

3) „Świadectwo zgodności CoC”, o którym mowa w pkt 2 jest podstawą  

dla Wykonawcy do wystawienia faktury, o której mowa w § 9,  

na Zamawiającego. Faktura powinna obejmować sprzęt, na który wystawione 

zostało „Świadectwo zgodności CoC”, a ponadto jej wartość musi być zgodna 

z wartością danej usługi; 

4) sprzęt naprawiony zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy wraz  

z świadectwem zgodności CoC, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć do Użytkownika. Termin dostarczenia 

naprawionego sprzętu Wykonawca obowiązany jest uzgodnić  

z Użytkownikiem (termin odbioru sprzętu nie może być późniejszy niż 7 dni 

roboczych od proponowanego przez Wykonawcę). Z przyjęcia sprzętu 

Użytkownik sporządza protokół przyjęcia – przekazania (wzór np. Gm-20) 

– przyjęcie sprzętu musi nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od jego 

dostarczenia do Użytkownika. Protokół musi potwierdzać przyjęcie sprzętu 

po naprawie zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, ponadto musi 

zawierać dane indentyfikacyjne sprzętu oraz musi być podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela Użytkownika, zatwierdzony i opatrzony 

pieczęcią urzędową jednostki. Protokół musi określać numer faktury 

dotyczącej przekazywanego sprzętu, a także ceny jednostkowe 

wynikające z wartości określonej na fakturze; 

5) w przypadku powstania rozbieżności w trakcie nadzorowania jakości 

sprzętu u Użytkownika, na wniosek Wykonawcy, w odbiorze sprzętu może 

uczestniczyć przedstawiciel RPW, który dokonywał nadzorowania jakości 

sprzętu u Wykonawcy; 

6) dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia do odbioru sprzętu 

niespełniającego wymagań niniejszej umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za 

sprzęt do czasu jego formalnego przyjęcia przez Użytkownika, tj. podpisania 

przez strony protokołu przyjęcia-przekazania, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.  

Odbiór sprzętu po naprawie z rejestracją i odbiorem WDT 

1. Odbioru sprzętu po naprawie dokonuje się zgodnie z zasadami i warunkami 

ustalonymi w dokumentacji technicznej określonej w § 7 ust. …. i 

dokumentach wymienionych w § ……: oraz zgodnie z ust. 1-5. 

W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP i 

jednocześnie prowadzi działalność na terenie państwa członka NATO, 
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nadzorowanie jakości może być realizowane w ramach systemu GQA. Dla 

usług wykonywanych poza państwami NATO – nadzorowania jakości 

dokonywać będą komisje wyznaczane przez Odbiorców /Użytkowników,  

w takim przypadku odbiór odbywał się będzie loco magazyn Użytkownika,  

a do prac komisji może być wyznaczony przedstawiciel RPW. 

2. Naprawiony pojazd podlega przerejestrowaniu.  

1) W tym celu Wykonawca naprawy po naprawie pojazdu (partii pojazdów) 

zgłasza je do Wydziału Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych  

i Ubezpieczeń Komunikacyjnych (WCRPSZiUK), 01-783 Warszawa – 

Cytadela, ul. Dymińska 1, tel. 261-878-863 przedstawiając, za 

potwierdzeniem odbioru (data oraz czytelny podpis osoby przyjmującej): 

 wniosek o rejestrację pojazdu; 

 oryginał i kopię faktury  za wykonaną usługę (w celu 

zaewidencjonowania rejestracji pojazdu); 

 Przedstawiciel RPW podpisuje świadectwo zgodności; 

 wystawione przez uprawnioną stację kontroli pojazdów zaświadczenie 

o wykonanych badaniach technicznych; 

 dotychczasowy dowód rejestracyjny; 

 książkę pojazdu mechanicznego; 

 protokół komisyjnego zniszczenia dotychczasowych tablic 

rejestracyjnych starego wzoru, jeżeli pojazd w takie tablice był 

wyposażony. 

Do powyższych dokumentów Wykonawca załącza (w zakresie dotyczącym 

pojazdu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia  

23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił 

zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2205.), 

dane pojazdu, tj.: 

 dotychczasowy numer rejestracyjny; 

 marka, typ i model pojazdu; 

 rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie; 

 numer identyfikacyjny VIN/pełny numer nadwozia/podwozia; 

 pełny numer silnika; 

 rok produkcji pojazdu; 

 dopuszczalną masę całkowitą; 

 dopuszczalną ładowność; 

 liczbę osi; 

 największy dopuszczalny nacisk osi; 

                                                 
 W uzasadnionych przypadkach odbiór sprzętu może odbyć się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na jego koszt. 

https://sip.lex.pl/#/act/17886718/2659185
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 liczbę miejsc; 

 pojemność silnika; 

 moc silnika; 

określając jednocześnie rodzaj tablicy (jednorzędowa lub dwurzędowa). 

W przypadku zgłaszania do rejestracji partii pojazdów dane powyższe 

można przedstawić w zestawieniu tabelarycznym. 

W sytuacji skierowania do naprawy kilku pojazdów przez tego samego 

Użytkownika, Wykonawca naprawy zobowiązany jest zgłosić (o ile będzie  

to możliwe ze względu na zaawansowanie naprawy) te pojazdy  

do rejestracji w jednym terminie, bądź umożliwić ich odbiór po wykonanej 

naprawie, w tym samym terminie. 

2) WCRPSZiUK w ciągu 7 dni od czasu otrzymania dokumentów, o których 

mowa w pkt. 3, dokona rejestracji pojazdów, przekazania dokumentów i tablic 

rejestracyjnych Odbiorcy, a oryginał faktury (po naniesieniu stosownych 

wpisów) przekaże za pokwitowaniem do Zamawiającego do Oddziału 

Wydatków Centralnych. 

3) Odbiorca po pobraniu dokumentów i tablic rejestracyjnych z WCRPSZiUK  

w ciągu 13 dni roboczych, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą i RPW, 

dokona przyjęcia pojazdów po wykonanej naprawie.  

4) O terminie, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca powiadomi RPW z takim 

wyliczeniem, aby na czynności związane z rejestracją sprzętu i jego odbiorem 

przez Użytkownika, wskazanego w § 6, pozostało nie mniej niż 20 dni 

roboczych od doręczenia wymaganych dokumentów do WCRPSZiUK. 

5) w czasie przekazywania sprzętu Użytkownikowi, następuje formalne jego 

przyjęcie od Wykonawcy na podstawie protokołu „przyjęcia – przekazania” 

(wzór np. Gm-20 – protokół sporządza Użytkownik). Protokół podpisuje 

Wykonawca oraz upoważniony przedstawiciel Użytkownika. 

3. Sprzęt będzie odebrany (po spełnieniu wymagań i ww. uregulowań)  

od Wykonawcy przez Użytkownika i transportowany własnym chodem  

do miejsca jego stacjonowania na koszt Użytkownika. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.)  

za sprzęt  

do czasu jego formalnego przyjęcia przez Użytkownika, tj. podpisania przez 

strony protokołu przyjęcia-przekazania.  

§ 7. WARUNKI TECHNICZNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę sprzętu, wyszczególnionego 

w załączniku nr 1, zgodnie z zatwierdzoną (uzgodnioną) przez Użytkownika 

(gestora sprzętu) następującą dokumentacją techniczną:  

........................................................................................................................... 
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- (dokumentację Wykonawca udostępnia do wglądu Użytkownikowi przy 

przekazaniu sprzętu):  

 

Uwaga 1. 

W przypadku, gdy umowa obejmuje dokumentację techniczną, do której autorskie 

prawa majątkowe posiada Skarb Państwa. 

... W przypadku, gdy w czasie realizacji umowy wymagane będzie wprowadzenie 

zmian do DT, o której mowa w ust. …, zmiany wprowadza się Kartą Zmian 

Technicznych (KZT). KZT opracowuje Wykonawca w ramach wartości umowy,  

o której mowa w § ….  

…KZT, o której mowa w ust. …. może być modyfikowana, z zastrzeżeniem,  

że modyfikacja dotyczy ujęcia dodatkowych informacji, np. informacji o wpływie 

zmiany na cenę wyrobu, charakterystyki wyrobu, konieczności aneksowania 

umowy, itp.  

    Dopuszcza się wykonanie KZT przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych 

aplikacji lub programów komputerowych typu CAD (ang. Computer Aided 

Design), PDM (ang. Product Data Management), czy PLM (ang. Produkt Life 

Management), z zastrzeżeniem, że powinna ona w swojej treści zawierać 

informacje wynikające z przykładowej KZT. 

    KZT powinna być wykonana w sposób zapewniający jej pełną czytelność,  

na arkuszach formatu A4 lub A3 (wielostronicowo), przy zastosowaniu czcionki 

zapisu nie mniejszej niż 10, przy wydruku 100%. 

    KZT wykonuje się w jednym egzemplarzu w postaci papierowej. Numer KZT 

nadaje ……….. (Wykonawca lub Zamawiający). 

Jeżeli na skutek zmian wprowadzonych KZT, o której mowa  

w ust. … powstanie nowy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 

określonego  

w § …., autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem zezwalania  

na wykonywanie autorskich praw zależnych na następujących polach 

eksploatacji …(określić pola eksploatacji)…: 

(pola eksploatacji, o których mowa w ww. ustawie) 

- w części dotyczącej programu komputerowego: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego  

w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
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2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian w programie komputerowym z zachowaniem praw osoby, która 

tych zmian dokonała; 

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu 

komputerowego lub jego kopii. 

- w pozostałej części: 

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

5) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub 

egzemplarzy; 

6) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w 

pkt.5 - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia 

oraz nadania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, 

z prawem do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania, w kraju  

i zagranicą. 

Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu,  

o którym mowa w ust. …, jak również własności egzemplarzy KZT, następuje  

w dacie zatwierdzenia KZT przez osobę upoważnioną do wykonania tej 

czynności. 

Uwaga 2. 

W przypadku, gdy umowa obejmuje: 

-   pozyskanie wraz z wyrobem DT oraz praw do tej dokumentacji; 

-   pozyskiwanie DT, której właścicielem nie jest Skarb Państwa; 

- przekazanie na potrzeby wykonania umowy DT, której właścicielem jest Skarb 

Państwa. 

2. Sprzęt po naprawie musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i 

jakościowe, określone w następującej dokumentacji technicznej:  

........................................................................................................................... 

3. Sprzęt po naprawie musi spełniać wymagania, określone w: 

 ……………………………………………………………………..  

(wymienić stosowne akty prawne, w zależności od specyfiki przedmiotu umowy). 

4. Stosowne adnotacje o wykonanej naprawie Wykonawca umieszcza  

w dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu (książka pojazdu mechanicznego, 

dowody urządzeń, formularze, itp.) oraz w świadectwie zgodności CoC  

z procesu nadzorowania jakości (odbioru) sprzętu po wykonanej naprawie. 

Prawdziwość tych adnotacji potwierdza przedstawiciel....... Rejonowego 
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Przedstawicielstwa Wojskowego*, upoważniony przedstawiciel Użytkownika* 

lub kierownik ZKJ* danego WPRP1* oraz Wykonawca (w tym ZKJ 

Wykonawcy). 

5. Wykonawca przygotuje sprzęt po naprawie do transportu zgodnie  

z warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej danego 

sprzętu i obowiązującymi przepisami. Sprzęt powinien być w pełni 

zabezpieczony przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 

6. Do czasu przekazania sprzętu Użytkownikowi, Wykonawca ponosi ryzyko 

jego utraty czy uszkodzenia. 

7. .......................................................................................................................... 
(uwagi i wymagania dotyczące certyfikacji, kodyfikacji, dozoru technicznego i wymagań metrologicznych, ochrony 

informacji niejawnych, wskazać wariant /lub ich kombinację/ 

8. Klauzula jakościowa: 

1.1. Przykładowe formy zapisu „klauzul jakościowych” do umieszczenia  

w specyfikacji warunków zamówienia, projektach umów i umowach na 

dostawy SpW. 

1.2. Przykładowy zapis klauzuli jakościowej w umowach z wykonawcami 

krajowymi, z wykonawcą zagranicznym z kraju należącego do NATO, który 

implementował porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub kraju,  

z którym podpisano MoU, z wykonawcą zagranicznym z krajów nie 

należących do NATO, z którym nie podpisano MoU lub krajów należących do 

NATO, które nie implementowały porozumienia standaryzacyjnego STANAG 

4107 może być następujący:   

1) system zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z (należy wpisać 

właściwy dokument, na przykład: PN-EN ISO 9001:2015 lub AS/EN 

9100)8;  

2) do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w (należy 

wpisać właściwą sojuszniczą publikację zapewnienia jakości, na 

przykład: AQAP 2110, AQAP 2310, AQAP 2131, AQAP 2210);  

3) wymagania jakościowe umowy, określone w………………………...…… 

(zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny 

dokument, gdzie znajdują się wymagania jakościowe podlegające 

nadzorowaniu przez RPW, przywołuje niezbędny zakres badań  

i potwierdzeń, które dotyczą jakości SpW) podlegają procesowi 

nadzorowania jakości, poprzez monitorowanie czynności wykonawcy  

                                                 
* niepotrzebne skreślić 
1 dotyczy Wojskowych Zakładów Lotniczych. 
 
8 Można nie stosować tego wymagania w przypadku, gdy ryzyko wskazuje na zastosowanie do 
umowy AQAP 2131 jako satysfakcjonującego dla spełnienia wymagań umowy.  
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w systemie zarządzania jakością realizowanemu przez ……………… 

Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - RPW …………………………  

(zamawiający wpisuje nr i adres RPW);  

4) w przypadku realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości 

(Government Quality Assurance - GQA) w państwie wykonawcy zgodnie  

z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym memorandum  

o  porozumieniu (Memorandum of Understanding - MoU), proces 

koordynuje Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji  

z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 28a, 00-909 Warszawa, które 

powiadomi …………………………………………………………………… 

(zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres 

właściwej instytucji narodowej państwa wykonawcy);  

5) wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną 

umieszczone uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy dotyczące 

zapewnienia jakości wynikające  z umowy, zawierające wymagania 

jakościowe oraz umożliwiające przeprowadzenie procesu nadzorowania 

jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu GQA  w przypadku 

realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi;   

6) wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do RPW kopie umów 

podpisanych z podwykonawcami, wynikających z realizacji umowy  

z zamawiającym;   

7) wykonawca potwierdzi, że SpW spełnia wymagania umowy 

dostarczając  wraz ze SpW świadectwo zgodności (Certificate of 

Conformity – CoC) wystawione i podpisane przez wykonawcę 

(podwykonawcę) oraz poświadczone podpisem przedstawiciela 

wojskowego lub GQAR (Government Quality Assurance Representative) 

z państwa wykonawcy/podwykonawcy, w przypadku realizacji procesu 

GQA u wykonawcy/podwykonawcy zagranicznego;   

8) w przypadku, gdy wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, 

który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 

4107, kraju nienależącego do NATO lub kraju, z którym nie podpisano 

porozumienia MoU, zapewniającego bezpłatne zapewnienie jakości, 

koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) 

pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa się to zgodnie z 

postanowieniami MoU;  

9) zamawiający:  

a) podejmuje ostateczną decyzję w zakresie odstępstw  

od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek wykonawcy 

zaopiniowany przez gestora lub COL i RPW;   

b) może upoważnić szefa RPW do akceptowania odstępstw 

sklasyfikowanych jako niewielkie2 poprzez umieszczenie stosownego 

upoważnienia w umowie, upoważnienie takie ma zastosowanie  

do odstępstw wynikających z zakresu nadzorowania wymagań 

jakościowych określonych w punkcie 2 klauzuli jakościowej;  
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10) GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do 

podjęcia decyzji)  o odstępstwo od poszczególnych wymagań 

jakościowych;  

11) Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez 

przedstawiciela wojskowego w trakcie wykonania umowy i zobowiązuje 

się spełnić wymagania przedstawiciela wojskowego, wynikające  

z zakresu niezbędnych potrzeb, związanych z realizowanymi przez niego 

zadaniami; 

12) Wykonawca zapewni wprowadzenie klauzuli jakościowej, określającej 

wymagania dotyczące zapewnienia jakości SpW do umowy zawieranej  

z pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i nadzorowanie jakości  

u podwykonawcy; 

13) Wykonawca dostarczy do RPW kopie umów (podpisanych  

z podwykonawcami), dla których określono nadzorowanie jakości; 

14) W przypadku gdy poddostawca/podwykonawca będzie z kraju  

nie należącego do NATO koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania 

jakości, pokrywa Wykonawca; 

15) Wykonawca dostarczy z wyrobami „świadectwa zgodności CoC” 

potwierdzający spełnienie wymagań umowy, podpisany przez RPW. 

1.3. W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych 

ostateczną decyzję podejmie Zamawiający po uzgodnieniu z Centralnym 

Organem Logistycznym – ……..........9. 

1.4. Wykonawcy znane są zasady procesu nadzorowania jakości SpW, jego 

części, komponentów i podzespołów oraz usług, których przedmiotem jest 

SpW oraz uczestnictwa w nim RPW i zobowiązuje się spełnić wymagania w 

zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego wynikających  

z realizowanych przez niego zadań: 

a) kiedy jest to niezbędne, kierownictwo Wykonawcy zapewnia 

przedstawicielowi wojskowemu zakwaterowanie i środki wymagane  

do prawidłowej realizacji procesu nadzorowania jakości przez osobę 

reprezentująca rejonowe przedstawicielstwo wojskowe nadzorowania 

oraz wszelką pomoc potrzebną przedstawicielowi wojskowemu  

dla oceny, weryfikacji, walidacji, badania, kontroli, udokumentowania 

lub zwolnienia sprzętu, 

b) przedstawiciel wojskowy ma prawo wstępu do dowolnych pomieszczeń 

(komórek organizacyjnych) Wykonawcy, w których wykonuje się 

jakąkolwiek pracę wchodzącą w zakres realizacji umowy, 

c) przedstawiciel wojskowy ma wszelkie możliwości oceny zgodności 

systemu zarządzania jakością Wykonawcy z obowiązującymi 

procedurami  

i zweryfikowania zgodności sprzętu z wymaganiami umowy, 

                                                 
9 wskazać właściwego (dla rodzaju zakupywanego sprzętu) gestora. 
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d) przedstawiciel wojskowy ma prawo do weryfikowania każdego procesu, 

procedury kontroli i badań po to, aby określić, czy Wykonawca spełnia 

(lub nie spełnia) warunki umowy. W razie potrzeby udostępniane są 

przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi 

tych urządzeń do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, jeżeli 

będzie tego wymagał przedstawiciel wojskowy. 

2. Wykonawca obowiązany jest do uzgodnienia z użytkownikiem sprzętu 

wojskowego wymagań jakościowych dotyczących materiałów/środków 

dostarczanych przez Wykonawcę do przeprowadzenia prób, badań, 

strzelań itp. w ramach procesu odbioru sprzętu. Uzgodnienia należy 

dokonać przed terminem dostawy tych materiałów/środków10. 

3.  Dla sprzętu objętego koncesjonowaniem, objętego systemem zapewnienia 

jakości SpW, w tym procesem nadzorowania jakości SpW oraz usług, 

których przedmiotem jest SpW, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

każdorazowo koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 r. poz. 1214 r.). 

4. Potwierdzona jej kopia powinna zostać dołączona do „świadectwa zgodności 

CoC”. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wyżej wymienionej 

koncesji, RPW wstrzyma się od realizacji procesu nadzorowania jakości SpW 

lub usług. 

5.   Wykonawca zobowiązany jest11: 

1) Posiadać uprawnienia wydane przez Szefa Wojskowego Dozoru 

Technicznego do naprawy urządzeń technicznych lub ich elementów 

podlegających przepisom dozoru technicznego, 

2) Naprawiać urządzenia na podstawie dokumentacji uzgodnionej  

z Wojskowym Dozorem Technicznym, 

3) Umożliwić przeprowadzenie przez Wojskowy Dozór Techniczny badań 

technicznych naprawianych urządzeń technicznych i ich elementów. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania warunków realizacji 

oraz odbioru usług dla Ministerstwa Obrony Narodowej u Wykonawcy przez 

swoich upoważnionych przedstawicieli lub przedstawicieli RPW. 

7. Okoliczności, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest objęty nadzorem 

technologicznym i po wykonanej naprawie podlega procesowi nadzorowania 

jakości,  

nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość tego sprzętu,  

w tym również elementów, podzespołów i materiałów dostarczonych przez 

kooperantów. 

8. Wykonawcy znane są zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości 

                                                 
10 Klauzulę należy stosować, w przypadku, gdy Wykonawca dostarcza materiały / środki do realizacji procesu odbioru 
sprzętu.  
11 Klauzulę stosować w przypadku gdy wyrób objęty jest dozorem technicznym  



Egz. pojedynczy 

str. 259/267 

sprzętu wojskowego SpW, w tym procesu nadzorowania jakości SpW  

i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb RPW 

wynikających z realizowanych przez niego zadań, w tym m.in.: 

a) kiedy jest to niezbędne, Wykonawca zapewnia przedstawicielowi RPW 

zakwaterowanie i środki wymagane do prawidłowej realizacji procesu 

nadzorowania jakości oraz wszelką pomoc potrzebną do oceny, weryfikacji, 

walidacji, badania, kontroli, udokumentowania lub zwolnienia sprzętu, 

b) przedstawiciel RPW ma prawo wstępu do dowolnych pomieszczeń 

(komórek organizacyjnych) Wykonawcy, w których wykonuje się jakąkolwiek 

pracę wchodzącą w zakres realizowanej umowy, 

c) przedstawiciel RPW ma wszelkie możliwości oceny zgodności systemu 

zarządzania jakością Wykonawcy z obowiązującymi procedurami 

i zweryfikowania zgodności sprzętu z wymaganiami umowy, 

d) Na żądanie przedstawiciela RPW, Wykonawca udostępnia przyrządy 

pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń  

do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych. 

9. Proces nadzorowania jakości przez RPW odbywa się wyłącznie w obiektach 

wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku działań wykonawcy  

u użytkownika SpW lub odbiorcy SpW, użytkownik SpW lub odbiorca SpW są 

odpowiedzialni za jego realizację. W uzasadnionych przypadkach, po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum, dopuszcza się udział przedstawiciela 

RPW w procesie nadzorowania jakości u użytkownika SpW lub odbiorcy 

SpW. 

§ 8. GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji  

..................................................................................                     

(czas okresu gwarancyjnego w miesiącach i/lub godzinach pracy)  

na bezawaryjną pracę sprzętu po naprawie. 

2. Gwarancja obejmuje również urządzenia nabyte lub naprawione w ramach 

niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy. 

3. Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru sprzętu po naprawie przez 

przedstawiciela Użytkownika, co potwierdza się protokółem przyjęcia-

przekazania. 

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Użytkownik powiadamia 

Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru sprzętu. 

5. Wady jakościowe, dotyczące wykonanej usługi, Użytkownik zgłasza 

Wykonawcy  

w okresie gwarancyjnym, niezwłocznie po ich wykryciu. 

6. Sporządzający protokół reklamacji zobowiązany jest jeden jego egzemplarz 
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przekazać do Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w … . 

7. W okresie objętym gwarancją Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego 

usunięcia wad fizycznych i usterek, jeżeli wady te ujawnią się w okresie 

gwarancji. 

8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w sprzęcie 

Wykonawca: 

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu ... dni, licząc od daty jego 

otrzymania; 

2) usunie usterki w terminie ... dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu 

reklamacji”: 

3) przedłuży termin gwarancji o czas postoju sprzętu z powodu uszkodzeń 

lub wad niezawinionych przez Użytkownika; 

4) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu 

wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji; 

5) z usunięcia wad i usterek Wykonawca i Użytkownik sporządzają protokół, 

potwierdzający przywrócenie pożądanych parametrów taktyczno-

technicznych lub jakościowych oraz odnotowują termin zakończenia 

okresu gwarancyjnego. 

6) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

sprzętu w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania 

sprawnego Użytkownikowi, w miejscu ujawnienia wady. 

9. Postanowienia ujęte w ust. 1-8 Wykonawca zamieści w załączonej do sprzętu 

książce (karcie) gwarancyjnej, wraz z adnotacją: 

„Użytkownik powiadamia Zamawiającego pocztą elektroniczną systemu 

MILNET-Z lub MILNET-I, pocztą internetową lub faksem o występujących 

usterkach oraz wszelkich nieprawidłowościach, związanych  

z wykonywaniem przez Wykonawcę warunków gwarancyjnych”. 

10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach  

w eksploatacji/ użytkowaniu dostarczonego sprzętu oraz utrudnieniach w jego 

usprawnianiu, jeśli takie wystąpią ze strony Użytkownika. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym 

zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego 

sprzętu. 

12. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji  

i rękojmi jest Zamawiający lub Użytkownik. 

13. W przypadku nie wykonania zobowiązań wynikających z ust. 8 pkt 2 

Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty naprawy 
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zastępczej oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za każdy rozpoczęty 

dzień braku możliwości korzystania z w pełni sprawnego sprzętu, liczoną  

od dnia otrzymania przez Wykonawcę „Protokołu reklamacji” do dnia 

usprawnienia sprzętu, w wysokości, o której mowa  w § 11 ust. 1 pkt 2,  

z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. W przypadku wykonania naprawy zastępczej przez organa wojskowe 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości 

wykonanej naprawy oraz dodatkowo karę umowną, za każdy rozpoczęty 

dzień braku możliwości korzystania z w pełni sprawnego sprzętu, liczoną  

od dnia otrzymania przez Wykonawcę „Protokołu reklamacji” do dnia 

usprawnienia sprzętu, w wysokości, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2. 

15. Wykonanie naprawy w przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14,  

nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady. 

16. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, w takim przypadku na żądanie 

Użytkownika przekaże wadliwy sprzęt do niezależnego podmiotu,  

np. laboratorium akredytowanego w danym kierunku i zakresie badań, do 

oceny kwestii spornych.  

W przypadku potwierdzenia oceny Użytkownika koszty badania poniesie 

Wykonawca, a w przypadku nie potwierdzenia tej oceny koszty badania 

poniesie Użytkownik.  

17. Sprzęt po usunięciu wad w ramach reklamacji podlega odbiorowi 

jakościowemu przez przedstawiciela Użytkownika. 

§ 9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Naprawa sprzętu, objętego umową, opłacona będzie wg cen, określonych  

w harmonogramie napraw (załącznik nr ... do umowy), uzgodnionych  

w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Wykonawca, pod rygorem możliwości zastosowania § 13, w terminie do  

10 dni od dnia przekazania sprzętu Użytkownikowi/Odbiorcy, jednak nie 

później niż do dnia 10 grudnia danego roku realizacji umowy, zobowiązany 

jest przedłożyć: 

1)  do Zamawiającego:  

a) do Pionu Finansowego/Głównego Księgowego - oryginał faktury, 

wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, a ponadto określającej 

numer i przedmiot umowy, zgodnie z § 1 lub pozycją harmonogramu 

naprawy; 

b) do kancelarii Zamawiającego: 

- protokół odbioru sprzętu po naprawie wystawiony na zasadach 

określonych w § 6; 

- protokół przyjęcia-przekazania sprzętu po naprawie, o którym mowa  
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w § 6; 

2) do Użytkownika/Odbiorcy - kopię faktury, o której mowa w pkt 1. 

 

§ 10. UWZGLĘDNIENIE KORZYŚCI SKARBU PAŃSTWA WYLICZONYCH OD 

KWOTY UDZIELONEJ ZALICZKI.  

 

1. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówień, których 

przedmiotem: 

1) jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, do których nie stosuje się ustawy (art. 

12 b ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji 

technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej); 

2) są zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 420 

ustawy); 

3) są zamówienia klasyczne, udzielane na zasadach ogólnych (art. 442 

ustawy.  

- zamawiający, kierując się zasadami dokonywania wydatków publicznych, 

zgodnie z przepisami art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, powinien uwzględnić korzyści Skarbu Państwa wyliczone od kwoty 

udzielonej zaliczki.  

2. Udzielanie zaliczek, zabezpieczonych jedynie gwarancjami niepieniężnymi, 

jest korzystniejsze finansowo niż konieczność samodzielnego zapewnienia przez 

wykonawców kredytowania projektów, co ma istotny wpływ na finalny koszt 

projektu. Koszty ewentualnych zobowiązań kredytowych wliczane są bowiem do 

oferty przedstawianej zamawiającemu. W związku z tym zwiększenie możliwości 

udzielania zaliczek może mieć wpływ na obniżenie wartości ofert oraz może być 

istotnym narzędziem negocjacyjnym zwłaszcza w przypadku zamówień 

udzielanych w trybie zamówień z jednym wykonawcą, gdzie zasadniczo badane 

są koszty związane z kontraktem12. 

3. W zależności od konkretnych okoliczności danego zamówienia, o których 

mowa w ust. 1 i 2, zamawiający może wprowadzić umowne zobowiązanie  

do zwrotu odsetek bankowych uzyskanych z tytułu utworzenia depozytów 

bankowych obejmujących zaliczki udzielone na poczet wykonania zamówienia. 

Przykładowo: „Wykonawca zwraca Zamawiającemu uzyskane odsetki bankowe  

z tytułu utworzenia depozytów terminowych ze środków otrzymanych zaliczek, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek. Wykonawca zobowiązany jest do czasu 

dokonania płatności na rzecz podwykonawców do założenia ww. depozytów. 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do ……. każdego roku,  

                                                 
12 Uzasadnienie do projektu ustawy uchwalonej w dniu 29 września 2017 r. o zmianie ustawy  
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie zamówień, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1 i 2. 



Egz. pojedynczy 

str. 263/267 

do przedstawienia pisemnej informacji banku o wysokości uzyskanych odsetek 

bankowych w roku poprzednim z tytułu założonych depozytów.” 

Wariant przy udzieleniu zaliczki – zamówienie wyłączone z przepisów ustawy-  

z zastosowaniem art.12b ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie  

i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1453). 

1. Strony ustalają, że Zamawiający udzieli Wykonawcy na ………. (na zakup 

niezbędnych materiałów, opłat usług kooperacyjnych) zaliczki w wysokości 

jednorazowo nie więcej niż 33% wartości brutto umowy. Zamawiający w terminie  

30 dni od daty złożenia faktury oraz zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa  

w ust. 6 wypłaci zaliczkę na rachunek Wykonawcy w wysokości wskazanej  

na fakturze. 

2. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem,  

że Wykonawca wykaże w sposób określony w ust. 3 i 4, że w ramach realizacji 

zamówienia: 

1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub 

2) wykaże, że zaangażował całość środków na wykonanie naprawy  

w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. 

3. Formę wykazania wykonania zamówienia stanowi pisemne potwierdzenie 

poniesionych kosztów w postaci oświadczenia, zawierającego w swojej treści cel,  

na który przeznaczona była zaliczka z oznaczeniem numeru umowy.  

4. Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zestawienie 

faktycznie poniesionych kosztów i wydatków (w tym zestawienie faktur).  

W zestawieniu Wykonawca zawiera wykaz rzeczowy materiałów, sprzętu, usług 

kooperacyjnych, itp. na zakup których (sfinansowanie zamówienia) udzielona 

zaliczka została wydatkowana, w szczególności w następujących obszarach, np.: 

- pakiety, zestawy części, podzespoły, moduły, 

- narzędzia, oprzyrządowanie, 

- inne towary, materiały, dokumentacja,  

- usługi kooperacyjne. 

5. W przypadku powstania zastrzeżeń co do danych zawartych  

w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach (ust. 3 i 4), Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość skierowania swojego przedstawiciela lub wystąpienia 

do GQAR państwa Wykonawcy lub podwykonawcy w celu potwierdzenia, że 

rzeczywiście takie elementy materiałowe są przeznaczone do realizacji umowy. 

W takim przypadku termin wypłaty kolejnej zaliczki liczony jest od daty 

otrzymania od przedstawiciela Zamawiającego ww. pisemnego potwierdzenia 

wraz z załączoną kopią opłaconej faktury potwierdzającą ten stan (kopia faktury 

musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem).  

Dla ww. faktur wystawionych w walucie inna niż polska, w celu określenia ilości 

wydatkowanych środków pieniężnych z zaliczki, przyjmuje się kurs w stosunku  
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do waluty polskiej, ogłoszony przez NBP w tabeli A kursów średnich walut obcych 

– kanał RSS (website www.nbp.pl) z dnia………. 

6. Warunkiem udzielenia zaliczki jest złożenie gwarancji zwrotu udzielonej 

zaliczki na wypadek nierozliczenia udzielonej zaliczki, w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub innej formie, o której mowa w art. 12b ustawy  

o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP,  

na kwotę odpowiadającą wysokości udzielonej zaliczki. Ważność zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki musi obejmować okres co najmniej 30 dni po terminie rozliczenia 

zaliczki, a teść gwarancji musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez potrącenie nie mniej niż …% wartości 

każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę, określającej numer i wartość 

faktury, na podstawie której udzielono zaliczkę, po spełnieniu warunków 

określonych w § 6 umowy. Rozliczając zaliczkę Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić na fakturze pełną wartość wynagrodzenia przewidzianego za cały etap 

(wraz z zaliczką) z oddzielnym wyszczególnieniem wartości do zapłaty. 

8. Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę, poprzez wykonanie 

przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4. 

9. Zwrot złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki nastąpi 

niezwłocznie po jej rozliczeniu, zgodnie z ust. ….. 

10. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, o którym mowa  

w § 14 umowy, Wykonawca zwraca Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia 

odstąpienia, nierozliczoną część zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi  

od dnia wypłaty zaliczki Wykonawcy, tj. obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego łącznie z dniem zwrotu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie zaliczki, gdy: 

a) Wykonawca nie wykonał zamówienia, na poczet którego została wypłacona 

zaliczka; 

b) Zamawiający odstąpił od umowy, a Wykonawca nie zwrócił nierozliczonej 

zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

12. Z tytułu opóźnienia w rozliczeniu zaliczki Zamawiającemu przysługują odsetki 

ustawowe od wartości nierozliczonej w terminie zaliczki. Odsetki przysługują 

Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia, łącznie z dniem, w którym nastąpiło 

rozliczenie zaliczki. 

 

Wariant przy udzieleniu zaliczki – zamówienie na podstawie działu VI (art. 420) 

ustawy. 

Zamawiający, zgodnie z art. 420 ustawy może udzielić zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli: 

1) możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub  

w specyfikacji warunków zamówienia, lub 
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2) wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki. 

Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia  

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

albo zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zasady udzielania zaliczek zostały określone  

w zaproszeniu do negocjacji i pozostaną niezmienne w toku realizacji umowy  

w sprawie zamówienia. 

Wariant 1 (jedna zaliczka) 

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może udzielić zaliczki na poczet 

wykonania zamówienia w wysokości nieprzekraczającej  ….% wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzeżeniem, że wysokość jednorazowej zaliczki 

nie może przekroczyć 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie  

z art. 420 ust. 2 pkt 1 ustawy). 

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki na 30 dni przed 

terminem udzielenia zaliczki, w jednej z następujących form: 

a) gwarancjach bankowych; 

b) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3. Wysokość zabezpieczenia zaliczki wynosi 100 % kwoty zaliczki. Ważność 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki musi obejmować okres co najmniej 30 dni  

po terminie rozliczenia zaliczki, a treść gwarancji musi być zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu,  

o którym mowa w ust. 2 w (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).  

5. Zaliczka płatna będzie w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę  na fakturze w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania faktury i przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zabezpieczenia zaliczki.   

6. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca,  

w ramach realizacji zamówienia: 

1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub 

2) wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio 

udzielanych zaliczek. 

7. Kwota zaliczki zostanie rozliczona przez Wykonawcę zgodnie  

z postanowieniami umowy, jedną fakturą lub sukcesywnie wystawianymi za 

zrealizowane dostawy (etapy), aż do całkowitego rozliczenia udzielonej przez 

Zamawiającego zaliczki. 

8. Wykonawca rozliczając zaliczkę zobowiązany jest umieścić na fakturze pełną 

wartość wynagrodzenia przewidzianego za dostawę/ etap (wraz z zaliczką)  

z oddzielnym wyszczególnieniem wartości do zapłaty. 

9. Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę, poprzez wykonanie 

przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4. 

10. Zwrot złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki nastąpi 

niezwłocznie po jej rozliczeniu, zgodnie z ust. 7 i 8. 
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11. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, o którym mowa  

w § 12 umowy, Wykonawca zwraca Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia 

odstąpienia, nierozliczoną część zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi  

od dnia wypłaty zaliczki Wykonawcy, tj. obciążenia rachunku bankowego 

zamawiającego łącznie z dniem zwrotu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie zaliczki, gdy: 

a) Wykonawca nie wykonał zamówienia, na poczet którego została wypłacona 

zaliczka, 

b) Zamawiający odstąpił od umowy, a Wykonawca nie zwrócił nierozliczonej 

zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

13. Z tytułu opóźnienia w rozliczeniu zaliczki Zamawiającemu przysługują odsetki 

ustawowe od wartości nierozliczonej w terminie zaliczki. Odsetki przysługują 

Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia, łącznie z dniem, w którym nastąpiło 

rozliczenie zaliczki. 

Wariant 2 (kilka zaliczek) 

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia  

w wysokości nieprzekraczającej łącznie ….% wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy (z zastrzeżeniem, że wysokość jednorazowej zaliczki nie może 

przekroczyć 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z art. 420 ust. 2 

pkt 1 ustawy). 

1) Pierwsza zaliczka w wysokości …% wynagrodzenia Wykonawcy płatna  

po podpisaniu umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury  

i po przedłożeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, 

2) Kolejna zaliczka w wysokości ……..% wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

płatna będzie w terminie 30 .dni na podstawie faktury i po przedłożeniu 

zabezpieczenia zaliczki.  

3) Kwoty zaliczki zostaną przelane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze. 

2. Zamawiający może udzielić kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże w sposób określony w ust. 3 i 4, że w ramach realizacji zamówienia: 

1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub 

2) wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio 

udzielanych zaliczek. 

3. Formę wykazania wykonania zamówienia stanowi pisemne potwierdzenie 

poniesionych kosztów w postaci oświadczenia, zawierającego w swej treści cel,  

na który była przeznaczona zaliczka z oznaczeniem numeru umowy.  

4. Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zestawienie 

faktycznie poniesionych kosztów i wydatków (w tym zestawienie faktur).  

W zestawieniu Wykonawca zawiera wykaz rzeczowy materiałów, sprzętu, usług 

kooperacyjnych, itp. na zakup których (sfinansowanie zamówienia) udzielona 

zaliczka została wydatkowana, w szczególności w następujących obszarach, np.: 

- pakiety, zestawy części, podzespoły, moduły, 

- narzędzia, oprzyrządowanie, 
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- inne towary, materiały, dokumentacja,  

- usługi kooperacyjne. 

5. W przypadku powstania zastrzeżeń co do danych zawartych  

w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach (ust. 3 i 4), Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość skierowania swojego przedstawiciela lub wystąpienia 

do GQAR państwa Wykonawcy lub podwykonawcy w celu potwierdzenia, że 

rzeczywiście takie elementy materiałowe są przeznaczone do realizacji umowy. 

W takim przypadku termin wypłaty kolejnej zaliczki liczony jest od daty 

otrzymania od przedstawiciela Zamawiającego ww. pisemnego potwierdzenia 

wraz z załączoną kopią opłaconej faktury potwierdzającą ten stan (kopia faktury 

musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem).  

Dla ww. faktur wystawionych w walucie inna niż polska, w celu określenia ilości 

wydatkowanych środków pieniężnych z zaliczki, przyjmuje się kurs w stosunku  

do waluty polskiej, ogłoszony przez NBP w tabeli A kursów średnich walut obcych 

– kanał RSS (website www.nbp.pl) z dnia………. 

6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki na 30 dni przed 

terminem udzielenia zaliczki, w jednej z następujących form: 

a) gwarancjach bankowych; 

b) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

7. Wysokość zabezpieczenia zaliczki wynosi 100 % kwoty zaliczki. Ważność 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki musi obejmować okres co najmniej 30 dni  

po terminie rozliczenia zaliczki, a treść gwarancji musi być zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

8. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu,  

o którym mowa w ust. 6 w …… (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).  

9. Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę, poprzez wykonanie 

przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4. 

10. Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki niezwłocznie po jej 

rozliczeniu - potwierdzeniu wykonania zamówienia w zakresie udzielonej zaliczki,  

a potwierdzenie wykonania nastąpi w sposób przewidziany w ust. 3 i 4. 

11. Wykonawca rozliczając zaliczkę zobowiązany jest umieścić na fakturze pełną 

wartość wynagrodzenia przewidzianego za cały etap (wraz z zaliczką),  

z oddzielnym wyszczególnieniem wartości do zapłaty. 

12. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, o którym mowa  

w § 14 umowy, Wykonawca zwraca Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia 

odstąpienia, nierozliczoną część zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi  

od dnia wypłaty zaliczki Wykonawcy, tj. obciążenia rachunku bankowego 

zamawiającego łącznie z dniem zwrotu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego..  

13. Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie zaliczki, gdy: 

a) Wykonawca nie wykonał etapu zamówienia, na poczet którego została 

wypłacona zaliczka; 

b) Zamawiający odstąpił od umowy, a Wykonawca nie zwrócił nierozliczonej 

zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
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14. Z tytułu opóźnienia w rozliczeniu zaliczki Zamawiającemu przysługują odsetki 

ustawowe od wartości nierozliczonej w terminie zaliczki. Odsetki przysługują 

Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia, łącznie z dniem, w którym nastąpiło 

rozliczenie zaliczki. 

Uwaga ! 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nieterminowego rozliczenia zaliczki 

powinna zostać określona w postanowieniach dotyczących kar umownych,  

o których mowa w § 13 ust. 1, pkt. 2. 

§ 11. SPOSÓB ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi, w formie polecenia przelewu w ciągu  

30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w § 9.  

2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu wymagalności zapłaty. 

§ 12. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA  

W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ  

12 MIESIĘCY 

1. Niniejsze postanowienia umowy określają zasady wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, o których mowa w ustawie z dnia  

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  

poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

2. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w wysokości odpowiedniej do stopnia (zakresu) wpływu zmian, o których mowa w 

ust. 1 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z art. 436  

pkt 4 lit. b ustawy Pzp, według zasad określonych w ust. 3 - 12. 

3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, 

obowiązującej po zmianie przepisów. 

4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy 

zamówienia publicznego wynikających podwyższenia wynagrodzeń 
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poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej  

do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,   

do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów 

lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat. 

5. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy 

zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 

umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawej zawartej przez 

wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,  

a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia  

w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia 

netto tych osób. 

6. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 4, 

uwzględnia sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją 

zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez 

podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego,  

w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający. Wykonawca przedstawia sposób 

i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

7. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy.  

8. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub 

realizowanych przy pomocy podwykonawców postanowienia ust 2-7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Wykonawca wykaże stopień 

(zakres) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, w złożonych 

Zamawiającemu dokumentach, w formie pisemnej, zawierających niezbędne 

dane w tym zakresie, wyliczonych w sposób, który będzie odzwierciedlał wpływ 

tych zmian na koszty wykonania zamówienia, zgodnie z ust. 4-8. 

10. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy  

po weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez 

Wykonawcę, potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, zgodnie 

z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp. 

11. Zmiana wynagrodzenia będzie dokonana po wykonaniu czynności,  

o których mowa w ust. 9 i 10, od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących 

przyczyną zmian wynagrodzenia, w zakresie w jakim zmiany te miały wpływ  

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

12. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, podlegają załączaniu do umowy. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.  
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§ 13. WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych  

od Zamawiającego bez jego uprzedniej pisemnej zgody, pod rygorem 

nieważności. 

§ 14. KARY UMOWNE  

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn 

leżących  

po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu 

przysługują kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości …% 

wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi (odstąpienie umowne bądź ustawowe), albo 

rozwiążę umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również 

od niego niezależnych, w tym z powodu wad w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

2) W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego  

w § 4 ust. …, albo w § 7 ust. … zapłaci on Zamawiającemu karę umowną,  

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 13: 

a) w okresie pierwszych 20 dni opóźnienia – w wysokości 0,1% wartości 

brutto niewykonanej w terminie części Umowy, albo 0,1 % wartości brutto 

nienaprawionego w terminie przedmiotu umowy;  

b) w okresie po 20 dniu opóźnienia – w wysokości 0,3% wartości brutto 

niewykonanej w terminie części Umowy, albo 0,3 % wartości brutto 

nienaprawionego w terminie przedmiotu umowy 

- jednak nie więcej niż ….. % wartości brutto umowy, określonej w § 2. 

3) W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę chociażby jednego  

ze zobowiązań, o których mowa w § 16 ust. …, zapłaci on Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości …% wartości brutto umowy.14 

4) Kara umowna w wysokości …% niezrealizowanej części przedmiotu umowy 

przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

spowodowanych przez Zamawiającego (za wyjątkiem okoliczności 

określonych w art. 456 ustawy oraz przewidzianych w niniejszej umowie), 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości … % łącznego 

wynagrodzenia wartości brutto niewykonanej części umowy. Wykonawcy 

                                                 
13 Zamawiający może zamiennie (konsekwentnie) zamiast „opóźnienie” stosować „zwłokę” – 

zawinione opóźnienie.  
14 Stosować w przypadku, gdy umowa dotyczy modernizacji sprzętu, dla którego wymagane jest 

przygotowanie infrastruktury. 
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przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego 

w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych (art. 484 § 1 

Kodeksu cywilnego). 

4. Strony wyrażają zgodę na potrącenie umowne należności z tytułu kar 

umownych. 

5. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu realizacji umowy lub 

poszczególnych części umowy lub obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej z jakiegokolwiek tytułu, Zamawiającemu przysługuje prawo 

potrącenia umownego należności z tego tytułu do pełnej wysokości 

zmiennego wynagrodzenia Wykonawcy wyliczonego zgodnie z zasadami,  

o których mowa w ust. 4, niezależnie od ustawowego prawa potrącenia 

wynikającego z art. 498 i art. 499 kodeksu cywilnego. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

strony; nie może przekraczać 30 % wynagrodzenia brutto 

§ 15. ROZWIĄZANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy (w całości bądź  

w części), albo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 

1)  w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę  

lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;  

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w wysokości 

przekraczającej 10% kapitału zakładowego; 

3)  w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 10. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie 

określonym w § 4 ust. … Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego 

odstąpienia od Umowy i naliczenia kar umownych przewidzianych  

w § 11. Odstąpienie od Umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego 

terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego). 

4. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w części 

dotyczącej reklamowanego przedmiotu umowy, z prawem naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, gdy Wykonawca nie wykona  

w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 8 lub, gdy wystąpiły 

3-krotnie niesprawności tego samego elementu przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy oraz rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej. 
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§ 16. PODWYKONAWCY 

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem 

Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego poddostawców  

i podwykonawców. 

§ 17. ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

Umowy, w zakresie: 

1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy 

zmiany te będą korzystniejsze lub neutralne dla Zamawiającego; 

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób proporcjonalny  

(bez naliczenia kar umownych), gdy: 

a) wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z przekroczeniem 

zakładanego terminu do podpisania umowy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności na skutek 

odwołania złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej 

b) gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji 

umowy; podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez 

Wykonawcę w terminie do 30 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” 

wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ  

na wykonanie Umowy. 

c) Minister Obrony Narodowej podejmie decyzję z uwagi na politykę 

obronną państwa, wpływającą na wykonanie umowy; 

d) wystąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która  

ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy. 

3) zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to 

zmiany w chwili zawarcia umowy Strony, działając z należytą 

starannością, nie mogły przewidzieć; 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

stron; 

5) inne istotne zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp; 

6) zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 

ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Przez siłę wyższą przez należy rozumieć okoliczności nadzwyczajne, 

zewnętrzne nieprzewidywalne, niezależne od Strony, która się  

na nie powołuje, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania 

należytej staranności w szczególności klęski żywiołowe, stan epidemii 

katastrofy itp.. 
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3. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem, że zmiany skutkujące zmianą 

terminu realizacji Umowy i wartości Umowy wymagają formy aneksu. 

§ 18. ZWROT ZABEZPIECZENIA 

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w następujący sposób: 

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

tj. …… zł, przeznaczone jako gwarancja zgodnego z umową wykonania 

usługi zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

otrzymania dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2, umożliwiających 

stwierdzenie należytego wykonania umowy, o ile nie zaistnieją przesłanki 

wynikające z § 11i § 12.  

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….zł 

zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady i Gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 

do 30 dni od upływu okresu obowiązywania Gwarancji. 

albo 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ... zł zostanie 

zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa 

w § 8, umożliwiających stwierdzenie należytego wykonania dostawy, o ile  

nie zaistnieją przesłanki wynikające z § 11 oraz § 12. W przypadku wystąpienia  

ww. przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu przez 

Wykonawcę należności, o których mowa w § 11 oraz § 12 lub jeżeli jest to 

możliwe, potrąci należności z zabezpieczenia. 

Zamawiający dopuszcza zwrot zabezpieczenia w częściach na wniosek 

Wykonawcy15. Zwrot zabezpieczenia będzie się odbywał stosownie do zakresu 

zrealizowanego etapu (części) umowy. W takim przypadku pozostała wartość 

zabezpieczenia musi pokrywać ewentualne roszczenia wynikające  

z niezrealizowanej części umowy na zasadach określonych w warunkach 

postępowania. 

9 18. INNE POSTANOWIENIA 

Uwaga. 

W przypadku, gdy umowa dotyczy modernizacji sprzętu, dla którego wymagane 

jest przygotowanie infrastruktury. 

... Wykonawca, pod rygorem zastosowania § 13 ust. 1 pkt 3, zobowiązany jest: 

   - dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, 

szczegółowe wymagania techniczne pomieszczeń i obiektu budowlanego, 

                                                 
15 Nie dotyczy umów zawieranych na podstawie U 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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zapewniające prawidłową eksploatację sprzętu; 

   - przekazywania na wniosek Zamawiającego, w udokumentowanej formie, 

informacji technicznych związanych ze sprzętem Wykonawcy infrastruktury 

przygotowywanej na potrzeby sprzętu, tj. firmie ……… .., w trakcie 

przygotowania dokumentacyjnego i realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 14 dni przed terminem, 

określonym w § 4, o stanie realizacji umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi 

się zagrożenie jej wykonania.  

2. Usługę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru sprzętu wskazanej  

w protokole przyjęcia-przekazania sporządzonego zgodnie z § 6. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii umowy Użytkownikowi 

/Odbiorcy/ w terminie nie krótszym niż 7 dni przed odbiorem sprzętu do 

naprawy.  

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia przekazywania sprzętu Użytkownikowi wzór karty gwarancyjnej, 

dołączanej do sprzętu, zawierającej wszystkie zapisy jak w § 8.  

5. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności 

przemysłowej i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy  

w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. 

– Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) oraz 

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . 

Wszelkie zobowiązania, wynikające z uzyskania praw własności 

przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw 

autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca musi posiadać aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; wartość polisy musi być 

adekwatna do wartości powierzanego Wykonawcy, w ramach niniejszej 

umowy, sprzętu. 

7. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy, należy kierować  

(po uprzednim uzgodnieniu z RPW)16 do Zamawiającego oraz Użytkownika 

dokonującego odbioru. Pisma kierowane do Zamawiającego w zakresie 

realizacji umowy bez uzyskania stanowiska RPW zostaną pozostawione bez 

rozpoznania. 

8. Spory, wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                 
 niepotrzebne skreślić. 



Egz. pojedynczy 

str. 275/267 

9. Umowę sporządzono w … jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  

 po jednym dla każdej ze Stron oraz w … kopiach dla: 

1) ….. RPW; 

2) …… 

10  Załączniki  stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

1) …….; 

2) …….; 

3) ……. 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

UZGODNIONO 

(PRZEDSTAWICIEL UŻYTKOWNIKA) 

 

Nazwa planu - ..........  

Poz. planu ……… – wartość  

 

UWAGA: 
W przypadku uzgodnienia przez zamawiającego z wykonawcą wykonania części prac naprawczych z 

materiałów powierzonych przez wojsko, do umowy należy wprowadzić uregulowania dotyczące uzyskania 

stosownego zezwolenia na powierzenie części zamiennych lub materiałów przez gestora (użytkownika). 

Powinno to mieć odzwierciedlenie w protokole zdawczo-odbiorczym, który powinien zawierać wykaz 

ilościowo-wartościowy części zamiennych lub materiałów powierzonych przez zamawiającego do realizacji 

danej usługi. Wartość naprawy  

w takim przypadku powinna uwzględniać przekazane części /materia 
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Załącznik 13 

Nr postępowania ………………………………….. 

 

Pieczęć Zamawiającego 

 

 

 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia do którego nie stosuje się 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

……………………………………………………… 

 

1. 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Pełna nazwa:  

………………………………………………………. 

 

Adres: 

……………………………………………….. 

REGON: …………              NIP ………………………………………. 

telefon    ………………..                 faks    …………………. 

e-mail: …………………………… 

 

 

2. 

 

 
Przedmiot zamówienia  

Określenie przedmiotu zamówienia:  

……………………………………………………………………….…………………  

 

 

3. 

Zasady postępowania 

Postępowanie prowadzono na podstawie141: 

............................................................................................................................. 
(podać uzasadnienie prawne i faktyczne)  

 

 

………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

 

 

 Tryb udzielenia zamówienia 

                                                 
141 Wskazać odpowiednie przepisy. 

mailto:olog@wp.mil.pl
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4. 

 

 

Postępowanie prowadzono na podstawie:............................ w trybie ................ 

..............................................................................................................................  

Uzasadnienie trybu/sposobu prowadzenia postępowania 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
(podać uzasadnienie faktyczne i prawne) 

 

 

5. 

 

Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności  

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

wykonywane przez nie czynności związane z przeprowadzeniem  

postępowania określa załącznik nr ….. 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły 

oświadczenia na załączonych drukach ………. 
 

 

 

6. 

 

 

Wszczęcie postępowania 

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

     - w Biuletynie Informacji Publicznej MON  

       od dnia ……/……/20…r. 

     -  na stronie internetowej zamawiającego -  

       od dnia ……/……/20…r. 

      -  w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń  

        od dnia ……/……/20…r. 

2. Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu ……/……/20…r.* 

       – pismo nr ….………….. 

 

 

7. 

Miejsce i termin składania ofert 

Termin składania ofert upłynął w dniu ……/……/20…r. o godz. ……..00  

Termin złożenia ofert przedłużono*  

- pismo nr …….  z ……/……/20…r. - przesunięto z dnia ……/……/20…r. 

na dzień ……/……/20…r.142 

Oferty złożono w …………………… 

 

………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

                                                 
142 Podać wszystkie zmiany terminu składania ofert.  
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8. 

 

 

 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu ……/……/20…r. o godz. …. 00 w:  

 Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  

       adres: …………………………………………………….. 

2. Do upływu terminu składania ofert złożono ……ofert 

3. Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk ……... 

W otwarciu ofert uczestniczył................................................143 

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert przedstawiono w załączniku nr  …… 

 

 

 

9. 

 

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia ……. wykonawców.  

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest  

na załączonym druku- załącznik nr ….. 

 

 

 

10. 

 

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania  

- pismo nr …………. z  dnia ………….; 

- pismo nr …………. z  dnia ………….; 

- pismo nr …………. z  dnia ………….. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

11. 

Oferty odrzucone 

W postępowaniu odrzucono …. ofert.  

 Listę ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia określono  

w załączniku  nr ……. 

 

 

 

………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

 

                                                 
143 Wskazać stanowisko osoby uczestniczącej w otwarciu ofert.. 
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12. 
Ocena ofert  

W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia otwartego na podstawie 

kryteriów oceny ofert ustalono następującą kolejność wykonawców: 

1.   

……………………………………………………………………………………..144 

…………………………………………………………………………………………..  

Analizę cen i wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w załączniku nr ……..  

 

 

13. 

Informacje o zakończeniu postępowania* 

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

W trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia umowy podlegające 

negocjacjom *  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Przebieg negocjacji udokumentowano w formie ………………………….. 

Informacje o nieosiągnięciu porozumienia w trakcie negocjacji * 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania: 

  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

           

         ………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

 

 

14. 
Wnioski / propozycje/ komisji: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

                                                 
144 Podać nazwę Wykonawcy, ilość uzyskanych punktów lub wartość oferty.  
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15. 

Zatwierdzenie wyniku postępowania 

Przewodniczący - ……………………….……. 
                                                                     (data i podpis)                           

Sekretarz  - ………………….………….     
                                                           (data i podpis)                           

Członek                - ……………………….…….                            
                                                                     (data i podpis)   

Wnioski /propozycje/ komisji zatwierdził kierownik zamawiającego / osoba 

upoważniona przez kierownika zamawiającego*. 

                                                                                    

………………………………………. 
(data i podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

16. 

Informacja o przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

17. 

Informacja o zawarciu umowy  

Umowę nr …………………………………………… zawarto w dniu ...../…./…..r. 

z Wykonawcą ………………………………………………………………………….                                                                                                                                               

Prace komisji zakończyły się w dniu ...../…./……....r. 

 

 

 

18. 

Czynności nowe/powtórzone 

……………………………………………………………………………………………  

 

                                                                       ………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

 

                    

 

19. 

Zatwierdzenie protokołu postępowania 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załączonymi do niego 

drukami zatwierdził kierownik zamawiającego / osoba upoważniona przez 

kierownika zamawiającego*. 

                                                                                          

………………………………………. 
(data i podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 
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………………………………………. 
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

Załącznik nr 14 

    ZATWIERDZAM 

 

……………..……………….. 

(stanowisko, imię i nazwisko, podpis, data) 

 

Protokół z negocjacji 

 

Komisja w składzie: 

 

Przewodniczący: …..…………………………………. 

Sekretarz:  ……………………………………… 

Członek:  …………………………………….. 

Posiadająca pełnomocnictwo do prowadzenia negocjacji   

- Rozkaz Dowódcy (Szefa, Komendanta) Nr ….. z dnia …/..…/20… r.  

 

W dniu …../…../………r. przeprowadziła negocjacje z: ……………………………... 

W sprawie udzielenia zamówienia na/ w sprawie aneksowania umowy nr* ……… 

Wykonawcę reprezentował /-li: 

……………………….……………………………………. 

………………………………………………………….…. 

Posiadający pełnomocnictwo ………………………………./wskazany w KRS nr …/ 

Negocjacjom nie podlegały następujące postanowienia umowy: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Negocjacjom podlegały następujące postanowienia umowy: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Analiza formularza negocjacyjnego/ zgłoszeniowego *: 

..................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

* Niepotrzebne usunąć 
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W trakcie negocjacji uzgodnione zostały następujące postanowienia umowy 

/przebieg negocjacji: 

1. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Postanowienia, które nie zostały uzgodnione: 

1. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Wnioski / propozycje* komisji: 

1. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Przewodniczący - ………………………….                        

…………………………. 

Sekretarz  - ………………………….                        

…………………………. 

Członek                 - …………………………                        

…………………………. 

Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy 

.............................................................             .......................................... 

.............................................................   ........................................... 

* Niepotrzebne usunąć  
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Załącznik nr 15  

 

Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia do wszczęcia w miesiącu ………………. 201… r. 

przez ………………. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Pozycja 

planu 

Wartość 

środków 

finansowych w 

planie 

przeznaczona 

na zadanie 

(w tys. zł/w tys. 

USD*) 

Przewidywane 

zasady oraz 

tryb udzielenia 

zamówienia 

Osoba funkcyjna 

dokonująca czynności 

zastrzeżonych dla 

Kierownika Zamawiającego 

/ zatwierdzająca wniosek  

w sprawie aneksu  

do umowy, protokół 

postępowania i zawierająca 

umowę/ aneks do umowy 

Kontrola 

WKiK 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

           Dowódca / Szef / Komendant 

 

* Niepotrzebne usunąć 
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Załącznik nr 16 

Rejestr postępowań Inspektoratu Wsparcia SZ/jednostki organizacyjnej podległej Szefowi IWsp SZ* dla umów 

zagranicznych 

 

L.

p. 
Koordynator 

Nr 

postępowa

nia 

Nr zadania w 

planie 

finansowym 

Nazwa 

zadania z 

planu 

finansowego 

Przedmio

t 

zamówie

nia 

Tryb 

udzielenia 

zamówieni

a 

Okres 

obowiązywania 

umowy 

Łączna 

wartość 

umowy  

w PLN 

Łączna 

wartość 

umowy  

w euro 

Kurs 

USD na 

dzień 

zawarcia 

umowy 

Nr i data 

zawarcia 

umowy/ów  

Imię, Nazwisko 

osoby 

wprowadzając

ej zadanie 

Umowa 

wersja 

PL 

Umowa 

wersja 

ENG  

Kontrola 

WKiK/odpowiednik 

w jednostkach 

podległych 

Szefowi IWsp SZ 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

201… rok 

                                  

201… rok 

                                  

 

 

 

* Niepotrzebne usunąć
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Załącznik Nr 17  

 

Wykaz dot. zmów. przetargowych w zamówieniach o wartości przekraczającej 10 tys. zł 

Lp. 

Jednostka 

realizująca 

zamówienie 

(zamawiający) 

/jednostka  

której podlega 

zamawiający  

Nr 

postępowania 

Podstawa i tryb 

realizacji 

zamówienia (proszę 

wskazać czy 

zamówienie 

realizowane jest na 

podstawie Pzp czy z 

wyłączeniem Pzp z 

podaniem przyczyny 

wyłączenia oraz czy 

zamówienie 

realizowane jest np. 

w trybie przetargu 

ograniczonego, 

zamówienia z wolnej 

ręki, etc.). 

Przedmiot 

zamówienia 

(proszę podać ilość 

realizowanego 

zamówienia oraz 

jednostkę/jednostki, 

dla której/których 

dokonywany jest 

zakup). 

Wybrany 

wykonawca/wykonawcy 

(w przypadku konsorcjum 

firm proszę wskazać 

wszystkie firmy 

wchodzące w jego skład, 

ze wskazaniem lidera 

konsorcjum).  

Czy przy realizacji zamówienia 

wybrany wykonawca korzysta z 

podwykonawcy/podwykonawców 

(proszę wpisać TAK albo NIE; w 

razie odpowiedzi TAK proszę 

podać firmę/firmy 

podwykonawcy/podwykonawców; 

w przypadku konsorcjum firm 

proszę wskazać wszystkie firmy 

wchodzące w jego skład, ze 

wskazaniem lidera konsorcjum; 

proszę uwzględnić także sytuacje, 

gdy podwykonawca/podwykonawcy 

przystępuje/przystępują do 

realizacji zamówienia już po 

zawarciu umowy).  

Wykonawcy biorący 

udział w postepowaniu 

(proszę wymienić 

wszystkich 

wykonawców z 

wyjątkiem wybranego 

wykonawcy, z 

podziałem na 

poszczególne etapy 

postepowania zależne 

od trybu udzielenia 

zamówienia, np.. Dla 

negocjacji z 

ogłoszeniem: a) 

wykonawcy, którzy 

złożyli wnioski o 

dopuszczenie do 

udziału w 

postępowaniu, b) 

wykonawcy, którzy 

zostali zaproszeni do 

składania ofert 

wstępnych, c) 

wykonawcy, którzy 

złożyli oferty wstępne, 

d) wykonawcy, którzy 

wzięli udział w 

negocjacjach, e) 

wykonawcy, którzy 

zostali zaproszeni do 

składania ofert 

końcowych, f) 

wykonawcy, którzy 

złożyli ofertę końcową; 

w przypadku 

konsorcjum firm 

proszę wskazać 

wszystkie firmy 

wchodzące w jego 

skład, ze wskazaniem 

Wartości ofert 

złożonych 

przez 

wykonawców 

(wartości ofert 

wstępnych lub 

ofert 

końcowych 

proszę podać 

dla każdego 

wykonawcy z 

osobna) 

Czy w toku 

postepowania 

miała miejsce 

sytuacja, że 

wykonawca 

został 

wybrany, lecz 

rezygnował z 

zawarcia 

umowy (proszę 

wpisać TAK 

albo NIE; 

 w razie 

odpowiedzi TAK 

proszę wskazać 

wszystkich 

takich 

wykonawców 

orasz 

wykonawcę na 

kolejnym po nim 

miejscu;  

w miarę 

możliwości 

proszę podać 

wskazaną przez 

nich przyczynę 

rezygnacji z 

zawarcia 

umowy)  

Wykonawcy, 

których oferty 

zostały odrzucone 

(proszę wskazać 

wszystkich 

wykonawców, 

których oferty 

zostały odrzucone,  

z podziałem na 

ofertę wstępną i 

ofertę końcowa, 

oraz podać 

przyczynę/przyczyny 

odrzucenia oferty 

wstępnej lub oferty 

końcowej). 
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lidera) 
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Załącznik Nr 18 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI 

KORUPCYJNEJ W INSPEKTORACIE WSPARCIA SIL ZBROJNYCH ORAZ 

JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH SZEFOWI INSPEKTORATU WSPARCIA SIL 

ZBROJNYCH 

§ 1 

Celem Procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej  

w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkach podległych Szefowi 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwanej dalej „Procedurą” jest ustalenie 

zasad i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji potencjalnie 

korupcyjnych lub korupcyjnych w tych jednostkach. 

§ 2 

Ilekroć w Procedurze jest mowa o: 

1) interesancie - rozumie się przez to każdą osobę, której interesu dotyczą 

działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwanego dalej: „IWsp SZ”, 

lub jednostek podległych Szefowi IWsp SZ, lub która reprezentuje  

w kontaktach z tymi jednostkami interesy swoje lub innych podmiotów; 

2) jednostce podległej Szefowi IWsp SZ - rozumie się przez to jednostkę 

bezpośrednio albo pośrednio podległą lub podporządkowaną Szefowi 

IWsp SZ; 

3) jednostce bezpośrednio podległej Szefowi IWsp SZ - rozumie się przez to 

Brygadę Logistyczną, Regionalną Bazę Logistyczną, Zarząd 

Infrastruktury, Ośrodek Badawczy, Batalion oraz inną jednostkę 

bezpośrednio podległą albo podporządkowaną Szefowi IWsp SZ; 

4) jednostce pośrednio podległej Szefowi IWsp SZ - rozumie się przez to 

jednostkę podległą albo podporządkowaną jednostce bezpośrednio 

podległej Szefowi IWsp SZ; 

5) komórce organizacyjnej IWsp SZ - rozumie się przez to komórkę 

organizacyjną wchodząca w skład struktury organizacyjnej IWsp SZ; 

6) pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę albo świadczącą pracę na podstawie innego stosunku 

prawnego niż stosunek pracy, w IWsp SZ albo w jednostce podległej 

Szefowi IWsp SZ. 

      §3. 

Procedurę stosuje się do wszystkich pracowników i żołnierzy IWsp SZ oraz 

jednostek podległych Szefowi IWsp SZ. 

§4. 
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1. Szef IWsp SZ oraz dowódcy (komendanci, szefowie) jednostek podległych 

Szefowi IWsp SZ odpowiadają za zapoznanie podległych im osób z treścią 

niniejszej Procedury. 

§5. 

Pracownicy i żołnierze IWsp SZ oraz jednostek podległych Szefowi IWsp SZ są 

informowani, że działania korupcyjne mogą mieć w związku z art. 1 ust. 3a 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1921 z późn. zm.) formę korupcji czynnej, jak i biernej, przy czym: 

1) korupcja bierna to czyn polegający na przyjęciu korzyści majątkowej lub 

osobistej, uzależnieniu wykonania bądź zaniechania czynności służbowej 

od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy albo 

żądania takiej korzyści; podejmowaniu się pośrednictwa w załatwieniu 

spraw w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo ich obietnicę; 

2) korupcja czynna polega na udzieleniu lub obiecaniu korzyści majątkowej 

lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, także w celu skłonienia 

osoby pełniącej funkcje publiczną do naruszenia przepisów prawa lub 

zaniechania określonej czynności. 

§6. 

Osoby, o których mowa w § 3, są świadome, że działania korupcyjne są naganne 

etyczniei niosą za sobą określone w prawie konsekwencje karne, służbowe lub 

dyscyplinarne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Zasady postępowania w sytuacji korupcyjnej 

§7. 

Zabronione jest przyjmowanie lub żądanie jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub 

osobistej lub obietnicy jej otrzymania, dla siebie lub dla kogoś innego, w trakcie  

i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez osoby, o których 

mowa w § 3. 

§8. 

1. Zgłaszanie przypadków korupcji stanowi obowiązek osób, o których mowa  

w § 3. 

2. W przypadku, gdy ktokolwiek zasugeruje udzielenie korzyści majątkowej lub 

osobistej osobie, o której mowa w § 3 lub innej osobie, należy niezwłocznie 

zgłosić taką sytuację odpowiednio: 

1) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwanego dalej: „Szefem 

Sztabu Generalnego” - Szef IWsp SZ; 

2) Szefowi IWsp SZ - Zastępca Szefa IWsp SZ, szef komórki organizacyjnej 

IWsp SZ oraz za jego pośrednictwem podlegli mu pracownicy i żołnierze 

komórki organizacyjnej IWSp SZ, dowódca (komendant, szef) jednostki 

bezpośrednio podległej Szefowi IWSpSZ; 

3) Dowódcy (komendantowi, szefowi) jednostki bezpośrednio podległej 
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Szefowi IWspSZ - podlegli mu pracownicy i żołnierze jednostki 

bezpośrednio podległej Szefowi IWSpSZ oraz dowódca (komendant, szef) 

jednostki pośrednio podległej Szefowi IWSpSZ; 

4) Dowódcy (komendantowi, szefowi) jednostki pośrednio podległej Szefowi 

IWsp SZ - podlegli mu pracownicy i żołnierze jednostki pośrednio 

podległej Szefowi IWsp SZ 

3. Zgłoszenia dokonuje się w formie notatki służbowej, o której mowa w § 9  

pkt 10, podpisanej przez zgłaszającego. Dopuszcza się także zgłoszenie ustne, 

pod warunkiem późniejszego sporządzenia notatki służbowej. 

4. W sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że korupcji dopuszcza się 

Szef IWsp SZ albo Zastępca Szefa IWSpSZ, szef komórki organizacyjnej 

IWsp SZ lub dowódca (komendant, szef) jednostki bezpośrednio podległej 

Szefowi IWsp SZ albo dowódca (komendant, szef) jednostki pośrednio podległej 

Szefowi IWsp SZ, takie przypadki bezpośrednio zgłasza się odpowiednio Szefowi 

Sztabu Generalnego albo Szefowi IWSp SZ albo dowódcy (komendantowi, 

szefowi) jednostki bezpośrednio podległej Szefowi IWsp SZ. 

5. Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do zachowania poufności  

w zakresie informacji i dokumentów dotyczących zdarzenia objętego 

zgłoszeniem. 

6. Osoby rozpatrujące zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, mogą upoważnić 

osoby bezpośrednio im podległe do rozpatrywania zgłoszeń oraz podpisywania 

pism z nimi związanych. 

Procedura postępowania w sytuacji korupcyjnej 

§9 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której interesant lub inna osoba 

zasugeruje załatwienie sprawy w inny niż wynikający z obowiązujących 

przepisów i procedur sposób, mogący sugerować chęć wręczenia korzyści 

lub złożenia obietnicy jej wręczenia, należy jednoznacznie i zdecydowanie 

odmówić. Odmowa nie może pozostawiać wątpliwości proponującemu, co do 

intencji osoby odmawiającej. 

2. Należy poinformować interesanta lub inną osobę, o których mowa w ust. 1, 

że takie zachowanie jest niedopuszczalne i może być potraktowane jako 

przestępstwo korupcyjne. 

3. W przypadku, gdy proponujący będzie kontynuował zachowanie świadczące 

o woli wręczenia korzyści majątkowej albo jej obietnicy należy niezwłocznie 

wezwać osobę trzecią (pracownika lub żołnierza danej jednostki), która 

będzie świadkiem zaistniałej sytuacji. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje  

z użyciem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość należy 

zakończyć taki kontakt i sporządzić notatkę zgodnie z ust. 10. 

4. Nie można przyjąć żadnej korzyści ani obietnicy jej otrzymania. 

5. Należy niezwłocznie zgłosić właściwemu przełożonemu, o którym mowa  
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w § 8 ust. 2, fakt złożenia propozycji korupcyjnej lub próbę wręczenia 

korzyści. 

6. Złożenie propozycji lub próbę wręczenia korzyści należy traktować jak fakt 

zaistnienia możliwego przestępstwa. W związku z tym można rozważyć 

zatrzymanie interesanta np, przy pomocy służb ochrony. Zatrzymanie 

interesanta - ujęcie obywatelskie, o który mowa w art. 243 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150 i 679) może być dokonane tylko  

w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub 

nie można ustalić jej tożsamości. 

7. W przypadku ujęcia interesanta nie należy pozostawiać go samego: 

1) w pomieszczeniu, w którym doszło do zdarzenia korupcyjnego; 

2) w pomieszczeniu, w którym przebywa; 

3) w pomieszczeniu z drugim interesantem biorącym udział w incydencje. 

8. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez niedopuszczenie do niego 

osób postronnych (np. poprzez zamknięcie pomieszczenia), uniemożliwienie 

zatarcia śladów (np. linii papilarnych) lub ich zniszczenie (np. dokumentów). 

9. Nie należy samemu zabezpieczać przedmiotu „łapówki”, tylko w miarę 

możliwości pozostawić go w stanie nienaruszonym do czasu przybycia 

odpowiednich służb lub organów. 

10. Należy sporządzić notatkę służbową, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do Procedury. 

§10. 

1. Osoby, o których mowa w § 8 ust. 2 i 4, podejmują działania w celu 

zachowania poufności danych osoby zgłaszającej przypadek korupcji. 

2, Gdy zgłoszenie przypadku korupcji będzie zawierało informacje 

intencjonalnie nieprawdziwe, mające wpływ na możliwość uznania podjętych 

działań za korupcję, dopuszczalne jest wszczęcie wobec osoby zgłaszającej 

procedur zmierzających do wyciągnięcia konsekwencji służbowych, 

dyscyplinarnych i karnych. 

§11. 

1. Po otrzymaniu zgłoszeń, o których mowa w 8 ust. 3, rozpatrujący zgłoszenie, 

o którym mowa w 8 ust. 2 i 4, niezwłocznie podejmuje działania mające na 

celu ustalenie stanu faktycznego lub podejmuje decyzję o powiadomieniu 

odpowiednich służb lub organów albo przekazaniu im sprawy  

do rozpoznania. Dodatkowo może podjąć czynności zaradcze polegające  

w szczególności na: 

1) objęciu sprawy, w której zaistniał incydent korupcyjny dodatkowym 

nadzorem służbowym; 

2) zmianie referenta sprawy; 

3) przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej w takiej sprawie i innych sprawach 

podobnych. 

2. Pisma do właściwych służb lub organów w związku z otrzymaniem 
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zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 3, opracowują radcowie prawni lub 

osoby pełniące służbę lub zatrudnione w ramach stosunku pracy na 

stanowiskach realizujących zdania z zakresu obsługi prawnej, a podpisuje 

rozpatrujący zgłoszenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 4. Przed podpisaniem 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Szef Sztabu Generalnego informuje 

Ministra Obrony Narodowej, Szef IWspSZ Szefa Sztabu Generalnego, 

dowódca (komendant, szef) jednostki bezpośrednio podległej Szefowi 

IWsp SZ Szefa IWsp SZ, a dowódca (komendant, szef) jednostki pośrednio 

podległej Szefowi IWsp SZ dowódcę (komendanta, szefa) jednostki 

bezpośrednio podległej Szefowi IWsp SZ, o zaistniałej sytuacji korupcyjnej 

oraz podjętych i planowanych w związku z tym działaniach. 

3. Osoby rozpatrujące zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 4, zawiadamiają 

także niezwłocznie rzeczników lub oficerów prasowych podległej sobie 

jednostki, w celu przygotowania działań informacyjnych w związku  

z zaistniałą sytuacją. 
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                                                                 Załącznik 

do Procedury postępowania  

w przypadku zaistnienia sytuacji 

korupcyjnej WZÓR 

WZÓR 

Notatki służbowej informującej o incydencie korupcyjnym 
……………………. 

(miejscowość, 

data) 

…………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stopień/stanowisko zgłaszającego)  

……………………………………………………. 

(nazwa jednostki) 

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szef 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca 

(komendant, szef) jednostki bezpośrednio podległej 

Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca 

(komendant, szef) jednostki pośrednio podległej Szefowi 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych5 

w ...........................................   

…………………………………. 

(imię i nazwisko, stopień) 

Notatka służbowa informującą o incydencie korupcyjnym 

1. Godzina, data, miejsce zdarzenia: ................................................  

2. Osoby uczestniczące ....................................................................  

3. Szczegółowy opis zdarzenia (w jaki sposób; czym; dlaczego) ........  

4. Inne istotne informacje .....................................................................  

(data i czytelny podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Wpisać nazwę adresata 
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Załącznik Nr 19 

PROCEDURA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW 

l. 

Postanowienia Ogólne 

§1. 

Procedura zarzadzania konfliktem interesów, zwana dalej „Procedura” określa 

zasady zarzadzania konfliktem interesów, w tym sposoby jego ujawniania, 

ograniczania oraz rejestrowania, w celu wzmocnienia transparentności oraz 

uczciwości działania w jednostkach podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sil 

Zbrojnych, zwanych dalej „jednostkami podległymi”. 

§2. 

Ilekroć w Procedurze jest mowa o: 

1) kierowniku komórki wewnętrznej - rozumie się przez kierownika 

szefostwa, sekcji, wydziału i inne komórki tworzące jednostkę podległa; 

2) pracowniku - rozumie się przez to: 

a) osobę zatrudniona w jednostce podległej na podstawie umowy  

o prace, 

b) osobę świadczącą prace w jednostce podległej na podstawie 

umowy cywilnoprawnej; 

3) komórce wewnętrznej - rozumie się przez to komórkę wewnętrzna 

jednostki podległej, w szczególności sekcje, wydział; 

4) osobie zajmującej stanowisko w jednostce podległej - rozumie się przez to 

dowódcę (komendanta), szefów, i innych pracowników oraz żołnierzy 

pełniących służbę w jednostce podległej; 

5) zarządzający konfliktem interesów - rozumie się przez to osoby 

zajmujące stanowiska w jednostkach podległych, które kierują 

jednostkami podległymi lub komórkami wewnętrznymi w jednostkach 

podległych lub które sprawują nadzór nad komórkami wewnętrznymi lub 

stanowiskami pracy nie tworzącymi komórek wewnętrznych; 

6) konflikcie interesów - rozumie się przez to okoliczności (prawne lub 

faktyczne), w których interes prywatny (osobisty lub majątkowy) osoby 

zajmującej stanowisko w jednostce podległej, pozostaje w sprzeczności  

z bezstronnym wykonywaniem przez nią realizowanych obowiązków 

służbowych (rzeczywisty konflikt interesów); 

7) osobach powiązanych - rozumie się przez to: 

a) małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo i powinowatych  

do drugiego stopnia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,  
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w stosunku opieki i kurateli z osobami zajmującymi stanowiska  

w jednostkach podległych, 

b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadjące osobowości 

prawnej, w których organach osoby wskazane w lit. a pełnia funkcje lub 

które osoby te reprezentują. 

Osoby wymienione w lit. a pozostają osobami powiązanymi pomimo 

ustania stosunku prawnego małżeństwa, opieki lub kurateli; 

8) czynności o charakterze techniczno-organizacyjnym - działania  

nie wpływające na załatwienie sprawy co do istoty, mające jedynie 

charakter pomocniczy lub usługowy, polegające w szczególności  

na przekazywaniu dokumentów, ich kopiowaniu oraz innych czynnościach 

sekretarskich,  

w tym związanych z rejestracja dokumentów 

§3. 

1. Procedurę stosuje się do osób zajmujących stanowiska w jednostkach 

podległych. 

2. Procedury nie stosuje się do postępowań prowadzonych na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązujących, jeżeli przepisy te zawierają obowiązek 

składania oświadczeń o braku konfliktu interesów lub regulacje dotyczące 

wyłączenia z postępowania z powodu jego zaistnienia. 

§4. 

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, interesy Skarbu Państwa oraz Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej maja pierwszeństwo przed interesami osób 

zajmujących stanowiska w jednostkach podległych. 

II. 

Źródła konfliktu interesów i obowiązek informacyjny 

§5. 

Źródło konfliktu interesów osób zajmujących stanowiska w jednostkach 

podległych stanowią: 

1) dodatkowe zatrudnienie lub działalność zarobkowa tych osób; 

2) powiązania finansowe lub majątkowe z osobami fizycznymi lub prawnymi 

lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 

polegające w szczególności na posiadaniu ich udziałów lub akcji, lub 

pozostawaniu w stosunku zobowiązaniowym; 

3) uczestniczenie w realizacji spraw dotyczących osób powiązanych lub spraw, 
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w których te osoby wykonują czynności, z wyjątkiem czynności wyłącznie  

o charakterze techniczno-organizacyjnym; 

4) pozostawanie we wspólnym pożyciu albo stosunku opieki lub kurateli  

z wnioskodawca albo wykonawca zamówień publicznych udzielanych przez 

jednostkę. 

§6. 

1. W przypadku, gdy osoba zajmująca stanowisko w jednostce podległej znajdzie 

się w sytuacji, w której zaistniał konflikt interesów, niezwłocznie zgłasza ten fakt 

osobie której bezpośrednio podlega. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie elektronicznej  

na formularzu rozwiązania sytuacji konfliktowej, zwanym dalej „formularzem”, 

stanowiący załącznik do Procedury. 

3. W przypadku, gdy źródłem konfliktu interesów jest osoba fizyczna będąca 

osobą powiązaną, w formularzu nie zamieszcza się jej danych osobowych, tylko 

oznacza się, że jest to osoba powiązana. 

III. 

Zarządzanie konfliktem interesów 

§8. 

1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 7 ust. 1, zarządzający konfliktem 

podejmuje niezwłocznie, nie później niż w termie 3 dni roboczych od otrzymania 

zgłoszenia, działania mające na celu wyeliminowanie albo ograniczenie ryzyka 

wystąpienia negatywnych skutków związanych z możliwością zaistnienia konfliktu 

interesów, w szczególności może: 

1) ograniczyć uczestnictwo osoby, której dotyczy konflikt, w prowadzeniu 

sprawy (np. spotkaniach, przygotowywaniu rozstrzygnięć); 

2) zwolnic z wykonywania obowiązków służbowych w konkretnej sprawie  

(np. przejecie bezpośredniego nadzoru nad sprawa lub wyznaczanie innej 

osoby do nadzorowania albo prowadzenia tej sprawy); 

3) zwiększyć kontrole nad prowadzona sprawa (np. wyznaczyć dodatkowa 

osobę do jej prowadzenia, dokonać dodatkowej weryfikacji); 

4) w uzasadnionych przypadkach, gdy z charakteru sprawy na podstawie 

obowiązujących przepisów wynika brak uznaniowości w jej realizacji, może 

uznać, że w jego ocenie ujawnianie konfliktu jest wystarczającym środkiem 

przed wystąpieniem negatywnych skutków związanych z zaistnieniem 

sytuacji konfliktowej i nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych 

działań minimalizujących ryzyko. 

2. Zarządzający konfliktem dokumentuje sposób rozwiązania sytuacji konfliktowej 

poprzez wypełnienie części II formularza. 
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3. Zarządzający konfliktem wypełnia formularz i niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 3 dni roboczych, przekazuje go w formie elektronicznej w sieci 

wewnętrznej do osoby wyznaczonej do prowadzenia rejestru konfliktów interesów 

w jednostce. 

4. W przypadku, gdy w ocenie zarządzającego konfliktem na podstawie informacji 

które posiada, nie zaistniał konflikt interesów, nie podejmuje działań, o których 

mowa w ust. 1, zaznaczając to w formularzu. 

§9. 

1. Osoba wyznaczona przez dowódcę (komendanta) prowadzi rejestr  

w formie elektronicznej, w przypadku przekazania niewypełnionego formularza 

zwraca się o uzupełnienie w terminie 7 dni. 

2. Zarządzający konfliktem przekazuje uzupełnienie formularza w terminie  

nie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

3. W przypadku braku uzupełnienia osoba prowadząca rejestr konfliktu interesów 

zamieszcza w rejestrze informacje, ze nie uzupełniono formularza w terminie,  

o czym informuje dowódcę/komendanta, chyba ze nieuzupełnienie formularza 

wynika z nieobecności zarządzającego konfliktem, a formularz zostanie 

uzupełniony niezwłocznie po jej zakończeniu. 

IV.  

Rejestrowanie konfliktu interesów 

§ 10. 

1. Osoba wyznaczona do prowadzenia rejestru sytuacji konfliktowych, prowadzi 

na podstawie otrzymanych formularzy, w formie elektronicznej rejestr sytuacji 

konfliktowych. 

2. Osoba wyznaczona do prowadzenia rejestru sytuacji konfliktowych,  

do 14 stycznia każdego roku drukuje i rejestruje w kancelarii obsługującej 

jednostkę wpisy w rejestrze za rok ubiegły. 
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                                                                                   Załącznik 
do Procedury postępowania  

w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej 

WZÓR 
 

 

 

Formularz minimalizowania ryzyka wynikającego z konfliktu interesów 

Informacja dot. wypełnienia. 
Osoba informującą o konflikcie Interesów wskazuje adresata (zgodnie z §7) oraz wypełnia część pierwsza. 
Część druga wypełnia odpowiednio osoba zarządzająca konfliktem,. 
Po wypełnieniu formularz przesyła się w wersji elektronicznej do osoby wyznaczonej do prowadzenia rejestru w jednostce. 

Do: W ybierz  e lement .  

Proszę podać  im ię ,  nazwis ko i  s tanowisko adresata  

CZESC 1 (wypełnia zgłaszający) 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej konflikt interesów 

Proszę podać  im ię  i  nazwis ko  

Stanowisko 
Proszę podać  s tanowisko.  

Komórka organizacyjna Proszę podać  nazwę komórk i  

organ i zac y jne j  

Źródto konfliktu interesów 

W ybierz  źród ło  konf l i k tu  in teresów.  

Proszę op isać  oko l i cznośc i  

dotyc zące konf l i k tu .  W  przypadku 

konf l i k tu ,  k tórego źród łem jes t  osoba 

powiązana,  będącą osobą f i zyc zną,  

pros zę n ie  podawać  danych 

osobowyc h wys tarczy wskazać ,  że  

jes t  to  osoba powiązana  

Data 
 

CZESC II (wypełnia zarządzający konfliktem) 

Imię i nazwisko osoby zarządzającej konfliktem interesów Proszę podać  im ię  i  nazwis ko  

Stanowisko 
Proszę podać :  s tanowisko.  

Podjęte działania 

W ybierz  rodza j  pod ję t ych dz ia ł em  

Proszę k ró tko op isać  pod ję te  

dz ia łan ia .  

Data  
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Załącznik Nr 20 

 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - aspekty praktyczne,  

na 67 str. – w formie samodzielnego opracowania. 

 


